J 15, 1-8
V niedziela wielkanocna

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».
Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś własnymi słowami o miłość, wolność, o przylgnięcie
do Boga w tej modlitwie. Niech zaowocuje to postawą nieoceniania tej modlitwy jako “dobra/zła”.
Obraz: Wyobraź sobie hodowcę winorośli, który przechadza się wczesną wiosną między krzewami w
swojej winnicy. Wiosna to odpowiedni czas na przycinanie gałęzi. Ogrodnik patrzy z miłością na
każdy krzew i każdą gałąź. Oczami serca dostrzega już dorodne owoce, które za jakiś czas będą
widoczne na krzakach i już teraz zachwyca się nimi. Zobacz z jaką troską użyźnia glebę i pielęgnuje
każdą latorośl...
Prośba o owoc: Proś o to, czego pragniesz, np. o łaskę trwania w Chrystusie, wytrwałości w wierze;
o łaskę cierpliwości w oczekiwaniu na obfite owoce lub o wdzięczność za plon, który przynosi moje
życie…
1. Ogrodnik
To Ojciec jest hodowcą winorośli, a zatem w Jego interesie jest to, żeby moje życie przyniosło
jak najobfitsze owoce.
Jakie odczucia budzi w tobie taka perspektywa?
2. Rusztowanie
Krzew winny, żeby rozwijać się, piąć się w górę, potrzebuje jakiegoś wspornika. Bez niego
będzie jedynie pełzał po ziemi, a jego owoce będą karłowate i kwaśne, gdyż będzie do nich
docierało niewiele promieni słonecznych.
Co jest moim rusztowaniem? W jaki sposób dbam o jego konserwację i wzmocnienie?

3. Trwaj we mnie, a Ja będę trwał w tobie...
Chrystus zapewnia mnie, że będzie trwał we mnie. To jest punkt wyjścia do mojego trwanie w
Nim…
Co gałąź może zrobić, żeby trwać w winnym krzewie i w końcu przynieść owoc? Jeśli zacznie
za bardzo kombinować, miotać się, chybotać się na wszystkie strony, to może odpaść od
krzewu. Może jedynie trwać i czekać…
Innymi słowy, Jezus mówi: “Bądź ze mną w taki sposób, w jaki dzisiaj potrafisz, na jaki cię
aktualnie stać…” Spróbuj odnieść te słowa do swojego życia. Jakie uczucia rodzą się w tobie na
myśl o nich?
4. Owoc obfity
Jezusowi zależy na tym, żeby moje życie przynosiło dorodne, okazałe, dojrzałe owoce, a nie
jakikolwiek plon. Chrystus chce tego nie dla mojego prestiżu, lecz dla chwały Ojca…
Krzew winorośli owocuje w określonym czasie, nie przynosi owocu bez przerwy...
W jaki sposób przeżywasz oczekiwanie na obfite owoce w twoim życiu?

Rozmowa końcowa: Porozmawiaj na osobności z Ogrodnikiem. Powiedz Mu o tym, co jest teraz w
twoim sercu: uwielbiaj, dziękuj, proś, przepraszaj, słuchaj…
Ojcze nasz…
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