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Konspekt kazania: Ojcowie i Ojciec 

Tekst: Łuk. 15,11-32. 

A. WPROWADZENIE 

1. Historia syna marnotrawnego jest w rzeczywistości historią 
ojca. Jest on pierwszoplanową postacią, jeśli czytamy 
historię w całości - wersety 11-32. Jezus wspomina o tym 
bardzo jasno. 

a) W tym fragmencie znajdują się dwie wielkie prawdy: 

• Uczymy się, jak być ojcem dla naszych dzieci 
przez przyglądanie się, jak Bóg obchodzi się z 
nami. 

• Wzbogacamy nasze zrozumienie Boga Ojca przez 
doświadczenie, jakie mamy będąc ojcami. 

b) Pierwsza prawda pomaga nam w praktyczny sposób 
dążyć do najważniejszego zadania, jakie człowiek ma do 
wykonania — bycie dobrym ojcem. Druga prawda 
pozwala nam wykorzystywać doświadczenie ojcostwa 
w wielbieniu i radowaniu się w Bogu Ojcu, który 
powołał nas do istnienia. 

B. UCZYMY SIĘ, JAK BYĆ OJCEM, PRZEZ PRZYGLĄDANIE SIĘ TEMU, JAK 
BÓG SPEŁNIA OBOWIĄZKI OJCA 

1. Bóg Ojciec nigdy nie przestaje nas kochać. Nie powinni o 
tym zapominać ziemscy ojcowie. 

a) Ojciec z przypowieści czekał i wyglądał powrotu swego 
syna. Jezus nie wspomina jak długo, ale oczekiwał na  
swego  syna cały czas. 

b) Czasami ojcowie i matki przechodzą przez powtarzający 
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się ból spowodowany niedbalstwem i lekkomyślnością 
swoich dzieci. Jak długo się przejmujesz? Jak długo 
wyczekujesz? Tak długo jak potrzeba! 

c) Bóg  kocha  Swój  lud  wieczną miłością.  Ojcowie  
wzywani są do miłowania swoich dzieci w taki sam 
sposób – Jer. 31,3. 

2. Bóg Ojciec równoważy wolność odpowiedzialnością. 
Ziemscy ojcowie też powinni tak postępować 

a) Młodszy syn mógł opuścić dom rodzinny. 
b) Ojciec nie zmienia swojego charakteru ani swoich celów, 

aby ścigać swego syna. 

1) Ojciec musiał z bólem pozwolić swojemu 
młodszemu synowi na odnalezienie drogi do 
domu. 

2) Kiedy syn powraca, załamany i pokutujący, ojciec 
raduje się. Nie pozwoli jednak wrócić synowi do 
domu na zasadach, jakie jego syn zaproponował: 
„Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich” — 
Łuk. 15,19. 

c) Chłopiec urodził się jako syn i ojciec nie pozwoli mu 
wycofać się z tej odpowiedzialności. Łatwiej jest być sługą 
niż dziedzicem. 

d) Kiedy kobiety lub mężczyźni są zranieni, a ich wiara w 
siebie jest zachwiana, często wystarcza im zapewnienie 
podstawowego poczucia bezpieczeństwa. 

1) Bóg jednak z miłością nas akceptuje, wkładając 
jednocześnie na nasze barki odpowiedzialność 
synostwa. 

2) To Boża obietnica lub pewność tego, że możemy być 
synami i córkami, daje nam Jego moc i odwagę do 
bycia nimi. 
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3. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci i tak powinni również 
czynić ziemscy ojcowie. 

a) Starszy brat bolał nad tym, że cała uwaga poświęcona 
została młodszemu synowi — w. 30. 

b) Nie nazywał go nawet swoim bratem. „Nigdy nie dałeś mi  
nawet  koźlęcia,  a  dla  niego  zabiłeś tuczne  cielę! Gdzie 
tu jest sprawiedliwość?” 

c) Wielu chrześcijan zdradza w swoich wierzeniach głęboko 
pogańską wizję świata, kiedy skrycie uważamy,  że ludzie 
„w świecie” są tymi, którzy naprawdę używają życia i mają 
wiele zabawy. Życie z Ojcem jest tym, czym tak naprawdę 
jest niebo. 

d) Ojciec kochał swoich synów jednakowo. Jednak ich różne 
potrzeby wymagały różnego sposobu wyrażania tej 
miłości. Mądrzy ojcowie także starają się być czułymi na 
różne potrzeby swoich dzieci. 

C. PEWNE ASPEKTY DOŚWIADCZENIA ZIEMSKICH OJCÓW, 
KTÓRE POMAGAJĄ IM W ZROZUMIENIU ICH NIEBIAŃSKIEGO 
OJCA 

1. Bóg nie może nam pozwolić na robienie wszystkiego,  co 
chcemy. 

a) Kiedy młody ojciec musi po raz pierwszy odmówić 
swemu dziecku spełnienia prośby i nie jest w stanie w 
pełni wyjaśnić mu powodów swojej decyzji, może wczuć 
się w dylemat, przed jakim stoi Bóg wobec swoich dzieci. 

b) W tych momentach ojciec uczy  się wdzięczności, że 
również niebiański Ojciec nie daje nam wszystkiego, o co 
prosimy w modlitwie. 

2. Bóg czasami milczy, kiedy Jego dzieci nie są gotowe do 
słuchania. 
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a) Przykład.  Ojciec  trzymał  swoje  czteroletnie  dziecko w 
swoich ramionach. Dziewczynka była rozzłoszczona i  
obrażona.  Nie  rozumiała,  dlaczego  nie  pozwolił jej 
zrobić tego, na co miała ochotę. Wiedział, że nie potrafi 
wyjaśnić sytuacji w sposób dla niej zrozumiały. Przez 
chwilę więc trzymał ją, gdy ona uderzała swoimi małymi 
piąstkami w jego pierś. Gdy jej złość wyczerpała się, 
zasnęła. Kiedy jego mała córeczka obudziła się, 
spojrzała na niego, uśmiechnęła się, objęła go za szyję i  
mówiąc:  „Kocham  cię”,  pobiegła  się bawić.  W  tym 
momencie ojciec trochę lepiej zrozumiał, dlaczego 
niebiański Ojciec czasami pozostaje milczący na nasze 
gorzkie pytania i oskarżenia pełne złości. Nie jesteśmy 
gotowi, może nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co Bóg 
chce do nas powiedzieć. Trzyma więc nas w Swoich 
rękach i czeka. 

D. PODSUMOWANIE 

1. Jezus  pokazał  w  tej  przypowieści,  jak  Ojciec  niebiański 
troszczy się o swoje dzieci. 

2. On pragnie, abyś był ojcem przedstawiającym swoim 
dzieciom Boży charakter. 

3. Niezależnie od tego, czy byłeś/aś lub jak bardzo jesteś 
zniechęcony/a, On jest gotowy pomóc ci być synem lub 
córką w Jego chwalebnej, wiecznej rodzinie. Przyjdź do 
domu Ojca! 

 


