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Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. 

Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił 

swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 

Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 

swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego 

ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 

przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. 

Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw 

niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 

dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 

ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 

MODLITWA PRZYGOTOWAWCZA 

Proszę Cię Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego 

boskiego majestatu (ĆD 46). 

OBRAZ 

Wyobraź sobie syna wracającego do Ojca. Z oddali dostrzega on Ojca, który wybiega mu na spotkanie. Jest akceptowany, 

oczekiwany, kochany. Zobacz z jaką radością Ojciec biegnie do syna – na spotkanie z nim. 

PROŚBA 

O doświadczenie bliskości Boga 

PUNCTA 

1. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie 

Pragnienie pojawia się w momencie gdy umiera pierwsze kłamstwo. Młodszy syn uwierzył w swoją całkowitą niezależność. 

Okłamał siebie myśląc, że jest samowystarczalny, że nie potrzebuje obecności drugiego człowieka w swoim życiu. Zaufał 

pewności płynącej z bogactwa. Teraz marzy o tym by nasycić się czymkolwiek. Po prostu mieć pełny brzuch i nie myśleć o 

swojej biedzie. 

Spójrz na kłamstwa w swoim życiu. Być może niczego nie dostrzeżesz w pierwszej chwili. Zaczekaj chwilę patrząc na twoją 

codzienność. Dostrzeż pragnienie zmiany. Poczuj głód, którego nie jesteś w stanie wypełnić swoimi siłami. 

2.  Ojcze, (…) już nie jestem godzien nazywać się twoim synem 

Jedno kłamstwo umarło. Pojawia się nowe. Syn nie jest w stanie znieść prawdy o tym, że zawsze będzie synem swojego ojca. 

Prościej będzie okłamać siebie i wrócić do domu jako najemnik. Zobacz w jaki sposób podłość pierwszego kłamstwa wpycha 

go w kolejne. W jeszcze podlejsze. Wcześniej stracił cały majątek kłamiąc. Teraz traci swoją tożsamość. Decyduje się na 

powrót jako człowiek obcy dla samego siebie.  

Jak twoje życie odnosi się do tego momentu? Jaka jest twoja tożsamość? Czy jesteś godzien nazywać się synem/córką Boga? 

Pod jakim imieniem przychodzisz do Niego? Tym otrzymanym od Boga czy nadanym przez twoje kłamstwa? 

3. ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go 

Spotkanie z Ojcem jest ostateczną śmiercią dla kłamstw. Zobacz zmieszaną twarz syna, który wraca do Ojca jako najemnik, 

a jest witany jako prawowity syn. Przeżyj wzruszenie i radość Ojca z powrotu syna. Zobacz jak kłamstwo o byciu 

najemnikiem próbuje jeszcze pokonać okazaną czułość. Zatrzymaj się nad chwilą kiedy Ojciec wkłada pierścień na dłoń syna, 

czyniąc go dziedzicem.  

Pójdź za własnym pragnieniem powrotu. Jeśli chcesz możesz pozwolić umrzeć swoim kłamstwom. Nie rób tego na własną 

rękę. Pozwól Bogu spotkać się z Tobą, wzruszyć się głęboko Twoim życiem i rzucić się Ci na szyję. Witaj w domu! 

MODLITWA KOŃCOWA 

Porozmawiaj z Bogiem Ojcem o Twoim doświadczeniu modlitwy. Pozwól sobie na bycie sobą. Pozwól sobie mówić prawdę 

o tym, jak jest 

Ojcze nasz 


