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Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił
udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się

w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu
przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do
Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz,
a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On
odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli
drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się
udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł
wesprzeć”. Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział:
”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu:
”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo
Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi
najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział:
”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się
do królestwa Bożego”. /Łk 9,51-62
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Drodzy Rodzice!
Zanim usiądziecie do rozmowy z dziećmi zastanówcie się co wam przeszkadza w chodzeniu
za Jezusem? Co jest wam trudno porzucić, aby za Nim iść? W jakich trwacie nałogach (i nie
chodzi tu tylko o uzależnienia od alkoholu, czy tytoniu), które nie pozwalają wam za Nim
kroczyć: "siedzenie" w Internecie, oglądanie seriali, pracoholizm... Czy nie za często
tłumaczycie się brakiem czasu czy łatwo określanym lenistwem. Pomódlcie się do Ducha
Świętego, aby pokazał wam przestrzenie w waszym życiu, które odciągają was od Jezusa.

Następnie zapytajcie dzieci:
1. Dokąd zmierzał Pan Jezus?
2. Czy Go tam przyjęli?
3. Jakie mogą być powody, że nie przyjęto tam Jezusa? Czy ci ludzie czegoś się obawiali?
4. Jakich ludzi dziś spotkał Jezus i o czym rozmawiali?
5. Co oznacza: porzucić wszystko, żeby pójść za Jezusem?
6. Jakich rzeczy powinniśmy się pozbyć jako dzieci, jako rodzice, jako rodzina?

Podejmijcie konkretne postanowienia i pomódlcie się wspólnie o to, abyście mogli je
zrealizować z Bożą pomocą.
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