Medytacja J.15, 1-11
1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. 2 Każdą latorośl, która we
Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy
już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was.
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy,
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 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. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa,
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 7 Jeżeli we Mnie
trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 8 Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. 9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja
was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
Przeczytaj uważnie powyższy fragment Ewangelii. Zaznasz w nim te słowa, które Cię jakoś poruszają i na nich
skup się w czasie modlitwy. Możesz też skorzystać z poniższych punktów.
Obraz do medytacji:
Wyobraź sobie krzew winny. Zobacz jaki jest duży. Spróbuj dostrzec na nim różne części, kilkuletnie gałęzie,
młode pędy, gdzieniegdzie suche patyki. Zobacz, ile jest na nim owoców. Wyobraź sobie, jak woda oraz inne
składniki stanowiące pokarm dla rośliny są przekazywane z gleby poprzez korzenie do poszczególnych gałęzi, aż
do najmłodszych pędów.
Prośba o owoc:
Abym umiał i pragnął bardziej poddać Chrystusowi swoje życie i małżeństwo.
1. Duch Święty chce pragnie abyś przynosił/-a owoc w swoim życiu i w swoim małżeństwie. On pragnie
pokazywać Ci jaki przynosisz owoc. Może są miejsca, gdzie tego owocu nie ma albo nie jest tak obfity.
Proś o światło i rozważ, czy jest jakaś konkretna rzecz, nad którą warto pracować.
2. „Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza,
aby przynosiła owoc obfitszy” – tym, co nam przeszkadza na drodze wiary, jest przede wszystkim
niewłaściwy obraz Boga, a konkretnie niewiara w Jego dobroć. Oczyszczenie polega na tym, że Słowo
Boże pracuje w sercu i w umyśle owocując wewnętrznym poznaniem Boga. Rozważ na ile w minionym
roku formacyjnym pozwoliłeś/-aś Słowu kształtować siebie, jaki jest owoc tej „pracy Słowa”?
3. „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” – Trwanie w krzewie winnym w praktyce oznacza życie w
Duchu Świętym. Warto zwrócić uwagę, że nie ma tu żadnej opcjonalności. Każdy z nas doświadcza
jakim jest słabym stworzeniem, a życie z ciała nieuchronnie zmierza do śmierci. Przyjmując dar Ducha
Świętego warto mieć zarówno świadomość tego, jak bardzo jest nam potrzebny do życia, a
jednocześnie posiadać niewzruszoną pewność, że dobry Ojciec za każdym razem da Ducha tym, którzy
pragną i oczekują.
Ojcze nasz…

