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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

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu
chleba.A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości,
jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z
radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?”
Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To
właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy
oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście
świadkami tego”. / Łk 24,35-48

Drodzy Rodzice przeczytajcie wspólnie dzisiejszą Ewangelię i zadajcie dzieciom pytania:

1) Co to jest strach?
2) Kiedy najbardziej się boisz?
3) Jak się czuli apostołowie w wieczerniku po śmierci Pana Jezusa?
4) Jak przywitał ich Jezus?
5) Co to jest pokój?
6) Z czym przychodzi Pan Jezus do nas?

Zachęcamy do słuchania waszych dzieci, stawiania im pytań oraz zachęcania do szukania
przez nie same odpowiedzi.


