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Wspólnota Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie „On Jest”, Wrocław;

teksty:

–

Domowy Kościół Ruchu Światło Życie, Gdańsk;

rysunki: , skład:

www.onjest.pl, slowo@onjest.pl

asystent kościelny:

Marta Stańco Mariusz Stańco;

ks. Wojciech Jaśkiewicz

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a
Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie

owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy
już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w
was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie
trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem
krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony
jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie
trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami". / J 15,1-8

Drodzy Rodzice!
Rozmowę z dziećmi o dzisiejszej Ewangelii możemy rozpocząć od rozmowy na temat

samego krzewu winnego. Czym jest on, czym winorośle/latorośle, czym jego owoce.
Pokażmy to na zdjęciach znalezionych w internecie. Spytajmy o owoce latorośli, o produkty
spożywcze, które można z nich uzyskać. Powiedzmy o pielęgnacji krzewu winnego: o tym, że
troskliwy ogrodnik będzie obcinał gałązki, które nie wydają owoców, bo inaczej te piękne i
bujne pędy pozbawią owoce światła i zabiorą soki - ze szkodą dla samych owoców.
Spytajmy, co dzieje się z gałęzią, która zostaje odcięta.
Przeczytajmy z dziećmi Ewangelię i zachęćmy je do odpowiedzi na poniższe pytania.

Drogie dzieci!
1. Do czego w dzisiejszej Ewangelii porównuje się Jezus?
2. Kim w tym obrazie jest Bóg Ojciec?
3. Co Bóg czyni z latoroślami, które nie przynoszą owocu i z tymi, które owoc przynoszą?
4. Jezus zachęca to tego, by "w Nim trwać". Co mógł mieć na myśli? Co może być owocem
trwania w Jezusie?
5. Co Jezus obiecuje tym, którzy będą w nim trwać?


