
   

 

V Niedziela zwykła  6 II 2022 
 

( Łk 5,1-11 - Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 

 Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, 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. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci 

ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy 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. 

 

 
 

 

Krąg Biblijny  nr 24 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dzisiejsze czytania opisują dramatyczne spotkania z Bogiem, 

jakie przeżyli Izajasz, Paweł i Piotr. 

 

 Izajasz w świątyni ujrzał Pana „zasiadającego na wysokim                                 

i wyniosłym tronie” (Iz 6,1).  

 Pawłowi Jezus ukazał się na drodze do Damaszku, dokąd jechał, aby 

aresztować chrześcijan.  

 A Piotr doświadczył świętości Boga w cudownym połowie ryb, 

zarzucając sieci na słowo Jezusa.  

Każdy z nich w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że znajduje się w obecności 

po trzykroć świętego Boga, i wstrząsnęło to nim do głębi. Święta obecność Pana ma w 

sobie coś ogromnie poruszającego.  

My jesteśmy mieszaniną dobra i zła, natomiast Bóg jest nieskończenie dobry, 

wierny i czysty. Wobec tak wielkiej czystości pryskają wszystkie nasze iluzje na temat 

własnej sprawiedliwości.  

➢ Izajasz zawołał: „Biada mi! (...) Wszak jestem mężem o nieczystych 

wargach” (Iz 6,5).  

➢ Paweł uznał, że jest „niegodzien zwać się apostołem” (1 Kor 15,9).  

➢ Piotr prosił: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”                    

(Łk 5,8).  

Także i my uświadamiając sobie świętość Boga nieuchronnie uświadamiamy sobie 

również naszą własną niegodność.  

Ponieważ takie dramatyczne przeżycia nie zdarzają się nam na co dzień, w 

powszedniej krzątaninie łatwo tracimy z oczu świętą obecność Boga.  

A przecież może ona i powinna wciąż budzić w nas cześć i szacunek. Bóg może 

przebić się przez naszą mgłę w każdej chwili 

❖ na modlitwie, jak w przypadku Izajasza, czy  

❖ przy pracy, jak w przypadku Piotra.  

❖ nawet wtedy, gdy planujemy coś złego, jak to uczynił z Pawłem.  

Jak zareagujemy, kiedy to się stanie? Wdzięcznością za Jego miłosierdzie? Czy też 

przeciwnie, odrzucimy łaskę, z którą przychodzi?  

W każdą niedzielę modlimy się słowami: „Panie, nie jestem godzien”.  

Dziś, stojąc przed po trzykroć świętym Bogiem, który nas miłuje, wypowiedzmy te 

słowa pokornym sercem.  



Odwróćmy się od naszych grzechów i przyjmijmy Jego przebaczenie. Nie 

pozwólmy, by nasza niegodność powstrzymała nas przed zbliżeniem się do Jezusa i 

pełnieniem Jego woli.  

 

„Panie, dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie.” 

 

Iz 6,1-2a.3-8    Ps 138,1-5.7-8     1 Kor 15,1-11 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

➢ Św. Ambroży 
 

Cudowny połów 
 

 „A wszedłszy do jednej łodzi, która była Szymona, prosił go, aby odbił nieco od 

lądu” (Łk 5, 3nn). A choć Pan wielu leczył w różnoraki sposób, jednakże ani czas, ani 

miejsce nie mogły powstrzymać rzeszy pragnącej dalszych uzdrowień.  

Wieczór się zbliżył. Idą za Panem. Oto jezioro. Rzesza napiera. A On wstępuje do 

łodzi Piotra. Jest to łódź, która według Mateusza (8, 24nn) jeszcze się chwieje, a według 

Łukasza pełna jest ryb, abyś w tym poznał początki chwiejącego się jeszcze Kościoła i 

późniejszą jego obfitość. Rybami są ci, którzy płyną przez to życie. U Mateusza Chrystus 

jeszcze śpi dla swych uczniów, u Łukasza rozkazuje im. Śpi dla strwożonych, czuwa dla 

doskonałych. Posłuchaj Proroka mówiącego, jakim jest ten sen Chrystusa: „Ja śpię, a 

serce me czuwa” (Pnp 5, 2). 

Święty Mateusz słusznie sądził, że nie powinien pominąć ukazania wieczystej władzy 

Pana; mówi więc o Jego rozkazie danym wichrom. To, że Chrystus słowem rozkazuje 

duchom (Łk 4, 36), nie jest ludzką nauką, o której – jak słyszeliście – mówili Żydzi, lecz 

jest potwierdzeniem Jego Boskiego Majestatu.  

Gdy uspokaja wzburzone morze, gdy żywioły są posłuszne rozkazowi głosu Bożego, 

gdy to, co nie ma czucia, zaczyna być posłuszne, objawia się tajemnica łaski Bożej. To, 

że uspokajają się fale świata i że na jedno słowo milknie duch nieczysty, nie stanowi 

sprzeczności, ale wzajemne dopełnienie. Masz cud w żywiołach, masz potwierdzenie w 

tajemnicach. 

Święty Mateusz to uwzględnił, a Święty Łukasz wybrał łódź, z której Piotr łowił.                       

Nie chwieje się ta łódź, na której jest Piotr, chwieje się zaś ta, którą ma Judasz, bo 

choć płynęło na niej wiele zasług uczniów, jednakże obecność przewrotnego zdrajcy 



wstrząsnęła nią. Piotr był na obu łodziach, a chociaż ze względu na swe zasługi był 

bezpieczny, niepokoiły go cudze winy.  

Wystrzegajmy się więc przewrotnego, strzeżmy się zdrajcy, aby z powodu jednego 

wielu z nas się nie zachwiało. Nie chwieje się więc ta łódź, którą steruje mądrość, której 

obca jest zdrada, w którą ciągle dmie wiara. Jakżeby bowiem mogła się zachwiać, skoro 

nią kierował ten, który jest opoką Kościoła. Tam jest chwiejność, gdzie jest słaba wiara; 

tam bezpieczeństwo, gdzie miłość doskonała. 

Wreszcie choć innym kazano zarzucać swe sieci, jednakże tylko Piotrowi 

powiedziano: „Wyjedź na głębię”, to jest na głębię rozważań.  

Co bowiem jest równie wzniosłe, jak widzieć wspaniałość bogactw Bożych, znać Syna 

Bożego, wyznawać Jego Boskie pochodzenie? I choć umysł ludzki nie może tego pojąć 

w całej rozciągłości, jednak wiarą obejmuje w całej rozciągłości. Chociaż nie wolno mi 

wiedzieć, jak się urodził, to jednak nie godzi się, abym nie wiedział, że się urodził. Nie 

wiem, jak to się stało, ale wyznaję z całą pewnością Jego urodzenie. Nie byliśmy przy 

tym obecni, gdy Syn Boży narodził się z Ojca, ale byliśmy świadkami, jak Ojciec nazwał 

Go Synem swoim (Łk 3, 22).  

Jeśli Bogu nie wierzymy, to komuż uwierzymy? Wszystko bowiem, w co wierzymy, 

zawdzięczamy tylko wzrokowi albo słuchowi; wzrok często się myli, słuchowi natomiast 

można dać wiarę.  

A czy do osoby twierdzącego są jakieś zastrzeżenia? Jeśli dobrzy ludzie coś 

twierdzą, to uważalibyśmy za niegodne nie wierzyć im. Syn potwierdza, słońce zaćmione 

wyznaje, ziemia poświadcza to drżeniem. Na te głębie rozważań Piotr prowadzi Kościół, 

by z jednej strony ujrzał Chrystusa zmartwychwstałego, z drugiej rozlanie się Ducha 

Świętego. 

Czym jednak są sieci apostołów, które zarzucono na rozkaz, jeśli nie splotem słów i 

jakby więcierzem mowy i sakiem rozpraw, które nie wypuszczają schwytanych ryb. 

Słusznie, że przyrządem apostolskim do połowu są sieci: one schwytanych nie gubią, 

lecz zachowują i wyciągają z głębi na światło, a chwiejnych z dna ciągną ku wyżynom. 

 

➢ Św. Ambroży 
 

Uważaj na siebie 

 

Poznaj więc siebie, piękna duszo, że jesteś obrazem Boga. 

Poznaj siebie, człowiecze, że jesteś chwałą Boga. Posłuchaj, w jaki sposób jesteś 

chwałą Boga.  



Prorok mówi: „Przedziwna dla mnie wiedza Twoja” (Ps 139 [l38], 6), to znaczy, że 

tym moim stworzeniem objawił się w przedziwny sposób Twój majestat, rozum zaś 

człowieka głosi Twoją mądrość. Patrząc na siebie, jak Ty, poznaję ukryte myśli i 

przenikam wewnętrzne uczucia, poznaję tajemnicę Twojej wiedzy. 

Poznaj więc, człowiecze, kim jesteś, i strzeż się, abyś nie uwikłał się w sidła i nie stał 

się łupem polującego szatana, abyś przypadkiem nie wpadł w paszczę tego ohydnego 

lwa, który ryczy i krąży, szukając, kogo by pożarł (1 P 5, 8). 

Uważaj na siebie, abyś poznał, co wchodzi do ciebie, a co z ciebie wychodzi. Nie 

mówię o pokarmie, który jest spożywany i wyrzucany, lecz mówię o myślach, mówię o 

mowie. Niech będzie dalekie od ciebie pożądanie cudzego łoża, nie myśl o tym, niech 

piękno przechodzącej niewiasty nie porywa twojego oka, nie obejmuj jej w duchu. 

Niech mowa twoja nie zawiera uwodzicielskich pokus, nie używaj podstępu; nie 

znieważaj bliźniego obelgami. Bóg uczynił cię myśliwym, a nie rabusiem. Tak mówi: 

„Poślę im łowców mnogich” (Jr 16, 16), oczywiście nie łowców występku, ale 

uwolnienia od niego; z pewnością nie łowców winy, ale łaski.  

Ten jest rybakiem Chrystusa, któremu powiedziano: „Odtąd ludzi będziesz łowić” 

(Łk 5, 10). Tak zapuszczaj twoje sieci, tak kieruj oczy, tak prowadź rozmowę, abyś nie 

pognębił nikogo, ale wspierał chwiejnych. 

Uważaj – powiedziano – na siebie. Tak stój, abyś nie upadł. Tak biegnij, abyś 

otrzymał nagrodę. Tak walcz, abyś rozstrzygał walkę zwycięsko, gdyż zwycięstwo 

należy się temu, kto walczy według przepisów.  

Jesteś żołnierzem, więc wypatruj pilno wroga, aby cię nie napadł w nocy. Jesteś 

szermierzem, bądź bliższy przeciwnika rękoma niż twarzą, aby nie zranił twojego oka. 

Niech twój wzrok będzie wolny, krok pewny, abyś powalił nacierającego, dostał w swoje 

ręce cofającego się, unikał czujnym okiem rany, odrzucił dzielnym atakiem przeciwnika.  

Jeśli zostaniesz zraniony, strzeż siebie i biegnij do lekarza, szukaj lekarstwa pokuty. 

Uważaj na siebie, masz przecież ciało, które szybko upada. Niech cię ratuje dobry lekarz 

dusz – słowo Boże. Niech pokropią cię wypowiedzi Pana jak zbawienne lekarstwo.  

Uważaj na siebie, aby słowo ukryte w tobie nie stało się zgubnym; działa ono jak 

trucizna i wywołuje śmiertelne skutki. Uważaj na siebie i nie zapominaj o Bogu, który 

cię stworzył, abyś nie przyjął na próżno Jego imienia. 

 

 

 

 
 
 



"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

. 

Powołanie uczniów i odpowiedzi dawane faryzeuszom (Łk 5,1 - 6,11) 

 

Realizując swoją misję przez nauczanie i cuda, Jezus powołuje w jej trakcie 

uczniów, by się do Niego przyłączyli: Szymona Piotra, Jakuba, Jana i Lewiego. 

Ci podejmują radykalną decyzję: zostawiają wszystko, by iść za Nim. 

Nie wszyscy jednak aż do tego stopnia są przychylni Jezusowi. 

Łukasz opisuje pięć następujących jeden po drugim zatargów z faryzeuszami 

kwestionującymi słowa i czyny Jezusa. 

Odpowiadając im, Jezus stopniowo objawia swoją tożsamość, nazywając siebie 

"Synem Człowieczym" oraz porównując się do lekarza i pana młodego. 

Inne osoby także dają wyraz swojej świadomości tego, kim jest Jezus, gdyż 

zaczynają Go tytułować "Panem". 

 

Szymon Piotr i połów ryb   (Łk 5, 1 - 11) 

 
 

ST: Iz 6,1-8; Jr 16,16 

NT: J 1,41-42; 21,1-19 II Mt 4,18-22; Mk 1,16-20 

KKK: obecność Boga w Jezusie, 208; cały Kościół jest apostolski, 863 

Lekcjonarz: piąta niedziela zwykła (rok C); obrzęd przyjęcia kandydatów do 

diakonatu i prezbiteriatu 
 

[5,1-3] Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, 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.  

Jezus znowu naucza, ale tym razem nie w synagodze (4,15-16.31-33.44).  

Jest nad jeziorem Genezaret, a obok niego są dwie łodzie i rybacy.                   

Tłum słucha, jak głosi słowo Boże.  



Częste połączenie czasowników ,,słuchać" i ,,słyszeć" z wyrażeniem ,,słowo Boże" 

podkreśla, że słuchanie to pierwszy etap odpowiedzi, którą człowiek udziela Bogu 

(8,11-15.21; 11,28;  

Dz 13,7: " (...) Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego.")1.  

Jedną z obecnych nad jeziorem osób jest rybak Szymon, który gościł wcześniej 

Jezusa w swoim domu (Łk 4,38), a teraz zajęty jest pracą.  

Ponieważ tłum cisnął się do Niego, Jezus wsiada do łodzi Szymona, aby Go lepiej 

widziano i słyszano, i prosi, aby ten nieco odbił od brzegu (Mt 13,1-2; Mk 4,1). 

Potem usiadł, przyjmując tradycyjną postawę nauczyciela (Łk 4,20; Mt 5,1).  

[5,4-5] 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.  
 

 

Żywa tradycja: Duc in altum - Wypłyń na głębię! 

 

Słowa Jezusa skierowane do Piotra są nadal ważne i nie utraciły swojego znaczenia, 

co wyjaśniają nam jego dwaj niedawni następcy.  

Po zakończeniu Jubileuszu roku 2000 św. Jan Paweł II pisał:  

,,Na początku nowego tysiąclecia (...) rozbrzmiewa w naszych sercach echo słów, 

jakimi pewnego dnia Jezus, skończywszy przemawiać do tłumów z łodzi Szymona, 

wezwał Apostoła, aby ,,wypłynął na głębię" na połów ryb: Duc in altum (Łk 5,4). 

Piotr i jego pierwsi towarzysze zaufali słowu Chrystusa i zarzucili sieci. (...) Teraz 

winniśmy spojrzeć w przyszłość, ,,wypłynąć na głębię", ufając słowu Chrystusa: Duc 

in altum (...) W takim momencie potrzebna jest wiara (...), aby serce otworzyło się na 

strumień łaski, a słowo Chrystusa mogło przeniknąć nas z całą swoją mocą: Duc in 

altum! 2 

Papież Benedykt XVI w homilii inaugurującej swój pontyfikat mówił podobnie: 

,,Także dzisiaj Kościół i następcy apostołów słyszą wezwanie, by wypłynąć na głębię 

morza dziejów i zarzucić sieci, by zdobywać ludzi dla Ewangelii - dla Boga, dla 

Chrystusa, dla prawdziwego życia (...)  

Nie ma nic piękniejszego niż wpaść w sieci Ewangelii Chrystusa. Nie ma nic 

piękniejszego jak poznać Go i opowiadać innym o przyjaźni z Nim"3. 

 

 
1 Osłuchaniu słów Jezusa zob. też Łk 6,47; 10,39 
2 Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 1, 15,38 
3 Benedykt XVI, Homilia inauguracyjna 



 

[5,6-7]   Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich 

zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im 

przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie 

zanurzały.   

Posłuszeństwo Szymona owocuje obfitym połowem: zagarnęli tak wielkie 

mnóstwo ryb i napełnili obie łodzie. Ten cud zapowiada zadanie misyjne stojące 

przed Piotrem i Kościołem (zob. w. 10)4.  

Dwie łodzie mogą w tym wypadku oznaczać ,,dwojaki charakter 

chrześcijańskiego Kościoła składającego się z Żydów i nie-Żydów".  

Pod koniec Ewangelii Jezus oznajmi Piotrowi i innym apostołom, że mają głosić 

nawrócenie i odpuszczenie grzechów, ,,począwszy od Jeruzalem" będącego w 

centrum ludu Izraela, a póżniej ,,wszystkim narodom" (24,47; zob. Dz 1,8).  

Jednak już znacznie wcześniej, bo w następnym rozdziale widoczny staje się sens 

misyjny złowienia ,,wielkiego mnóstwa" (plethos poly) ryb, kiedy Jezus - wybrawszy 

już dwunastu apostołów, ma przed sobą ,,wielkie mnóstwo (plethos poly) ludu z 

całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu" (Łk 6,17) - a 

więc z terenu zamieszkałego zarówno przez Żydów, jak i nie-Żydów - i głosi im słowo 

Boże.  

 [5,8-10] 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.  

Pełne imię apostoła, Szymon Piotr, jest tu zatem użyte ze względu na jego 

wybranie i na przyszłą apostolską misję (Łk 6,14).  

Poznajemy także jego towarzyszy: Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy 

jako apostołowie razem z Piotrem będą odtąd zajmować się całkowicie innym 

połowem i wszyscy trzej będą towarzyszyć Jezusowi w kluczowych momentach Jego 

publicznej działalności (8,51; 9,28).  

Pierwsza reakcja Szymona to zdumienie spowodowane nagłym doświadczeniem 

budzącej bojaźń mocy i obecności Boga. Przed chwilą nazwał Jezusa ,,Mistrzem" 

(5,5), uznając Jego autorytet jako nauczyciela (w.3); teraz idzie krok dalej i zwraca się 

do Niego Panie (1,43; 2,11), będąc zarazem pierwszą osobą w Ewangelii Łukasza, 

która stosuje w odniesieniu do Jezusa ten ważny tytuł (zob. Tło biblijne ,,Jezus Pan" 

w Łk 5,12-16).  

 
4 Ewangelia Jana opisuje cudowny połów ryb po zmartwychwstaniu Chrystusa, również wskazujący na misję 
Piotra i Kościoła (J 21,1-19) 



Wyznaje, że jest człowiekiem grzesznym, podobnie jak Izajasz, który 

doświadczywszy wizji Pana Boga, mówi o sobie, że jest ,,mężem o nieczystych 

wargach" (Iz 6,5)5.  

Odejdź ode mnie, mówi do Jezusa, boleśnie świadom własnej niegodności.  

Jezus przyszedł jednak powołać właśnie tych,                                                        

którzy uznają swoją grzeszność (Łk 5,32). 

Nie bój się, mówi Szymonowi, posługując się tymi samymi słowami, którymi 

wcześniej aniołowie zwracali się do ludzi (1,13.30; 2,10) i których będzie jeszcze 

często używał w tej Ewangelii, zwracając się do innych osób (8,50;12,7.32).  

Następnie Jezus wyjaśnia Piotrowi, na czym będzie polegać jego przyszła misja: 

odtąd ludzi będziesz łowił.  

Połów ryb jest wyobrażeniem dzieła ewangelizacji, podobnie jak wyrażenie 

,,rybacy ludzi" pojawiające się w paralelnych wersetach tej perykopy (Mt 4,19; Mk 

1,17).  

Dodajmy, że czasownik użyty przez Łukasza (dzogron) podkreśla, iż Piotr i inni 

rybacy będą chwytać żyjących/żywych ludzi.  

Zostaną posłani, by prowadzić ludzi do nowego życia (por.  

Dz 5,20: "  Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!  ";  

   11,18: " Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: A więc i poganom 

udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli. "). 

 

 Tło biblijne: Rybołówstwo na jeziorze Genezaret 

 

Znajdujące się na terenie Palestyny jezioro o długości dwudziestu jeden kilometrów 

i szerokości trzynastu kilometrów to u Łukasza ,,jezioro Genezaret" 6(5,1; zob. 8,22-

23.33), u Mateusza i Marka ,,Morze Galilejskie" (Mt 4,18; 15,29; Mk 1,16; 7,31), a u 

Jana ,,Jezioro Tyberiadzkie" lub ,,Morze Tyberiadzkie" (J 6,1; 21,1).  

W Starym Testamencie jest nazywane jeziorem ,,Kinneret" (zob. np. Lb 34,11;               

Joz 12,3; 13,27).  

Genezaret to nazwa żyznego obszaru graniczącego z północno-zachodnim brzegiem 

jeziora, na południe od Kafarnaum (Mt 14,34; Mk 6,53).  

 
5 Niemiecki filozof Rudolf Otto trafnie akcentuje podobieństwo reakcji Izajasza i Piotra na budzącą bojaźń 
obecność Boga, zob. R. Otto, Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów 
racjonalnych, przeł. B. Kupis, Wydawnictwo KR, warszawa 1999, s.67 
6 Zob. 1 Mch 11,67 



Nazwy wiosek położonych wzdłuż jeziora wskazują, że rybołówstwo odgrywało                  

(i nadal odgrywa) ważną rolę w życiu ich mieszkańców.  

,,Betsaida" (Łk 9,10) można tłumaczyć jako ,,dom rybaka", grecką zaś nazwą 

Magdali (8,2) było Taricheae, co oznaczało ,,miejsce solenia ryb".  

Rybacy często łowili razem (5,10), tworząc rodzaj spółdzielni. Połów ryb był 

obciążony dużymi podatkami, a za prawo do polowu trzeba było płacić miejscowemu 

poborcy podatków (celnikowi).  

Ewangelie opisują połów ryb na haczyk (Mt 17,27) lub za pomocą sieci (np. Mk 

1,18; J 21,6) zarzucanych (Mt 4,18) albo ciągnionych za łodzią (Mt 13,47-48).  

Niektóre szczegóły pojawiające się w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza (połów 

nocą, dwie łodzie, płukanie sieci) sugerują wykorzystywanie drygawic (sieci 

trójściennych, w które ryby wpływały przez zewnętrzne sieci o dużych okach i 

wplątywały się w gęściej utkaną sieć wewnętrzną). 

 Łodzie rybackie przypominały prawdopodobnie łódź z I wieku znalezioną w 

mulistym brzegu jeziora w 1986 roku, gdy poziom wody obniżył się z powodu suszy. 

Ta łódź ma długość około dziewięciu metrów i szerokość około dwóch i pół metra, 

jest wyposażona w maszt i żagiel, a jej załoga liczyła pięciu lub więcej rybaków (zob. 

Mk 1,19-21). Jest podobna do łodzi przedstawionej na mozaice z I wieku n.e odkrytej 

w Magdali. 

 [5,11]  I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za 

Nim. 

Łukasz podkreśla, że Piotr i pozostali poszli za Jezusem po tym, jak zobaczyli 

Jego cuda i usłyszeli Jego kazanie (zob. Mt 4,18-22; Mk 1,16-20). Zamiast wymieniać 

dokładnie, co zostawili za sobą (sieci, łódź, swojego ojca Zebedeusza), Łukasz mówi 

po prostu, że zostawili wszystko, akcentując w ten sposób radykalizm 

chrześcijańskiego uczniostwa (zob. Łk 5,28; 14,33). 

 

 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :       Iz 6,1-2a.3-8     (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

  W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i 

wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię.  Serafiny stały ponad 

Nim;  

I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała 

ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny 

drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi! Jestem 

zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu 

o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!               

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który 

kleszczami wziął z ołtarza.  Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich 

warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana 

mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem:  

Oto ja, poślij mnie! 

 
 

 

 

 

Powołanie Izajasza - Iz 6,1-2a.3-8                                     
komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Liturgia Słowa wciąż oprowadza nas po tajemnicy powołania.                

Tydzień temu słyszeliśmy o powołaniu Jeremiasza. Tym razem usłyszymy o 

powołaniu drugiego wielkiego proroka, Izajasza. 

 

Trzy Księgi:  

Przypomnijmy: najdłuższa spośród ksiąg Starego Testamentu Księga Izajasza 

to w istocie trzy księgi, którym przypisuje się wielu autorów i różny czas powstania. 

Adresatami każdej z części są Izraelici w zmieniających się okolicznościach historii 

zbawienia. 

Pierwsza część, najobszerniejsza, (zob. Iz 1-39) dotyczy Izraela przed wygnaniem, 

bliskiego upadku z powodu niewierności, druga (zob. Iz 40-55) skierowana jest do 

Izraelitów, którzy utracili swe państwo i są na wygnaniu. Trzecia (zob. Iz 56-66) 

powstała już po powrocie z wygnania. 



Księga Emmanuela: 

Tym razem czytanie pochodzi z pierwszej części księgi, tej skierowanej do ludu 

Izraela przed wygnaniem. Autorem jest sam Izajasz. 

Chronologicznie sytuuje się ona między rokiem 740 (powołanie Izajasza) i 701 

(oblężenie Jerozolimy przez Sennacheryba). 

Mowy prorockie w tej części, w przeciwieństwie do pozostałych, mają charakter 

surowych upomnień. Izajasz krytykuje niesprawiedliwości i wyzysk mnożące się w 

bogacącym się Królestwie Judy. 

W części pierwszej znajdujemy też wiele proroctw mesjańskich, zapowiadających 

przyjście idealnego króla. 

Składają się one na tzw. Księgę Emmanuela (zob. Iz 6,1-12,6). Obejmuje ona 

wyrocznie z pierwszych lat misji prorockiej Izajasza i zapowiada mesjasza, 

Emmanuela, księcia pokoju, którego Bóg pośle swojemu ludowi w niespokojnych 

latach wojen z sąsiadami. 

Usłyszymy początek Księgi Emmanuela. 

"Oto ja, poślij mnie":  

Poprzedniej niedzieli słyszeliśmy opis powołania Jeremiasza, Bóg tam nazywa 

proroka swoim synem, zapewnia o swojej miłości i przygotowuje na czekającą go 

walkę. 

Przed nami opis powołania Izajasza. 

Zwróćmy uwagę na obraz w wizji Izajasza: z jednej strony to Bóg surowy, pełen 

majestatu, zasiadający na swym tronie w Świątyni Jerozolimskiej, z drugiej - okazuje 

się Bogiem bliskim i miłosiernym. 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronem 

 Kogo mam posłać? 

 "Oto ja, poślij mnie!" 

 

 

 

 



Translator 

❖ W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim             

i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię (Iz 61,1) 

    Hebrajskie shul oznacza kraniec, brzeg długiej, zakrywającej nogi lub 

spływającej do ziemi szaty, elementy stroju. 

❖ I powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! (Iz 6,3).  

     Hebrajskie nadah oznacza wycięcie, ruinę, zniszczenie, zgubę. W innym 

miejscu księgi Izajasz opisuje nim ruinę miast Moabu i ich władcy (Iz 15,1). 

Izajasz wypowiada nad sobą lamentację, jakby był pogańskim miastem, nad 

które przychodzi sąd Boży. 

 

 

Biblijny insider 

W powołaniu Izajasz do człowieka przychodzi Bóg. Którego majestat przeraża, ale 

równocześnie jest to Bóg bliski, szanujący naszą wolność: 

 

Czas :   

Dla zrozumienia wagi wizji, którą otrzymuje Izajasz, warto sięgnąć do ówczesnych 

wydarzeń historycznych. Skrzydlaty smok - Asyria, rośnie w potęgę. Kolejne ludy 

albo giną, albo stają się jej wasalami. Wśród nich są Menachem z Samarii                      

(2 Krl 15,19) oraz Azariasz. 

W 740 r. pada Arpad, a Asyryjczycy detronizują obcych bogów, przewracając ich 

posągi. Kiedy więc wszyscy bogowie oddają hołd Madrukowi, Bóg Izraela rzuca mu 

wyzwanie - objawia się w świątyni jako Pan historii. 

Bóg daleki i bliski:   

Choć wizja Izajasza opisuje Boga diametralnie różnego od ludzkiego świata, to 

jednak Bóg ten objawia się w Świątyni Jerozolimskiej. Być może objawienie ma 

miejsce w bliskości Świętego Świętych, nad Arką Przymierza, która jest podnóżkiem 

stóp Bożych. Równocześnie tren Bożej szaty dotyka ziemi, co sugeruje, że z Bogiem 

tym można wejść w bliski kontakt. 

Poczucie winy:   

Kontakt ten uniemożliwia grzech, który wyznaje Izajasz. Prorok czuje się częścią 

grzesznego narodu, nie jest lepszy od swoich rodaków.  



Bóg musi symbolicznie oczyścić jego usta i usunąć jego grzech, uzdalniając go w 

ten sposób do pełnienia misji prorockiej (podobny gest - por.  

Jr 1,9: " I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje 

słowa w twoje usta. ",  

Ez 2,8: " Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten 

lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. ",  

Dn 10,16: " A oto jakby postać ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta              

i mówiłem do tego, który stał przede mną: Panie mój, od tego widzenia ogarnęły mnie 

boleści i opadłem z sił.  ") 

Wolność:   

Bóg nie zmusza proroka swoim przerażającym majestatem, aby mu służył.                    

W przeciwieństwie do proroków pogańskich nie opanowuje On swojego wysłannika, 

który będzie głosił w ekstazie, pozbawiony woli i czucia. 

Jahwe pyta: Kogo mam posłać? - i czeka na odpowiedź.  

Dopiero kiedy Izajasz w wolny sposób odpowiada: Poślij mnie, zaczyna działać. 

 

Czy wiesz, że: 

Serafini otaczający tron Boży przypominają skrzydlate postacie bóstw 

opiekuńczych, które znajdujemy na panelach asyryjskich pałaców.  

➢ Kim są? O czym mówi ich obecność w scenie powołania Izajasza? 

 

Płonący:   

Dookoła tronu Bożego stoją serafini. Słowo serafim pochodzi od saraf (palić, 

żarzyć się. Aniołowie otaczający Boga mają naturę podobną do Bożej.  

W płomieniach ognia Jahwe objawił się Mojżeszowi w krzewie gorejącym (zob.     

Wj 3). Zetknięcie się z nimi, podobnie jak bezrefleksyjne zbliżanie się do Boga, grozi 

śmiercią. 

Serafim pojawia się w Biblii także na określenie niosących śmierć wężów 

pustynnych (zob. Lb 21,6.8; Pwt 8,15; 2 Krl 18,4).  

U Izajasza serafim to skrzydlate istoty odgradzające Boga od materialnego świata, 

stanowiące Jego przybocznych (zob. Iz 14,29; 30,6). 

 



Trzy pary skrzydeł:   

 

 

 

Każda z par skrzydeł serafim opisuje prawdę o spotkaniu człowieka ze Stwórcą. 

1. Skrzydła zakrywające nogi mówią o tym, że nikt nie może uciec od Boga 

ani o własnych siłach do Niego dotrzeć. 

2. Skrzydła zakrywające twarze symbolizują prawdę, że nikt nie może 

spoglądać na majestat Boga (misterium tremendum). 

3. Trzecia para skrzydeł służy do wzbijania się w górę: majestat Boży 

przekracza materialny świat i zaprasza do odrywania się od niego. 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ Św. Jan Damasceński 
 

Niebo stolicą Boga 

 

 

Bóg jako byt niematerialny i niewymierny, nie znajduje się w żadnym miejscu. On 

sam jest dla siebie miejscem, ponieważ wszystko napełnia i poza wszystko sięga, i 

wszystko sobą obejmuje.  
 

Mówimy jednak, że i Bóg przebywa w jakimś miejscu i że jest miejsce Boga: tam 

mianowicie, gdzie występuje Jego działanie.  



Bo On wszystkie rzeczy – bez zmieszania się z nimi – przenika i wszystkim daje 

udział w swoim działaniu stosownie do właściwości każdej natury i na miarę jej 

zdolności do otrzymywania, zależnej od naturalnej i moralnej czystości.  
 

Albowiem byty materialne są czystsze od takich, które wiążą się z materią, a byty 

moralnie doskonałe – od takich, u których dobro miesza się ze złem. Zgodnie z tym 

można powiedzieć, że tam jest miejsce Boga, gdzie pojawia się większy udział w Jego 

działaniu i łasce. Dlatego to „niebo jest Jego stolicą” (Iz 66, 1), gdyż tam znajdują się 

aniołowie, ochoczo pełniący Jego wolę i wielbiący Go nieustannie (Iz 6, 1n). Tam On 

przebywa.  
 

A „ziemia to podnóżek stóp Jego” (tamże). Tu bowiem w ciele obcował z ludźmi 

(Bar 3, 38), a święte Jego ciało nazwano „Stopą Boga” 

 

➢ Św. Cyryl Jerozolimski 
 

Uświęceni hymnem anielskim 

 

 

Mówi dalej biskup: „Dzięki czyńmy Panu!”.  
 

Rzeczywiście mamy za co dziękować, skoro nas niegodnych, będących wrogami, 

pojednał (Rz 5, 10) i przyjął za dzieci ducha (Łk 8, 15). Odpowiadacie: „Jest rzeczą 

godną i sprawiedliwą!”.  
 

Gdy dziękujemy, spełniamy czynność godną i sprawiedliwą. On jednak działał nie ze 

sprawiedliwości, lecz ponad wszelką sprawiedliwość, skoro nam tyle wyświadczył 

dobrego, i tak wielką okazał miłość.  
 

Następnie wspominamy niebo, ziemię, morze, słońce, księżyc, gwiazdy, wszystkie 

rozumne i nierozumne stworzenia, Aniołów i Archaniołów, Moce, Państwa, Księstwa, 

potęgi, Trony i wiele widzących Cherubinów, przywodząc słowa Dawida: 

„Uwielbiajcie Pana ze mną” (Ps 34 [33], 4).  
 

Wspinamy też Serafinów, których Izajasz widział w Duchu Świętym, koło tronu 

Boga, jak dwoma skrzydłami zasłaniali sobie oblicze i latali, wołając: „Święty, Święty, 

Święty Pan Zastępów!” (Iz 6, 2).  
 

Dlatego zaś czcimy Boga hymnem anielskim, bo chcemy się w nim złączyć z 

niebieskimi zastępami. Gdyśmy się już przez te duchowe pieśni uświęcili, prosimy 

miłosiernego Boga, aby zesłał Ducha Świętego za ofiarowane dary i przemienił chleb 

na Ciało Chrystusa i wino w Krew Chrystusa; czegokolwiek bowiem dotknie Duch 

Święty, to wszystko jest uświęcone i przemienione. 
 

 



 

 

 

II czytanie: 1 Kor 12,31--13,13 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze 
doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się 
jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 

 Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał 
wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości 
bym nie miał, byłbym niczym.  

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na 
spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.  

 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.  

Miłość nie zazdrości,  

nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  

nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego;  

 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.  

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma.  

Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak 
dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.  

Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.   

 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.  

 Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem 
jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.  

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 

[zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, 

jak i zostałem poznany.  Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te 
trzy: z nich zaś największa jest miłość. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Bóg jeden wie!” – mówimy zadziwieni, podnosząc oczy do nieba. Zranieni, 

wypowiadamy te słowa przez zaciśnięte zęby. W rozpaczy szepcemy je ze łzami w 

oczach.  



Tak wiele spraw w naszym życiu jest dla nas po prostu niezrozumiałych.  

Są rzeczy, które rozumie tylko Bóg. 

My być może zrozumiemy je kiedyś, ale na razie są dla nas niepojęte. My 

poznajemy częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

Dzisiejsze czytania przypominają nam, że  

nie jesteśmy w stanie pojąć do końca Bożych dróg. 

➢ Jeremiasz wiedział, że Bóg powołuje go na proroka i rozumiał, jakie słowa 

od Boga ma przekazać Izraelitom swoich czasów (Jr 1,4). Nie wiedział 

jednak, że po upływie stuleci jego proroctwa wypełnią się do końca w 

Osobie Jezusa. My poznajemy częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

➢ W Ewangelii Jezus wyrzuca zebranym w synagodze, że odrzucają Go, 

widząc w Nim jedynie „syna Józefa” (Łk 4,22). Słyszeli Jego pełne mocy 

nauczanie, a mimo to nie mogli wznieść się ponad opinię, którą mieli o Nim 

od trzydziestu lat. Oni poznali częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.  

➢ Nawet św. Paweł, którego zrozumienie spraw Bożych przyczyniło się do 

sformułowania tekstów Pisma Świętego, wyznał: „Teraz poznaję po 

części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany” (1 

Kor 13,12). Choć nauczył się już tak wiele o Bogu, zdawał sobie sprawę, że 

to zaledwie maleńka iskierka Jego dobroci i chwały.  

I my, tak jak Paweł, widzimy jeszcze niejasno, niczym w lustrze lub 

przyciemnionym pokoju. Tylko Bóg wie wszystko. Bóg zna w pełni także ciebie, 

lepiej niż ty sam siebie znasz! W swojej mądrości przewiduje także, jak będzie 

wyglądało twoje życie. Wie, co czeka cię w przyszłości i już teraz przygotowuje cię na 

to swoją łaską.  

Życie jest tajemnicą. Niektóre sprawy zrozumiemy dopiero w niebie – i dlatego 

teraz tak ważna jest wiara. Wiara w kochającego Boga, który wie wszystko, i pewnego 

dnia nam to objawi.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że znasz mnie i miłujesz do końca.” 

 

 

 

 



o. Augustyn Pelanowski "Fale łaski" 
 

Rozdział 11:  Przekierowanie istnienia 

(Łk 5,1-4; 1 Kor 15,1-11; Iz 6,1-2a;3-8) 

 

Trzy czytania, które proponuję do rozważenia, dotyczą, najogólniej rzecz ujmując, 

powołania człowieka przez Boga. 

Mówiąc o powołaniu, nie można zawęzić tego pojęcia jedynie do osób duchownych, 

odnosi się ono do wszystkich. Każdy człowiek powinien słyszeć wołanie, by zwrócić 

się ku Wszechmogącemu i stworzyć z Nim najściślejszą relację. 

Trzy czytania wskazują na trzy istotne aspekty powołania: 

 

NAWRÓCENIE, OCZYSZCZENIE                                  

i ODERWANIE 

 

(1) Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też 

trwacie. (2) Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam 

rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. (3) Przekazałem wam na początku to, co 

przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, (4) że został 

pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; (5) i że ukazał się 

Kefasowi, a potem Dwunastu, (6) później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; 

większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. (7) Potem ukazał się Jakubowi, później 

wszystkim apostołom.    (8) W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako 

poronionemu płodowi. (9)Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien 

zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. (10) Lecz za łaską Boga jestem tym, 

czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej 

od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. (11) Tak więc czy to ja, czy 

inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. (1 Kor 15,1-11 ) 

Paweł wyznaje, iż początkiem jego życiowej pasji było nawrócenie, jakiego 

doznał pod Damaszkiem. Ukazanie się Jezusa zwróciło jego dążenia życiowe w 

zupełnie innym kierunku niż ten, w którym dotychczas zmierzał. Łaska nawrócenia 

przemieniła go  z gorliwego prześladowcy w zagorzałego wyznawcę. 

Nawrócenie jest radykalną przemianą zainspirowaną potęgą łaski, a nie 

własnym wysiłkiem, czego dowodem jest przeskok na skrajnie przeciwny tor działania i 

obranie innego celu. 



 

(1) W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, 

a tren Jego szaty wypełniał świątynię. (2) Serafiny stały ponad Nim(...) (3) I wołał jeden do 

drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego 

chwały. (4) Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się 

dymem. (5) I powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych 

wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana 

Zastępów! (6) Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który 

kleszczami wziął z ołtarza. (7) Dotknął nim ust moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg: 

twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. (8) I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo 

mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!  (Iz 6,1-2a;3-8  ) 

Drugim aspektem jest oczyszczenie, które wypala człowieka ognistą miłością, 

poczynając od naszych słów i myśli. Izajasz ma usta wypalane żarzącymi się węglami                   

w momencie, gdy wyznaje swoją grzeszność. Ogień oczyszczenia jest ogniem wstydu, 

który łamie ludzką dumę, gdy przyznajemy się do nie dającej już się ukryć nędzy. 

Człowiek otrzymuje jednak w tym doznaniu nowy sposób samookreślenia siebie. 

Oczyszczony zaczyna inaczej mówić, przestaje sądzić innych i zaczyna osądzać w 

prawdzie swoje czyny. Przestaje moralizować albo krytykować, za to zaczyna 

wyznawać. 

 

(1) Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 

jeziorem Genezaret - (2) zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i 

płukali sieci. (3) Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby 

nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. (4) Gdy przestał mówić, rzekł do 

Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!  (  Łk 5,1-4 )   

 

Trzeci aspekt  - oderwanie, dostrzegamy w posłusznym porzuceniu przez Piotra 

całego dorobku swojego życia. Piotr zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. 

Żeby iść za Nim, trzeba wszystko, nie tylko to, co złe, ale i to, co dobre, co 

dozwolone, a nawet wypracowane i osiągnięte, zostawić, jakby się nic nie posiadało i 

do niczego nie doszło. 

Wtedy dopiero możemy mówić o spełnionym powołaniu. Powołanie dopiero co 

podjęte to nawrócenie. Podtrzymywanie powołania dokonuje się przez oczyszczające 

wyznawanie. 

Ale spełnionym jest ono dopiero w oderwaniu. 

Co to jest oderwanie? 



Oderwać się od wszystkiego to uczynić siebie zdolnym do przylgnięcia wszystkimi 

siłami, całą wolą i sercem do Boga. 

Zaczyna się od porzucenia nawet tych dobrych, owocnych zajęć, a nie kończy nawet 

na porzuceniu troski o samego siebie. 

Żeby dobrze pojąć sens dzieła kończącego powołanie, trzeba przyjrzeć się Bogu w 

Jego dziele koronującym stworzenie świata. Czym Bóg uwieńczył stworzenie 

wszystkiego, co dobre? Zaniechaniem, oderwaniem od świata, czyli SZABATEM! 

W Księdze Rodzaju hagiograf niezwykle intrygująco ukazuje Boga, który 

skończywszy stworzenie nieba i ziemi, zaprzestaje wszelkich czynności i błogosławiąc, 

uświęca ten dzień (Rdz 2,2). Uświęcający charakter szabatu polega więc na oderwaniu i 

zaprzestaniu. 

Stworzył świat, z którego później jakby się wycofał. Pozostawił wszelkie stworzenie 

w autonomii istnienia, nie narzucając Siebie. 

Jego oderwanie i ukrycie stworzyło tak wielką przestrzeń wolności, że możliwym 

stał się nawet ateizm (sic!). 

Dopiero wtedy dziecko może przyjmować stały pokarm, gdy zostaje oderwane od 

piersi. Świat dojrzał więc jak dziecko, gdy Bóg odsunął od niego stwórcze eksplozje. 

Gdy Bóg oderwał swoją aktywność twórczą od świata, ukrył się w tajemnicy, która ma 

tylko pozory Jego nieobecności. 

Ten stał był szabatem i jak mówi Biblia, Bóg uświęcił go, aby był uświęcający też 

dla tych, którzy oderwą się, tak jak On, od świata. 

Znaczenie słowa SZABAT w języku hebrajskim: "zaprzestanie", wciąż jeszcze nie 

oddaje całej istoty uświęcenia. Kiedy Biblia ujawnia najusilniejsze pragnienie Boga, 

mówi: "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem Święty!" (Kpł 19,2) i używa w tym miejscu 

słowa KADOSZ, czyli to, co oderwane, oddzielone, zadedykowane, wyłączone  z 

użytku powszechnego, specjalnie przeznaczone. 

Uświęcamy się przez odrywanie się od wszystkiego, co nie jest Nim, by całą 

powierzchnią uwagi i wszystkich sił przylgnąć do Niego.  

Każdy bowiem cel, choćby nawet najbardziej godziwy, może mnie zaabsorbować w 

sposób tak fascynujący, iż ostatecznie uczyni moje istnienie chybionym. Tylko 

istnienie, które oderwało się od wszystkiego, by osiągnąć cel prawdziwy - Boga, można 

nazwać niechybionym. 

Pierwszym krokiem znamionującym oderwanie jest ograniczenie słów, zaprzestanie 

owej "diarrohea verborum" - nieustannego gadania. 

❖ Izajasz przestał plotkować z dworzanami Achaza, a z jego milczenia 

zrodziły się słowa inne, płomienne, prorocze. 



❖ Szaweł, gdy oderwał się od oskarżania innych, skupił się tylko na słowach 

dotyczących usprawiedliwienia w Chrystusie. 

Później nasze oderwanie uzdrawia naszą zachłanność, chciwość i zarozumiałe 

ambicje, człowiek wycofuje się wówczas w sferę czystości, jałmużny i pokory. 

Oderwanie nie jest autoagresją, niszczeniem siebie i swych pragnień, tylko 

przekierowaniem ich na samego Boga. Nie można siebie torturować. Nikt nie jest w 

stanie odmawiać sobie czegokolwiek, jeśli nie widzi, że nie tego właśnie pragnie.  

❖ Piotr nie uczynił sobie na złość, odrywając się od wleczenia po plaży sieci 

pełnych ryb. Zobaczył po prostu, że nie pozwala mu to iść dalej za Jezusem.  

Ilekroć czytam o tym porzuceniu sieci z rybami, zdumiewają mnie dogłębnie jego 

spokój i posłuszeństwo nieżądające żadnych wyjaśnień od Jezusa, choć Ten kazał mu 

porzucić wszystko, nawet to, co było owocem cudu! 

 

 
 


