Wrogość czy pojednanie?
Przesłanie z okazji 70 - lecia powołania Pathfinder Club na świecie
Tekst przewodni: Łuk 15:11-12 „Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł
młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten
rozdzielił im majętność.”
Wstęp: Niewyobrażalny przypadek, zaskakujący przypadek, nieoczekiwany przypadek,
niebywały przypadek, frustrujący przypadek, karygodny i szokujący przypadek. To jest przypadek
pewnego młodego człowieka, który utracił dziedzictwo swojego ojca, zanim mógł je otrzymać,
ponieważ jego ojciec nadal żył. Wyobrażam sobie, że tak mogłoby to zostać przedstawione
w nagłówkach współczesnych mediów społecznościowych. Większość najbardziej wpływowych
na świecie telewizji czy gazet ustawiłoby się w kolejce, czekając na wywiad: CNN, FOX, BBC
NEWS, NEW YORK TIMES, THE WASHINGTON POST i wiele innych. Nagłówek mógłby
brzmieć: „Młody spadkobierca chce uzyskać spadek wcześniej/akonto”, a następnie na pasku
lub jako podtytuł zostałoby dodane: „Ta prośba pokazuje, że interesuje go jedynie spadek!”
oraz „Nigdy nie interesował go ojciec tylko pieniądze!”
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Pytanie: Czy czujesz się kochany i doceniony przez swojego ojca?
Odpowiedź: Czuję się bardziej kochany niż ktokolwiek inny.
Pytanie: Czy wiedziałeś, że proszenie ojca o otrzymanie spadku po nim, przed jego śmiercią, jest
równoznaczne z tym, jakbyś go uśmiercił w twoim życiu?
Odpowiedź: Tak, ale nie obchodzi mnie to.
Pytanie: Dlaczego odchodzisz/ chcesz się wyprowadzić z domu rodzinnego? Czy twój ojciec jest
dla ciebie wrogiem?
Odpowiedź: Odchodzę, ponieważ chcę być niezależny. Nie chcę, aby ktokolwiek mówił mi co
mam robić. Chcę żyć po swojemu i nie dbam o to, czy dla mojego ojca stanę się wrogiem. Jestem
nim zmęczony.
Pytanie: Czy jesteś świadomy, że wszyscy znajomi i sąsiedzi twojej rodziny dowiedzą się o tej
hańbie?
Odpowiedź: Tak, ale nie obchodzi mnie to.
Pytanie: Czy jesteś świadomy, że przysporzysz swojej rodzinie mnóstwo bólu z tego powodu?
Odpowiedź: Tak, wiem o tym.
Jakie pytania zadano by dzisiaj ojcu?
Pytanie: Czy jest pan świadomy, że może pan wyrzucić syna z domu nie dając mu niczego?
Odpowiedź: Wiem o tym, jednak nie chcę tego robić.

Pytanie: Czy jest pan świadomy, że jeśli odda pan synowi spadek zawczasu, będzie pan musiał
sprzedać swoją ziemię oraz utraci pan autorytet, reputację i wpływy w społeczeństwie?
Odpowiedź: Tak, jestem tego świadomy. W tym miejscu, posiadanie ziemi jest wszystkim. Ale
jeśli mój syn chce uzyskać swój spadek, jestem gotowy go zadowolić w ten sposób.
Raczej mało możliwe, aby większość z ojców, którzy słuchali tej historii z ust Jezusa, chciałoby
mieć takiego syna jak ten. To co zrobił ten młody człowiek było wielką hańbą dla jego ojca.
Zwróćmy uwagę na to, że jeśli prośba syna wywołałaby ogólne zamieszanie wśród tłumu
słuchaczy tej historii, to reakcja ojca tym bardziej dotknęłaby wszystkich zgromadzonych. Greckie
słowo, które tłumaczone jest jako „własność” (majątek) brzmi „bios” i oznacza dosłownie „bieg
życia lub środki, które życie podtrzymują”. Ojciec tak naprawdę podzielił swoje życie wśród
synów. Majątek ojca składał się z jego ziem. Tożsamość i status społeczny były nierozerwalnie
związane z ziemią.
Jak skończy się ta historia dla młodego człowieka? Z samego centrum smutnych wydarzeń
związanych ze złamaniem ojcowskiego serca, nadajemy dla Was i obiecujemy, że będziemy
minuta po minucie śledzić dalszy bieg wydarzeń.
Rozwinięcie:
W Łuk 15:13 czytamy: „A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do
dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie.”
● My, ludzie, którzy reprezentujmy młodszego syna chcemy błogosławieństw Ojca, ale nie
samego Ojca.
● Chcemy absolutnej niezależności, bez żadnych restrykcji i ograniczeń ze strony Ojca.
● Pragniemy bogactwa, prestiżu i pozycji Ojca, ale odrzucamy Ojca.
● Chcemy móc cieszyć się z wszystkich rzeczy, które oferuje nam świat, bez jakiegokolwiek
zaangażowania i oddania Ojcu.
Łuk 15:13: „A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego
kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie.”
Nie możemy żyć wewnątrz bańki mydlanej. Wcześniej czy później ta bańka pęknie. W Biblii nikt,
kto zdecydował się odłączyć się od Boga i pozostać z dala od Niego, nie osiągnął szczęścia
i zbawienia. Nikt nie jest zamożny będąc wrogiem Boga. Nikt nigdy nie był szczęśliwy, będąc
daleko od Boga. W Biblii nie ma przykładu na to, aby istniała pomyślność, która idzie w parze
z nieposłuszeństwem.
Łuk 15:17-20: „A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze,

zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, Już nie jestem godzien nazywać się synem
twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego.”
Dokładnie zwróćmy uwagę na kolejność, w jakiej te wersety następują po sobie: Wstanę… pójdę
do ojca mego… i powiem mu.
Wstanę (chęć/pragnienie), pójdę (rozum/podjęcie decyzji), powiem mu (emocje).
Co musimy tak naprawdę zrobić aby pojednać się na nowo?
Odpowiedź: Wrócić do ojca.
On nie czuł się tego wart, ale wrócił. On pachniał jak świnia, ale wrócił. On chciał żywić się, jak
świnia, ale wrócił. On zachowywał się jak świnia, ale wrócił. On chodził jak świnia, ale wrócił.
On wciąż mówił jak świnia, ale wrócił. On postrzegał siebie jako świnię, ale wrócił. Inni uważali
go za świnię, ale wrócił. W głębi serca, czuł że jego ojciec może go przyjąć z powrotem i żyć
z nim w pokoju. Jak cudowne jest to, że i my mamy Ojca, który pomimo, że odeszliśmy daleko
od Niego, to jeśli tylko zdecydujemy się wrócic do Niego, On będzie czekał na nas, aby pojednać
się z nami.
Jaki jest plan tego młodego człowieka?
Kiedy dowiedział się, że zrujnował wszystko, powiedział swojemu ojcu: „uczyń mnie jednym ze
swoich najemników”. Zatrudnieni najemnicy nie byli niewolnikami. Mieszkali oni w mieście
i otrzymywali zapłatę za swoją pracę. Syn chciał odpracować u ojca, to co roztrwonił. Chciał od
zera zasłużyć na łaskę swojego ojca.
● Drogie dzieci, nastolatkowie, młodzieży i dorośli, którzy tego słuchacie. Nie musicie robić
niczego, aby Ojciec was przyjął.
● Nie musisz robić niczego, aby Ojciec Cię kochał. Potrzebujesz jedynie zwrócić się do
Niego.
● Nie musisz robić niczego, aby ojciec Cię przyjął. Potrzebujesz jedynie zwrócić się do
Niego.
● Zbawienie jest za darmo. Potrzebujesz jedynie zwrócić się do Niego.
● Nie musisz układać planu, aby ocalić siebie. Jezus wykonał plan zbawienia na krzyżu
Kalwarii. Potrzebujesz jedynie zwrócić się do Niego.
● Aby zjednoczyć się z Nim, nie musisz mieć zdobytych zasług. Potrzebujesz jedynie
zwrócić się do Niego.
● Rozwiązaniem dla Twojego życia, jest podjęcie decyzji, aby wstać i wrócić do Ojca.
Innym istotnym detalem jest motyw domu:
● Zgubiona owca jest zabrana do domu.
● Zgubiony grosz jest znaleziony w domu.
● Syn powraca do domu.

Dom jest miejscem relacji, gdzie przynależysz, gdzie czujesz się akceptowany i gdzie otrzymujesz
tożsamość syna/córki. Te wszystkie korzyści możesz otrzymać będąc w bliskiej relacji z Bogiem.
Wyobrażam sobie znowu nagłówki we wszystkich mediach: „Uwaga! Buntowniczy syn decyduje
się wrócić. Czy ojciec go przyjmie?”
W przypowieści o zagubionej owcy, pasterz wyszedł aby szukać owcy. W drugiej przypowieści,
kobieta wywraca dom do góry nogami, szukając monety. Ale w trzeciej przypowieści, ojciec
czekał. Dlaczego ojciec czekał? W tamtej kulturze, dwie trzecie spadku otrzymywał najstarszy
syn. To on był odpowiedzialny za jedność i stateczność rodziny. Najstarszy syn również
odpowiadał za szukanie młodszego brata. Ale on nigdy tego nie uczynił.
●
●
●
●
●

Chociaż nikt cię nie szuka,
Chociaż czujesz się opuszczony,
Chociaż ktoś nie wypełnił swoich powinności wobec twojego życia,
Chociaż ktoś spowodował, że opuściłeś kościół,
Jest starszy brat, który cię szuka i który zawsze chce pojednać się z tobą.

Hebr. 2:11: „Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są
wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi.”
Ojciec w swojej łasce mówi: Nie pozwolę ci, abyś wypracował sobie miejsce w domu, ja ci je
dam. W jednej sekundzie, wszystko jest przywrócone synowi, mimo że absolutnie nic nie musiał
uczynić.
Łuk 15: 20-24, 32: „Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego
ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go.
Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem
godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko
najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi,
I przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się,
Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Należało
zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.”
Na Bliskim Wschodzie praktykowana była ceremonia zwana Kezazah lub inaczej ceremonia
zawstydzenia. Jeśli w rodzinie był nieposłuszny potomek, który postąpił w ten sam sposób, w jaki
zrobił to syn marnotrawny, wtedy musiał siedzieć lub klęczeć przez pewien czas przed wejściem
do domu. Potomek musiał czekać na zewnątrz domu, dopóki ceremonia się nie skończyła. Syn
marnotrawny mógł pomyśleć, że jego ojciec będzie czekał na niego w domu oraz, że będzie musiał
się skonfrontować ze wstydem związanym ze swoim powrotem i drwinami ze strony innych.
Jakie znaczenie ma fakt, że ojciec wybiegł na spotkanie?

Odpowiedź: W kulturze Bliskiego Wschodu ojcowie nie biegali. Bieganie było symbolem
niedojrzałości emocjonalnej i pohańbienia samego siebie. Ale ten ojciec nie troszczył się to. On
nie martwił się tym, że łamie normy społeczne. On nie martwił się tym, że ludzie go wykpią
i wyśmieją.
W sferze pojednania, przebaczenia i zbawienia Bóg jest wciąż taki sam:
●
●
●
●
●

Bóg łamie normy społeczne, aby nas ratować.
Bóg szuka nas w każdym momencie naszego życia.
Bóg łamie tradycje i zwyczaje, aby nas ratować.
Bóg chce biec do ciebie, aby cię uratować i żyć z tobą w pokoju.
Niebo raduje się, gdy chcesz pojednać się z Bogiem.

Łuk 15:7: „Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się
upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują
upamiętania.”
W tej przypowieści ojciec nie pozwala, aby jego syn czuł się zawstydzony przez sąsiadów,
przyjaciół, rodzinę, sługi, obecne na miejscu media, tych którzy są ciekawscy, krótko mówiąc
przez kogokolwiek. Jak jest napisane w tekście, on czyni za to inne istotne rzeczy.
To syn potrzebuje pogodzić się z ojcem. To on wyrządził krzywdę. To on upadł. Ale to ojciec jest
tym, który podejmuje decyzję o pojednaniu, wykorzystując wszystkie zmysły:
1. Jego ojciec go widzi.
Ps 33:18: „Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, którzy spodziewają
się łaski jego”
2. Jego ojciec jest pełen łaski.
Ef 2:4-5 „Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas
umiłował, I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską
zbawieni jesteście”
3. Ojciec pobiegł. Pamiętamy o ceremonii zawstydzenia. Aby zapobiec jej, ojciec wybiegł
jako pierwszy na spotkanie z synem.
4. Ojciec rzucił się synowi na szyję. Zanim ludzie wykpili syna, ojciec zapewnił mu ochronę
rzucając się mu na szyję.
5. Ojciec pocałował syna. Pocałunki ojca były przypieczętowaniem przebaczenia, które
otrzymał syn.
6. Przyniósł najlepszą szatę i ubrał w nią syna. Gdy ojciec zmienił szatę swojemu synowi,
oddał mu autorytet wobec sług i zapewnił ponowne wcielenie syna do rodziny.
7. Nałożył pierścień na jego dłoń. Niektórzy twierdzą, że ten pierścień był pieczęcią
rodzinną, dzięki której sygnowane były ważne dokumenty.

8. I przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Wydając przyjęcie
i zapraszając na nie starszyznę, ojciec zwraca synowi autorytet w obliczu liderów miasta.

Zakończenie:
Kim jest syn marnotrawny? Kim jest jego ojciec?
Odpowiedź: Bóg jest tym, który szuka swoich dzieci, aby mieć z nimi pokój w każdym momencie
ich życia, łamiąc paradygmaty, znosząc bariery, mierząc się z przeszkodami, biegnąc tam
i z powrotem szukając swoich stworzeń, aby je uratować.
Flp 2:6-9 wyjaśnia, co zrobił Jezus, aby osiągnąć pojednanie: „Który chociaż był w postaci Bożej,
nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, Lecz wyparł się samego siebie, przyjął
postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię.”

Apel:
Z Bliskiego Wschodu zdajemy dalszą relację:
● Od teraz ta historia nie powinna być nazywana historią o synu marnotrawnym. Zamiast
tego powinna nazywać się historią o kochającym ojcu.
● Jesteśmy zdumieni i zafascynowani, ponieważ jeszcze nigdy nie widzieliśmy takiego ojca
jak ten.
Pozostawiając już doniesienia medialne, wróćmy do naszych czasów. Chciałbym abyśmy się
zastanowili na tym: O jakie rzeczy prosimy z okazji 70 - lecia powołania Pathfinder Club na
świecie?
Opowiem wam pewną historię…
Gina Lee opowiada historię trzech mężczyzn, którzy zostali schwytani podczas próby kradzieży
w pałacu króla. Według prawa, ta trójka powinna zostać wygnana, lecz oni błagali o to, aby mogli
dostać jeden miesiąc wolności przed wykonaniem kary.
- „Prośba przyjęta” - powiedział król. „Musicie tylko poprosić.
Jeden z nich zaoferował królowi dużą sumę pieniędzy w zamian za wybaczenie winy, ale jego
oferta obraziła króla i został skazany. Drugi z nich powiedział, że zdecydował się poświęcić

rodzinnej działalności charytatywnej. Lecz król odpowiedział mu, że przebaczenie nie może być
osiągnięte za pomocą dobrych czynów i on również został skazany. Gdy przyszła kolej trzeciego
z nich, zwrócił się do króla tymi słowy: „Wasza wysokość, jest mi przykro. Proszę cię
o przebaczenie.”
- „Prośba przyjęta” - powiedział król. „Musisz jedynie poprosić.”
- „Wasza wysokość, nie chciałbym nadużywać Twojego miłosierdzia, ale chciałbym zamieszkać
w tym pałacu.”
- „Prośba przyjęta” - powiedział król. „Musisz jedynie poprosić.”
- „Wasza wysokość, proszę mi wybaczyć, to co zaraz powiem. Czy król mógłby mnie
adoptowaćjako swojego syna?”
- „Prośba przyjęta” - powiedział król. „Musisz jedynie poprosić.”
Skruszony złodziej odkrył klucz, który otwiera skrzynię prawdziwych skarbów. „Musisz jedynie
poprosić.” („Dimelo de Frente”, „Tell me Openly” - Fernando Zabala)
Oto jest klucz dla wszystkich nas: Musimy jedynie poprosić naszego niebiańskiego Ojca
o przebaczenie, a on przebaczy nam i da nam wstęp do swojego królestwa jako jego
prawowite dzieci. Właśnie to uczynił syn marnotrawny i spójrzmy jak dobre rezultaty osiągnął.
Chciałbym zarekomendować każdemu co następuje:
1. Nigdy nie odłączaj się od Ojca.
2. Doceniaj każdą możliwość w życiu, aby zaprzyjaźnić się z Ojcem.
3. Dopóki żyjesz możesz zawsze zwrócić się do Ojca i pojednać się z Nim.
4. Zwróć się do Boga już dziś.
Podczas tegorocznej rocznicy 70 -lecia Pathfinder Club na świecie, który było i jest
błogosławieństwem w zachowaniu naszych dzieci w kościele, ale również pokazywaniu innym
królestwa Bożego, chcemy prosić o to, abyśmy stale wspierali ten ruch. Prosimy o modlitwę za
niego, jego kierownictwo, liderów, drużynowych, zastępowych, wolontariuszy, rodziców oraz
całą kadrę wspierającą i członków kościoła, włączając w to rady zborów i pastorów, którzy stale
wspierają ten ruch. Potrzebujemy ojców takich jak z historii o synu marnotrawnym, którzy będą
z otwartymi ramionami przyjmować dzieci i młodzież w szeregi zuchów, harcerzy
i wędrowników. Niech Bóg im sowicie to wynagrodzi.
Wezwanie: Kochający ojciec chce ci przebaczyć i dać ci wstęp do Jego królestwa. On
przygotowuje tam dla ciebie miejsce. Czy chcesz zaakceptować Go jako swojego osobistego
Zbawiciela?
● Podnieś swoją dłoń w stronę nieba, jeśli chcesz zaakceptować tego Ojca w swoim życiu.
● Chciałbym poprosić cię o powstanie.
● Chciałbym zaprosić cię do przodu.
● Modlitwa i adnotacja osób, które podeszły do przodu.

