DRZEWO JESSEGO
PLAN, CZYTANIA, OBRAZKI

Wśród wielu pomysłów na rodzinne zaangażowanie w przeżywanie adwentu coraz popularniejsze staje
się Drzewo Jessego. To praktyka, w której poznajemy biblijne zapowiedzi przyjścia Jezusa oraz historię
jego rodu - korzenie Zbawiciela.
Prorok Izajasz, zapowiadając przyjście Mesjasza, porównał do “pnia Jessego” ród króla Dawida, a odrośl
tego pnia - “różdżka z pnia Jessego” jest symbolem Jezusa Chrystusa, pochodzącego z pokolenia Judy i rodu
króla Dawida.
Wśród wielu praktyk adwentowych coraz większą popularność zyskuje właśnie przygotowanie Drzewa
Jessego. Praktyka ta ma na celu pokazać biblijne zapowiedzi przyjścia Mesjasza - Jezusa i fakt, jak wielu
proroków czekało na Jego narodzenie, na narodzenie Zbawiciela. Ponadto poznajemy dzięki niej przodków
Jezusa - Jego korzenie, Jego drzewo genealogiczne.
Jak zrobić Drzewo Jessego w domu?
Drzewo Jessego przygotować trzeba już w sobotę przed I niedzielą adwentu, kiedy to do wazonu z wodą
wkłada się gałązki drzewa. Najlepiej, by było to drzewo owocowe, ponieważ istnieje duża szansa, że gałązki
rzeczywiście zakwitną na Boże Narodzenie, naocznie pokazując, że z drzewa wyrasta “nowe życie”.
Następnie przez cały adwent czyta się przeznaczony na dany dzień fragment Pisma Świętego, a na
“Drzewie” wiesza się obrazek nawiązujący do tego tekstu. Wieszanie ilustracji zaczyna się od dolnych
gałązek, by na koniec - na samej górze - znalazł się Pan Jezus, najważniejsza postać Drzewa i spełnienie
naszego adwentowego oczekiwania.
Obrazki na Drzewo Jessego
Skąd wziąć takie obrazki? Można je narysować, namalować, wykleić lub zaproponować dzieciom gotowe
do pokolorowania rysunki. Mogą być to także obrazki zupełnie symboliczne lub znalezione w sieci gotowe
ilustracje. Najlepiej wybrać metodę, która będzie najbardziej przystępna dla konkretnej rodziny.
W tym PDF-ie zamieściliśmy biblijne sigla, główne postaci czytanych historii, tematy oraz obrazki do
wydrukowania, ewentualnego kolorowania i powieszenia na drzewku. Jeśli nie planujecie ich kolorować,
możecie wydrukować je na różnokolorowych kartkach i w ten sposób “ożywić” Drzewo.
Adwent z Drzewem Jessego
Adwent może trwać od 22 do 28 dni. W tym czasie warto każdego dnia przeczytać jeden fragment z Pisma
Świętego, dotyczący historii przed Narodzinami Jezusa. Kolejne teksty opisują inne postaci biblijne i historie,
w których można odczytać oczekiwanie całego świata na przyjście Zbawiciela.
Nie ma jednej oficjalnej reguły, mówiącej o wyborze fragmentów i o ilości czytań. W naszym PDFie
zamieściliśmy wszystkie możliwe 28 tekstów wraz z siglami biblijnymi i propozycją obrazków.
Na mniejszą liczbę dni adwentowych można pominąć niektóre fragmenty. Można także - jeśli takie są
możliwości rodzinne - wybrać tylko część historii. W pliku PDF podkreśliliśmy najważniejsze kilkanaście
fragmentów z historii rodowodu Jezusa oraz zamieściliśmy planer z datami, by na spokojnie zaplanować
sobie kolejne czytania na cały okres adwentu.

PLANER „DRZEWO JESSEGO”
DATA

NR

TEMAT

POSTAĆ

SIGLA BIBLIJNE

SYMBOL

1

Stworzenie świata

Bóg

Rdz 1, 1-31

planeta Ziemia

2

Grzech pierworodny

Adam i Ewa

Rdz 3, 1-19

owoc, wąż

3

Obietnica

Noe

Rdz 6, 11-14; 7,17-8,3; 9,8-13

arka, tęcza

4

Zawierzenie

Abraham

Rdz 12, 1-7

namiot, wielbłąd

5

Wysłuchane modlitwy

Sara

Rdz 21, 1-7

kołyska, dzidziuś

6

Opieka Boża

Izaak

Rdz 22, 1-14

baran

7

Bóg jest zawsze z nami

Jakub

Rdz 28, 10-22

drabina

8

Przebaczenie

Józef

Rdz 37, 1-36

kolorowy płaszcz

9

Przykazania

Mojżesz

Pwt 5, 1-22

dwie tablice

10 Odwaga

Rahab

Joz 2, 1-21

sznur

11 Bóg się o nas troszczy

Rut

Rt 1,15-2,13

zboże

12 Cierpliwość

Jesse

Iz 11, 1-2

pień z nową gałązką

13 Bóg ma dla nas plan

Samuel

1 Sm 16, 1-13

naczynie z oliwą

14 Bóg ma misję dla każdego z nas

Estera

Est 4

tiara lub berło

15 Sąd

Debora

Sdz 4, 1-16

miecz, palma

16 Królowie i pasterze

Dawid

2 Sm 5, 1-5

korona

17 Mądrość

Salomon

1 Krl 3, 1-28

waga

18 Chwała Boga

Eliasz

1 Krl 18, 17-39

ogień

19 Zaufanie Bogu

Daniel

Dn 6

lew

Ezechiel

Ex 3, 1-11

zwój Biblii, księga

21 Posłuszeństwo

Jonasz

Jon 1, 1-16

wieloryb

22 Prawda

Izajasz

Iz 6, 1-8

róża

23 Wiara

Zachariasz
i Elżbieta

Łk 1, 18

dwoje starszych ludzi

24 Przygotowanie

Jan Chrzciciel

Mt 3, 1-6

muszelka

25 Dobro i życzliwość

Józef mąż
Maryi

Mt 1, 18-25

młotek i piła

26 Czystość

Maryja

Łk1, 26-38

lilia

27 Prowadzenie

Mędrcy

Mt 2, 1-12

gwiazda betlejemska

28 Zbawiciel

Jezus

Łk 2, 6-21

symbol IHS

20

Słowo Boże jest pokarmem
dla naszej duszy

OBRAZKI DO KOLOROWANIA

RYSUNKI DO WYDRUKOWANIA

ZDJĘCIA DO WYDRUKOWANIA

