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Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i 

pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go  

zdrowego". Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle 

lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro 

jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu 

odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że 

ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"».  

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 tę scenę. Wracający starszy syn, zmęczony po pracy, dowiaduje się o uczcie wyprawionej bratu, który zostawił go i 

ojca, tracąc cały majątek. Opanowuje go gniew, a jego ojciec stara się wytłumaczyć mu całą sytuację i przekonać do wejścia do 

środka.   

PROŚBA 

O doświadczenie bliskości Boga. 

1. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść  

Starszy syn mógł czuć gniew na brata, bo przecież ten nie tylko ich opuścił, ale i stracił cały otrzymany majątek. Gniew jest 

naturalny, ale prowadzi go do tego, że się blokuje, zamyka. Nie chce wejść, bo prawdopodobnie nie jest w stanie przebaczyć bratu, 

choć ojciec już to zrobił. Być może przez cały czas nieobecności brata, o może już wcześniej, widząc jego postawę, ten gniew w nim 

narastał. Być może wypływał z poczucia niesprawiedliwości albo czegoś innego. Ciężko o pewną diagnozę, ale rezultat jest wyraźny 

– starszy brat ulega gniewowi zamykając się na ojca oraz brata.  

Gniew to jedynie oznaka. Im wcześniej znalezione źródło, tym większa szansa na to, aby mu nie ulec i być może dzięki temu 

uratować ważną relację. 

Wróć do Twoich momentów gniewu względem innych, a może też wobec Boga. Spróbuj zobaczyć z czego one wynikają. Czy to 

niezrozumienie, albo to, że ktoś zawiódł twoje zaufanie? A może odczuwasz głębokie poczucie niesprawiedliwości? Nazwanie 

powodu może wystarczyć, aby się uwolnić od gniewu. Czasami jednak trzeba o tym porozmawiać. Jeśli ten gniew dotyczy relacji z 

Bogiem, możesz zrobić to już teraz.   

2. Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy 

Starszy brat nie korzystał z tego, co do niego należało. Żył niczym najemnik, a nie prawdziwy syn. Ciężko stwierdzić z czego wynikała 

taka postawa, bo przecież młodszy brat nie miał problemów z korzystaniem z tego, co dostał od ojca. Jednak starszym bracie coś 

się zablokowało, coś sprawiło, że nie czuł się godny, aby korzystać z tego co dostaje od ojca. 

Ile w tobie jest starszego syna? Na ile przeżywasz Boga, który daje Ci wszystko, a na ile jako kogoś, kto ci czegoś zabrania? Jeśli tak 

jest to czego konkretnie ci zabrania? Od kiedy tak masz i co może być tego powodem? Wsłuchaj się w słowa Ojca – wszystko moje 

do ciebie należy. Jesteś godny wszystkiego.  

3. Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się 

W tej przypowieści na pewno nie mamy do czynienia z idealnym ojcem w naszym rozumieniu. Bo przecież obaj jego synowie nie 

są przykładami do naśladowania. Jednak, paradoksalnie, tym ojcem z Ewangelii jest Bóg. Tak go przedstawia Jezus. Bóg jest więc 

Ojcem, który stosuje raczej bezstresowe wychowanie, który zostawia ogromną wolność. Nie ingeruje On na siłę, a na pewno już 

nie karze.  

Pobądź z ojcem z tego fragmentu. Wyobraź Go sobie. Jak wygląda ten, który synowi, który go zostawił, trwoniąc cały majątek, jest 

w stanie przebaczyć w mgnieniu oka i wyprawić ucztę? Jaki jest ten, którego drugi syn nie potrafi przebaczyć bratu i uważa się 

bardziej za niewolnika niż syna, a on nadal o niego walczy i chce mu dać wszystko?  

MODLITWA KOŃCOWA 

Porozmawiaj z Bogiem o twoim doświadczeniu tej modlitwy. 

Ojcze nasz 


