
Łk 5,1-11 
 
Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem 
Genezaret, że 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, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo 
zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli 
więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że 
się prawie zanurzały. 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. Lecz 
Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, 
zostawili wszystko i poszli za Nim. 
 

Prośba przygotowawcza: proś o łaskę, aby wszystko, co będzie się działo na modlitwie skierowane 
było wyłącznie ku służbie i chwale Boga. 
Obraz: bądź świadkiem tej sceny. Możesz też zobaczyć siebie jako jednego z rybaków. Jaka jest 
Twoja reakcja?   
Prośba szczegółowa: proś o wiarę w obecność Boga w Twoim życiu. 

 
1) Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili 
Praca rybaka zdana jest na łaskę natury i nie zależy tylko od jego dobrego przygotowania i 
umiejętności. Przekonał się o tym Piotr, który w nocy nie złowił ani jednej ryby. Mój wysiłek i praca 
może zmienić to, co zewnętrzne, ale raczej nie zmieni mnie od wewnątrz. Jezus pokazuje, że pewną 
drogą do szczęścia jest wiara, że wszystko czego doświadczam w życiu dzieje się dzięki Jego łasce. 
Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą mówi psalmista. Przeżywając 
w ten sposób swoje życie nie szarpię się z nim i z samym sobą, a w tym co robię, w rzeczach małych 
czy dużych, jestem spokojny i ufny. Jezus chce byśmy byli rybakami ludzi, których będziemy „łowić” 
naszą radością z życia i tym jacy naprawdę jesteśmy. Gest zarzucenia sieci w jezioro na słowo Jezusa 
jest symboliczny i może obrazować zanurzenie w Duchu Świętym moich talentów, umiejętności, 
wszystkiego czym się szczycę, by w Panu się chlubił ten kto się chlubi. Czy cieszysz się z tego jaki 
jesteś? Co obecnie próbujesz zmienić, poprawić? Jak rozumiesz szczęśliwe życie? Zapytaj Jezusa jak 
On je rozumie. 

 
2) Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny 
Warto wracać do tej sceny, gdy zauważysz zbytnie przywiązanie do osobistych sukcesów i 
powodzenia. Piotr nie zawdzięcza własnym wysiłkom, tego co mu się przydarzyło, dlatego nie ma w 
nim dumy ani poczucia zasługi z osiągnięcia czegoś. Towarzyszy mu natomiast pokora, że takiego jaki 
jest - grzeszny, słaby, wątpiący - Bóg kocha. W odruchu serca pada przed Jezusem i wyznaje, że czuje 
się niegodny. Ten zachęca go tylko, by poszedł za łaską, której właśnie doświadczył. Jak bardzo 
uwalniające jest spotkanie mojej niewystarczalności, słabości z Jego miłosierdziem przekonał się każdy 
kto się na nie odważył. My również mamy bardziej zawierzyć Jemu niż samym sobie. Co robię, gdy 
doświadczam moich ograniczeń? Spróbuj zareagować jak Piotr, kiedy następnym razem zawiedziesz 
się na sobie. 
 
3) Zostawili wszystko i poszli za Nim 
Piotr bez problemu zostawia wszystko, ponieważ wszystko co posiadał jako człowiek, w tej jednej 
chwili, stało się mało ważne, kiedy doświadczył wszystkiego, co daje mu Bóg. Idzie w nieznane za 
Nieznajomym. Nie musimy świetnie znać Jezusa, by Mu zaufać i dać się porwać Jego miłości, jak stało 
się z rybakami na brzegu. Dlatego ta duchowa podróż, do której każdego dnia jestem zapraszany, 
może się rozpocząć już dziś, w tej chwili. Jest ona duchowa, bo Piotr rozpoczął ją w sercu 
przysłuchując się słowom Jezusa. Czy są osoby, rzeczy, których nie wyobrażasz sobie zostawić? 
Zabierz je na modlitwę. To właśnie w łodzi, w czasie połowu ryb dokonała się przemiana serca Piotra. 
Mamy być z Jezusem w tym co jest dla nas ważne, by zobaczyć w Jego blasku, jak cenne dla nas 
rzeczy świecą tylko światłem odbitym. On jest światłem prawdziwym.  

 
Modlitwa końcowa 
Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem o tym, co było ważne na tej modlitwie. Na 
zakończenie odmów Ojcze nasz. 


