
J 15, 12 - 17 Kiedy czytasz cały ten fragment, to co jest dla Ciebie najistotniejsze? Co zwraca twoją uwagę? 
To, że Bóg nazywa swoich uczniów przyjaciółmi? Refleksja nad pytaniem, czy Jezus mówi to do ciebie? Złość 
na to, że jesteś samotna(y)? Zachwyt nad miłością Jezusa? Obojętność?  Wspomnienie kogoś kogo kochałeś(aś)? 
Często jest tak, że czytając, czy oglądając coś, poświęcamy największą uwagę temu co w obecnym czasie
 przeżywamy. Warto obserwować siebie uważnie i rozważać co Bóg chce mi powiedzieć w danym czasie.
PO PRZECZYTANIU: Czy jestem uczniem/ uczennicą Jezusa?

JJ 15, 12 - 13 Jezus oddał życie za swoich przyjaciół. Dał się poniżyć, okaleczyć, ukrzyżować. Zrobił to nie tylko 
za przyjaciół, ale także za wrogów, ludzi obojętnych, za cały świat. Co niesamowite nie oczekuje niczego 
w zamian, oprócz tego, abyśmy się wzajemnie miłowali. Czy potrafimy miłować naszych przyjaciół tak szaloną 
miłością jak Jezus? Nie wiem… ale pomyśl, jak musi Mu zależeć na przyjaciołach, że jedyne czego od nich chce, 
to żeby się wzajemnie miłowali. Jak wielką miłość trzeba mieć w sercu, aby oddać życie za swoich przyjaciół 
i oczekiwać w zamian jedynie ich dobra.
PO PRZECZYTANIU: Czy stałbym(a) się uczniem/ uczennicą Jezusa, gdyby mnie o to poprosił?

J J 15, 14 Jezus stawia warunek? Jesteś Jego przyjacielem jeżeli miłujesz tak jak On umiłował, czyli jeżeli nie będę 
w stanie oddać życia za przyjaciół swoich, wtedy będę niegodny/niegodna Jego przyjaźni? Nie... Masz miłować 
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i bliźniego swego jak siebie 
samego. Daj od siebie tyle ile możesz, ale miłuj. Dlaczego? Grecy mają takie powiedzenie, „powiedz mi kto jest 
twoim przyjacielem, a powiem Ci kim jesteś”. Jeżeli twoim przyjacielem jest ten, który tak kocha, że oddał życie 
za swoich przyjaciół, a nawet wrogów, to kim chcesz być Ty?
PO PRZECZYTANIU: Czy przestrzegam przykazań miłości?

JJ 15, 15 Uczniowie podróżowali z Jezusem. Codziennie podejmowali decyzję, czy chce iść z Nim, czy nie chce 
z Nim iść. Słuchali Jego nauczania, byli z Nim, chcieli spędzać z Nim czas, chcieli Go poznać, a On ich nauczał 
i... wyraźnie mówi w tym wersie (J 15, 15), że nazywa ich swoimi przyjaciółmi, bo oznajmił im wszystko 
to co usłyszał od Ojca. O przyjaźń trzeba dbać, ta relacja wymaga  zaangażowania. Czasami powinno się mówić, 
na przykład w formie modlitwy, a czasami słuchać, żeby przyjąć to co Przyjaciel ma do powiedzenia. 
Jeżeli nie chce Go słuchać to jak mam usłyszeć co chce mi oznajmić?
PO PRZECZYTANIU: Czy słucham Jezusa? Czy poświęcam mu swój czas? Czy staram się go naśladować? 
CCzy mówię mu o swoich sprawach?

J 15, 16 – 17 Jezus wybiera każdego z nas. Kocha nieskończoną miłością i chce naszego szczęścia. Przeznacza 
nas do tego, abyśmy przynosili dobre owoce i aby one trwały. Daje nam możliwość powoływania się na Niego 
u Ojca i proszenia Go o to, co nam potrzebne. Ale kluczem jest tutaj przestrzeganie przykazania, 
aby się wzajemnie miłować, czyli kochać Boga i drugiego człowieka. 
PO PRZECZYTANIU: Czy wiem, o tym, że Bóg wybrał mnie na swojego ucznia/ uczennice? Co z tym zrobię?
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