
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, Ja was pokrzepię” 
Mt  4, 18-22, Powołani do… 
 
Nie zapomnij:  
# modlitwę należy wcześniej przygotować (pomoże ci w tym poniższy tekst); 
# należy przeznaczyć na nią 30-45 min; 
# po modlitwie należy zrobić refleksję (5-10 min); 
[według klucza: treść/metoda/owoc spotkania z Panem] 
 
KROKI MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ… 
 
Modlitwa przygotowawcza 
Aby wszystkie moje zamiary, myśli, pragnienia i czyny były skierowane wyłącznie do służby i Jego chwały [w 
modlitwie szukamy Boga, nie siebie]. 
 
Obraz do modlitwy 
Wyobraź sobie spotkanie Jezusa z Piotrem i Andrzejem nad jeziorem. Zobacz ich, jak pracują, trudzą się, być 
może są zmęczeni. Wokół nich inni rybacy. Zobacz jezioro, fale na nim, poczuj wiejący wiatr. Zauważ idącego 
Jezusa. Być może wraz z Nim idą ludzie. Spostrzega pracujących braci, widzi ich po raz pierwszy? A może 
patrzy na nich innym wzrokiem, wzrokiem serca? Coś w nich dostrzega, stąd zaprasza, aby poszli za Nim. Oni 
wszystko zostawiają, idą od razu, Jezus ich pociąga, fascynuje, ma coś w Sobie.  
 
Modlitwa o owoc 
Co chcesz, aby Jezus ci uczynił? Wypowiedz tę prośbę przed Panem, proś o odwagę kroczenia za Nim. 

1. Jezus powołuje nas do życia 

 Pan Jezus powołuje uczniów, prosi, aby poszli za Nim: pójdźcie za Mną. Ta prośba skierowana jest do 
wszystkich, do każdego człowieka, bez wyjątku, nie jest dla nikogo zarezerwowana, nikt nie ma na nią 
wyłączności. Każdy człowiek po raz pierwszy słyszy ją, gdy zostaje poczęty, gdy Duch Święty tchnie w niego 
życie. „Pójdźcie za Mną” – a więc powstańcie do życia, bo to Jezus jest Panem Życia, a Bóg jego dawcą. On 
nas stworzył. I tak, jak stworzył pierwszych rodziców: Adama i Ewę, tak stwarza każdego z nas. Przez Pana 
Boga jesteśmy ulepieni, stworzeni, powołani do życia, a rodzice mają to wielkie szczęście, że w tym cudzie 
stworzenia mogą uczestniczyć. Nie ma więc człowieka niechcianego, któremu życia nie ofiarowałby Bóg, są 
tylko nieodpowiedzialne działania człowieka, który igra z życiem, wybierając jego zdaniem najlepsze, 
najbardziej przydatnie i działania egoistyczne: to ja, człowiek jestem panem wszystkiego, życia drugiego 
człowieka także! 

2. Powołani do miłości 

„Pójdźcie za Mną” - to prośba Pana Jezusa, aby wybrać miłość i pójść za Nim, bo tylko On, jedyny Bóg jest 
prawdziwą Miłością. „Pójdź za Mną” – czyli żyj miłością, którą cię napełniłem, obdarowałem. Każdy człowiek 
został bowiem wypełniony Bożą miłością, jedyną, największą! Tylko ta miłość jest prawdziwa i nikt z ludzi nie 
został jej pozbawiony, rodząc się posiadamy ogromny potencjał, aby kochać, dawać się innym. Bóg 
stwarzając nas, obdarowując nas życiem dzieli się więc z nami tym, co najwspanialsze, za czym każdy człowiek 
tęskni – Miłością. Wezwanie do pójścia za Jezusem jest zaproszeniem do kochania, bycia dobrym, do miłości, 
która z płaczącymi płacze, a z radosnymi weseli się.  

3. Powołani, by się dzielić 

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. I to wezwanie Pan Jezus kieruje do każdego ochrzczonego. 
Obdarowując nas bowiem miłością pragnie, abyśmy tą miłością dzielili się. Prawdziwa bowiem miłość nigdy 
nie zamyka się w sobie, ale chce się dawać, pomagać innym, uszczęśliwiać innych. A tam, gdzie jest uśmiech, 
dobro, wzajemna pomoc i życzliwość tam jest Pan. Każdy więc ochrzczony, który dzieli się miłością staje się 
„rybakiem ludzi”, łowi tych, którzy są spragnieni prawdziwej miłości, prawdziwego życia.  
 
Rozmowa końcowa  
Porozmawiaj z Jezusem, o tym, co się wydarzyło w czasie tego spotkania, tej modlitwy. Pozbieraj owoce i 
zwróć się do kochającego Ojca odmawiając Ojcze nasz 


