
Dzielenie się Słowem – J 15,1-8 (5 NW B)           26 IV 2018

I. Czytaj: Z Ewangelii według św. Jana

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 dzi ki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we 
Mnie, a Ja w was b d  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 b dziecie.

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 
b dziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam si  spełni. Ojciec mój 
przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie si  moimi uczniami».

Uwagi do Ewangelii:
• w Starym Testamencie Izrael cz sto był porównywany do winnicy lub krzewu winnego 

- np. Iz 5,1-2: Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel 
mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną 
winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda 
winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 
- Jr 2,21:  A Ja zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl winną, tylko szczep prawdziwy. Jakże więc 
zmieniłaś się w dziki krzew, zwyrodniałą latorośl?
- Ez 15,6: Dlatego tak mówi Pan Bóg: Podobnie jak z drzewem winorośli, które jest wśród drzew w 
lesie, a które wrzuciłem w ogień na spalenie, tak postąpię z mieszkańcami Jerozolimy. 
- Ez 19,10-12: Matka twoja była podobna do winorośli zasadzonej nad brzegiem wód. Była płodna i 
w latorośle bogata dzięki obftości wody. Wypuściła potężne konary, zdatne na berła królewskie. 
Okazały był wzrost jej wśród gąszczu gałązek, z powodu swej wysokości widoczna była wśród 
mnóstwa listowia. Lecz w gniewie została wyrwana, rzucona na ziemię, a wiatr wschodni wysuszył 
jej owoc. Została złamana, uschły potężne jej konary i ogień je strawił. 

• Ojciec nieustannie oczyszcza swój krzew inny (Kościół wyrastający z Chrystusa), odcinając te jego 
przejawy, które nie przynoszą owocu (przywiązania; pozornie „dobre” sprawy; ambicje)

• oczyszczanie = usuwanie zb dnych elementów (Bóg) i pozwalanie, by spłon ły (moja zgoda)
• skutek oczyszczania: owocowanie winorośli

II. Rozważaj: (1) Co w swoim życiu trac /straciłem, a co wydawało mi si  tak cenne i konieczne do 
szcz ścia? Czy dopuszczam myśl, że było to oczyszczające działanie Bożego Ogrodnika?

(2) „Trwajcie we Mnie”. Czy jest we mnie zgoda, aby przestać p dzić, działać, naprawiać, a po 
prostu trwać w Bogu? Posiedzieć z Nim, wypić z Nim herbat , pójść na spacer, pomilczeć?

(3) O co prosz  Boga? Czy prośby te wypływają z mojego trwania w Nim i Jego słowie, czy z moich 
osobistych zachcianek i przekonania, że wiem lepiej?

III. Módl się:  - powierzaj Bogu swoje trudności; - dzi kuj za swoje uczucia (również te trudne!)
- proś Boga o gotowość do oddania Mu ch ci kontrolowania swojej duchowej w drówki
- wysławiaj Boga, który objawia si  w miejscu najbardziej bolesnym, dzi kuj za doświadczenie Jego 
bliskości, proś o natchnienie do dobrych decyzji i o sił  do ich spełnienia
- pytaj Boga: „Jak dzisiaj mog  Ci służyć, być użytecznym dla Twoich dzieci, moich braci i sióstr?”
- powtarzaj wielokrotnie: „Bądź wola Twoja, a nie moja, Panie!”

IV. Trwaj w ciszy przed Bogiem...


