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5. rozdział Ew. Łukasza stał się jednym z moich najbardziej ulubionych fragmentów
w minionym roku. Jest to fragment, którego często używam, aby szkolić kościoły
z zakresu priorytetów w życiu rodziny uczniów i oraz jak być rodziną uczniów, której
głównym celem jest wspólne bycie rybakami mężczyzn i kobiet.

ŻYCIE Z JEZUSEM W CENTRUM
Jezus rozwija tę wizję w Ewangelii Łukasza 5. Według mnie ten rozdział mówi
o 3 znaczących wezwaniach Jezusa, dotyczących naszego życia jako Jego uczniów.
Na początku rozdziału Jezus dokonuje potężnego cudu, aby umocnić swój autorytet.
Czyni to w sposób, który przemówił do serc tych ludzi w najgłębszym sensie. Pomógł
doświadczonym rybakom dokonać prawdopodobnie największego połowu ryb, jaki
kiedykolwiek widzieli. Mimo iż spędzili całą poprzednią noc nie łowiąc nic!
Potem widzimy, jak Jezus po raz pierwszy wzywa ich do pozostawienia swoich sieci,
zawodów, rodzin i do oddania wszystkiego, co jest dla nich najważniejsze, aby uczynić
Go centrum swojego życia. To samo wezwanie dotyczy naszego życia – mamy zostawić
nasze „sieci” i podążyć za Nim, aby uczynić Go centrum naszego życia.

ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE JAKO RODZINA
Kolejne wezwanie nie jest tak bezpośrednio wyrażone, ale wydaje mi się, że ci
mężczyźni jasno je rozumieją i tak samo powinno być z nami. Jezus wezwał ich, aby
poszli za Nim nie jako jednostki, ale jako społeczność, która będzie żyła jak rodzina. On
będzie ich rabbim, ich nauczycielem, jak sami później stwierdzają, a oni będą jego
wspólnotą uczniów. RAZEM pójdą za nim i RAZEM nauczą się Go naśladować. Drugim
wezwaniem Jezusa jest, abyśmy żyli we wspólnocie jak rodzina, z Nim w centrum.
Naśladowanie Go jest naszym wspólnym, rodzinnym powołaniem. Nie jest przede
wszystkim indywidualne, odosobnione i prywatne.

ŻYCIE JAKO RODZINA NA MISJI ŁOWIENIA LUDZI
Wreszcie, widzimy trzecie wezwanie Jezusa, wyraźnie opisane w wersecie 10. Jezus nie
tylko powołuje pierwszych uczniów do życia we wspólnocie jako rodzinie, z Nim
w centrum, ale także powołuje ich jako rodzinę, która będzie razem pracować na misji
łowienia ludzi. Jezus bardzo jasno przedstawia cel naśladowania Go w wersecie
10. Zostaniecie „rybakami ludzi” i będziemy łowić razem! Staniemy się rodziną
rybaków, którzy wspólnie pracują, aby czynić uczniów z zagubionych i rozbitych ludzi.
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To trzecie wezwanie dotyczy nas tak samo. Jezus ma dla nas, jako Jego uczniów, tę
samą wizję, to samo oczekiwanie i to samo wezwanie. Pragnie, abyśmy żyli z Nim
w centrum, żyli jak rodzina z innymi uczniami i pracowali razem jako rodzina rybaków,
aby czynić uczniami zgubionych ludzi, którzy są daleko od Boga.

DOŚWIADCZENIE 3 WEZWAŃ
Uwielbiam to, co widzimy, że się dzieje w wersecie 11., po tych trzech wezwaniach
Jezusa. Jezus
i uczniowie nie siadają, żeby rozpocząć formalny proces szkolenia trwającego 6–12
miesięcy. Natychmiast wyruszają do pobliskiej wioski, aby wspólnie łowić ludzi!
Natychmiast! Jezus od razu zabiera ich na misję, aby doświadczyli, na czym polega
naśladowanie Go i wpływanie na ludzi dzięki Dobrej Nowinie o Królestwie.
Jezus pokazuje im jak kochać, troszczyć się oraz modlić się za chorych. Jak rozmawiać
z ludźmi, którzy mają pytania, nawet tymi, którzy się im sprzeciwiają. Jak odpoczywać
i szukać pomocy u Ojca poprzez modlitwę oraz jak zdobywać dla Chrystusa ludzi, takich
jak Lewi i jego przyjaciele, poborcy podatków, których uważano za jednych
z najgorszych. Pokazuje im, jak to robić razem jako WSPÓLNOTA uczniów! Na koniec
Jezus przypomina faryzeuszom, co On i Jego uczniowie mają robić i jaki jest ich
ostateczny cel - przynieść uzdrowienie chorym i grzesznym ludziom. Zdrowi ludzie nie
potrzebują lekarza. Chorzy tak! Jezus dzisiaj wzywa nas i nasze kościoły do przyjęcia
tych samych 3 priorytetów!
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