
Przypowieść o Synu Marnotrawnym jest głębokim obrazem miłości Ojca do swojego dziecka. Dziecka, którym jesteś 
właśnie Ty. Czasami ludzie wymagają od nas, żebyśmy byli grzeczni, poukładani, nie robili problemów, a najlepiej w 
ogóle nie oddychali, żeby nikomu nie przeszkadzać. Przecież tak się nie da. Błądzimy, popełniamy błędy, ale Ojciec = 
Bóg, nigdy nas nie skreśla. On wie, jak nas wychować, żebyśmy wyrośli na dobrych ludzi. Proszę Cię o to, abyś w 
domu przeczytał/przeczytała kilka fragmentów Pisma Świętego. Nie czytaj wszystkich od razu, chyba, że masz taką 
potrzebę. Proszę Cię o to, abyś czytając zwrócił/zwróciła uwagę na przemyślenia, 
które umieściłem przy danym fragmencie.

1. Łk 15, 11 – 24 To bardzo znana przypowieść. Ma wiele wątków i naprawdę wiele zostało w niej zawarte. 
Jej bogactwo sprawia, że każdy może znaleźć w niej coś dla siebie. Często jest tak, że czytanie odsłania
 nam to co wewnętrznie przeżywamy. Czytamy całość, ale skupiamy się na tym co wewnętrznie nas dotyka, np. jesteś 
ciągle krytykowany, dlatego czytając przypowieść najbardziej dotyka Cię moment kiedy ojciec, bez zbędnego gadania 
i oceniania, przebacza dziecku, okazując mu bezinteresowną miłość. Pozwala nam to poznać siebie i zobaczyć,
w jakim miejscu życia jesteśmy.

PPO PRZECZYTANIU: Co najbardziej dotknęło mnie w tej przypowieść? Dlaczego właśnie to?

2. Łk 15, 1 – 3 Faryzeusze i uczeni w Piśmie, byli ludźmi znającymi Prawo (heb. Torah, czyli pierwsze pięć ksiąg 
Starego Testamentu). Często sprowadzali je do „zbioru zasad”, których przestrzeganie gwarantowało łaskawość Boga. 
Przez to czuli się lepsi od reszty, uprzywilejowani. Celnicy i grzesznicy, byli wytykani palcami i każdy wiedział, 
że to „ci źli”, że to „ci gorsi”, którzy nie mają takiej relacji z Bogiem jak uczeni w Piśmie i faryzeusze. Jezus siadał z „tymi 
gorszymi”, z tymi postrzeganymi jako grzesznicy. Nie oceniał ich, ale spędzał z nimi czas, kochał i przemieniał ich serca.

PPO PRZECZYTANIU:  Jak traktuję tych wytykanych palcem, tych uważanych za gorszych? Czy potrafię 
poświęcić im swój czas? Dlaczego ich oceniam? Czy naprawdę jestem od nich lepszy?  

3. Łk 15, 11 – 12  W tamtych czasach, najwięcej bogactwa dziedziczył po ojcu syn pierworodny. Tytułowy „syn mar-
notrawny” był następny w kolejce. Może to było powodem jego konfliktu z ojcem? Tego nie wiemy, ale to co powiedział: 
„oddaj mi moją część majątku”, równało się z tym jakby powiedział ojcu: jesteś już dla mnie martwy, daj mi moje pi-
eniądze. Majątek Ojca rozdzielany był dopiero po jego śmierci, ale mimo tego ojciec uszanował decyzję syna, 
dał pieniądze i pozwolił odejść.

PO PRZECZYTANIU: Jak odzywam się do swoich rodziców? Czy szanuję ich i poświęcam im czas?

4. Łk 15, 13 – 19  Każdy popełnia błędy. Ludzie czują się święci, chodzą z nosami do góry, a jakie jest naprawdę 
ich serce? Jakie jest twoje serce? Syn marnotrawny stracił swoją część majątku. Świnie w Ziemi Świętej uważane 
są za zwierzęta nieczyste. Syn marnotrawny pracując przy nich i jedząc to co one, dotknął swojego dna. Bóg skruszył 
jego serce, aby stanął w prawdzie o sobie. Kiedy się w nim taplał podjął decyzję, że poprosi ojca o przebaczenie. 
Popełnił błąd, przy ojcu było mu o wiele lepiej. Każdy z nas upada, pytanie czyją dłoń łapie, aby wyciągnęła go z dna?

PPO PRZECZYTANIU: Czy miałem w życiu ciężkie chwilę? Kto był przy mnie? Na kogo zawsze mogę liczyć? 
Czy mogę liczyć na Boga?

5. Łk 15, 20 – 24 Bóg, nasz Ojciec, kocha nas miłością większą niż wszystkie nasze wyobrażenia. 
Kocha wszystkie swoje dzieci i z każdym z nas ma osobista relację. Bóg nie jest tyranem, który ocenia cię na każdym 
kroku, a ty musisz zasłużyć na Jego miłość. Jego miłość jest za darmo, ona po prostu jest. Bóg cię kocha takim jakim 
jesteś. Od zawsze na zawsze.

PO PRZECZYTANIU: Czy potrafię przyjąć Bożą Miłość? Czy potrafię przyznać się do błędów i wrócić do Boga?
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