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Maj   2020      Poszli za Nim… 

Łk 5, 1-11: Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Jezusa aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem 

Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy 

do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi 

nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». 

A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo 

zarzucę sieci». Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo 

jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, 

jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus 

rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili 

wszystko i poszli za Nim.  

Poszli za Nim – poszli za Jezusem.  

Najpierw Piotr powiedział – Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem – to 

reakcja Szymona zdumionego połowem takiej ilości ryb. Zdumiony – tu nie tylko chodzi o ilość (ekonomia, 

ile za to będzie…), tu coś się dzieje, co przekracza naszą rzeczywistość, jest ponad… Jezus na to – Nie bój 

się, odtąd ludzi będziesz łowił.  

Jak to ludzi… Co to znaczy? To tak, jak Nikodem w rozmowie z Jezusem, gdy usłyszał, że trzeba się 

narodzić powtórnie, nie mógł tego zrozumieć… Co to znaczy łowić ludzi – jak i gdzie? Wiemy, że po 

zmartwychwstaniu Jezus powiedział: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię… Gdy Duch Święty zstąpi 

na was, będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. 

My wiemy o co chodzi – i to przekłada się w naszym życiu – we wspólnocie to robimy – kurs Alpha, 

kiedyś kurs Filip, ewangelizacje parafialne, uliczne, a przede wszystkim OIKOS… Ale teraz, gdy jesteśmy 

rozproszeni przez wirusa, kiedy siedzimy w swoim domu, nie ma spotkań wspólnotowych i  wtorkowych. 

Czy to jest możliwe? Ten czas Wielkiego Postu, Świąt Paschalnych to nowy impuls, nowe nawrócenie. 

Jesteśmy przerażeni wirusem, przestraszeni, a Jezus mówi do Ciebie: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 

łowił. Może wydaje się nieprawdopodobne, jak to teraz, w tej rzeczywistości, gdy jest pandemia łowić ludzi, 

czyli ewangelizować. Może trzeba zająć się sobą, ratować swoje życie? Otulić się przepaskami, płukać ręce 

i inne części ciała, higiena osobista, z dala od ludzi, żebyśmy się nie zarazili? Trzeba siedzieć w swojej 

jaskini. Pamiętasz, jak do Eliasza, który ukrył się przed wirusem Izebel w pewnej jaskini na pustyni, Pan 

powiedział - Co ty tu robisz, Eliaszu… Wyjdź na zewnątrz. (1Krl 19,9-16). Ty też nie możesz siedzieć 

w jaskini. Przestraszony, że ktoś cię zarazi. . Ale Pan mówi do ciebie – Idź dalej. I idziemy dalej. Czytamy 

w ostatnim wersecie, że wyciągnęli te ryby, zostawili wszystko i poszli za Nim.  

Posłuchali Jezusa – znów posłuchali – jakie to ważne posłuchać. Najpierw Szymon posłuchał Jezusa 

i zarzucił sieci na głębię. A teraz posłuchali i poszli za Nim. To posłuszeństwo jest tak ważne dzisiaj, 

posłuszeństwo wiary. Trzeba słuchać Jezusa. Tymczasem ludzie dzisiaj słuchają tego, co jest w telewizji, 

w internecie, wiadomości ze świata, z Polski – jak ten wirus działa, ilu ludzi choruje, ilu ludzi zarażonych, 

ilu już umarło, jak ludzie tracą pracę i jesteśmy przestraszeni. A tu trzeba słuchać Jezusa. On mówi: Nie bój 

się, ludzi będziesz łowił. I On naprawdę mówi do Ciebie. 

Bardziej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy. Kto w sercu swym ucichnie, snadnie Go 

usłyszy (Słowacki)  

Słuchaj Jezusa, On mówi do ciebie. Codziennie w liturgii eucharystycznej, w namiocie spotkania, 

w psalmach liturgii godzin. Żeby posłuchać, trzeba usłyszeć. Trzeba słuchać sercem. I nie bać się.  
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Zostawili wszystko – wszystko – co to jest to wszystko? Ryby, które łowili – cały zysk. Ale oni 

zostawili swoje domy, dotychczasową pracę i zaczęli wędrować z Jezusem, słuchać Jego nauk, być 

świadkiem różnych cudów, uzdrowień. I wreszcie byli świadkiem Jego Paschy. Jak to przełożyć na dziś? 

Pamiętasz tę ubogą wdowę, która do skarbony świątynnej wrzuciła tylko jeden grosz – wszystko, co miała 

na utrzymanie. Jezus zauważył, że ta wdowa wrzuciła grosz, tylko grosz, ale że to było wszystko, co miała 

na utrzymanie. I wrzuciła najwięcej ze wszystkich.  

Jezusowi trzeba oddać wszystko, aby być wolnym i zdolnym do miłości… Nie chodzi o to, aby nic 

nie mieć. Nie raz to wszystko, to może być jakaś relacja z kimś, która tak mnie zajmuje, że nie idę za 

Jezusem… Nie raz jakaś praca albo coś jeszcze innego. Co to znaczy w twoim przypadku to wszystko? Co 

ci Pan teraz pokazuje poprzez doświadczenie pandemii, wirusów i całej oprawy rzeczywistości, w jakiej się 

znaleźliśmy? Od czego cię Pan uwalnia? Co to znaczy w twoim życiu to wszystko? Oddać wszystko. 

Maj to piękny miesiąc. Wiosna, kwiaty, ale też Maryja, majówki. Są takie osoby, które oddały się 

Maryi. Przez Niepokalane Serce Maryi oddały się Bogu. Czy wszystko oddały? Tymczasem Maryja oddała 

wszystko – cała się oddała Jezusowi. Kult Maryi, oddanie się Jej uczy nas, jak oddać się cały, wszystko. Jan 

Paweł II powiedział Totus Tuus – cały Twój. Maryja była pełna Ducha Świętego. I wszystko dokonywało 

się w Niej w Duchu Świętym. Od Nazaretu i poczęcia Jezusa aż po krzyż na Golgocie. I wieczernik, gdy 

Duch Święty zstępował na apostołów. Gdy ludzie zanurzają się w Duchu Świętym, doświadczają chrztu w 

Duchu Świętym, są zdolni oddać wszystko, aby iść za Jezusem. I wcale niekoniecznie trzeba być w zakonie, 

aby poświęcić się sprawie Królestwa Bożego. Stawiam takie pytanie sobie i każdemu z was. Jak w takiej 

wspólnocie jak Woda Życia można to realizować? Czy to jest możliwe? Trzeba, abyście pochylili się nad tą 

sprawą, chyba ważną i podzielili się między sobą swoimi możliwościami. Co trzeba zrobić, abyś mógł 

zostawić wszystko i pójść za Jezusem?  

 

PLAN SPOTKANIA 

1. Modlitwa do Ducha Świętego – Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię… 

2. Psalm 67 przeczytać wspólnie i modlitwa wersetami 

3. Pieśń Otwórz me oczy, o Panie… 

4. Modlitwa, spontaniczne uwielbienie, śpiewy w językach 

5. Pieśń Święte Imię Jezus… 

6. Dzielenie się: co Jezus zrobił dla mnie, co ja zrobiłem dla Jezusa 

7. Pieśń Jezu Tyś jest światłością mej duszy… 

8. Konferencja ks. Romana – odsłuchać 

9. Pogłębienie – porozmawiajmy, podzielmy się, w jaki sposób w rzeczywistości, w której teraz jesteś, 

idziesz za Jezusem, idziesz drogą Jezusa, aby być Jego świadkiem. Co chcesz oddać w sposób 

szczególny Jezusowi w Twoim życiu teraz? 

10. Pieśń Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie… spontaniczne dziękczynienie 

11. Jezus najwyższe Imię. Modlitwa próśb.  

12. Wstawiennictwo nad każdym z członków grupy.   

13. Ojcze Nasz i Jezu, jedyny pasterzu Twojej owczarni… 


