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Szymonie, synu Jana,  
czy miłujesz Mnie? (J 21,15)

29 czerwca 1990 roku w biblijnym Kafarnaum miała miejsce niecodzienna uroczystość. Konsekrowano 
kościół, który został zbudowany na ruinach domu Szymona Piotra. Konstrukcja świątyni jest szczegól-
na. Opiera się ona na kamiennych filarach, a pośrodku kamienną posadzkę zastępuje szklana podłoga. 
Wierni mogą przez szybę oglądać pod swoimi stopami kolejne etapy przekształcania się domu należą-
cego pierwotnie do teściowej Szymona najpierw w domus ecclesiae, w którym spotykały się na liturgii 
małe wspólnoty pierwszych chrześcijan, a następnie w ośmiokątną bazylikę z prawdziwego zdarzenia, 
mogącą pomieścić coraz większe rzesze wiernych odwiedzających miejscowość bliską Jezusowi i Jego 
uczniom, malowniczo położoną nad samym brzegiem Jeziora Galilejskiego.

Kafarnaum to z pewnością miejsce szczególne, i to nie tylko z tego powodu, że mieszkał w nim póź-
niejszy książę apostołów. Kiedy przekartkujemy Ewangelie, zwracając uwagę na nazwy wymienianych 
w nich miejscowości, to okaże się, że częściej od Kafarnaum wspominana jest tylko Jerozolima. To tu, 
w tym rybackim miasteczku, Jezus powołał apostołów, dokonał wielu cudów i zamieszkał na czas swej 
publicznej działalności. Dlatego też Ewangelista Mateusz (9,1) nazywa Kafarnaum Jego miastem.

Zapraszam Czytelników do odbycia fascynującej wędrówki. Punktem wyjścia będzie Kafarnaum – dom 
Szymona Piotra, a przewodnikiem – on sam. Podążymy za nim drogą dojrzewania do wyznania wiary, 
które złoży w okolicy Cezarei Filipowej: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego (Mt 16,16). Później wejdzie-
my razem z nim w noc, kiedy wyprze się trzykrotnie ukochanego Mistrza, a potem, o poranku, pobie-
gniemy do grobu. Przyjrzymy się reakcji Piotra, kiedy nikogo w tym grobie nie zastanie (my już wiemy, 
że ten grób dawno pusty, ale on dopiero ma się o tym przekonać). Dalej będziemy towarzyszyć rybako-
wi, kiedy nad brzegiem Jeziora Galilejskiego Zmartwychwstały Jezus przekaże mu, zgodnie z wcześniej-
szą zapowiedzią, posługę pasterską nad rodzącym się Kościołem. Później udamy się do Rzymu, gdzie 
Szymon Piotr odda życie za swojego Pana i prześledzimy, jak po jego śmierci będzie się formował urząd 
biskupa Rzymu, który istnieje w Kościele do dzisiaj.

Poznawanie Piotra to jednak nie tylko historia przeżyta w przestrzeni geograficznej. Najbardziej fascy-
nujące jest prześledzenie jego wewnętrznej przemiany, która stopniowo dokonywała się od momentu 
pierwszego spotkania z Galilejczykiem. Przyjrzymy się, jak Jezus kształtował swego przyszłego następcę 
i jak on sam rozumiał sprawowanie władzy kluczy przekazanej mu przez Zbawiciela. I, co pewnie naj-
ważniejsze, zastanowimy się, co to znaczy kochać jak Szymon Piotr. Możemy też zaprosić naszego prze-
wodnika, by został z nami na dłużej, nawet kiedy odłożymy już na półkę nasze czasopismo: na końcu 
znajdziemy nagranie rekolekcji o świętym Piotrze zatytułowanych: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, 

że Cię kocham, do których wysłuchania gorąco zachęcam!

W bieżącym numerze Galilei pojawia się nowy dział: „Apologetyka”, który, mam nadzieję, na stałe za-
gości na naszych łamach. Ksiądz Krystian Wilczyński będzie w nim poszukiwał odpowiedzi na trudne 
pytania dotyczące naszej wiary. Chciałbym też podziękować Wydawnictwu M, za wyrażenie zgody 
na przedruk fragmentu książki papieża Benedykta XVI pt. Jezus z Nazaretu. Witam również na naszych 
stronach redaktora Pawła Lisickiego, który dał się namówić na rozmowę o świętym Piotrze, oraz  Annę 
Skopczyńską, Małgorzatę Piłkę, ks. Andrzeja Dańczaka i ks. Wojciecha Langowskiego.

Życzę owocnej lektury i pięknych wrażeń z duchowej pielgrzymki do Galilei sprzed dwóch tysięcy lat.

ks. Piotr Przyborek
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Z Betsaidy 
do Rzymu
rozmowa z Pawłem Lisickim

Ksiądz Piotr Przyborek: Co wiemy 

o życiu Szymona z czasów przed 

powołaniem go przez Pana Jezusa?

Paweł Lisicki: Na temat tego, jak 
wyglądało życie Szymona, zanim 
został uczniem Jezusa, nasza wiedza 
jest bardzo ograniczona i właściwie 
opiera się wyłącznie na interpreta-
cji pewnych zdarzeń z Ewangelii, 
która jest tu naszym głównym źró-
dłem. Z Ewangelii wiemy, że brat 
Piotra, Andrzej, pierwszy spotkał 
Jezusa, a potem przyprowadził do 
Niego swego brata. Na tej podstawie 
można przypuszczać, że w rodzinie 
Szymona i Andrzeja ważne było coś, 
co nazywamy oczekiwaniem mesjań-
skim. O Andrzeju wiadomo, że był 
uczniem Jana Chrzciciela, który gło-
sił przyjście Mesjasza. Nie ma jedno-
znacznej informacji, czy Szymon był 
również uczniem Jana Chrzciciela, 
czy może tylko jego sympatykiem. 
W każdym razie w Betsaidzie, skąd 
pochodził Szymon, oczekiwanie 
na nadejście Mesjasza było dość 
powszechne. Dla Szymona jeszcze 
z tamtych czasów ten element wy-
czekiwania, kiedy nadejdzie Mesjasz, 
był czymś istotnym i w jakiejś mierze 
formującym jego życie. 

Jeśli zaś chodzi o kategorie spo-
łeczne, to można domniemywać, 
że kręgi, w których Szymon obracał 
się po przeprowadzce z Betsaidy do 
Kafarnaum, czyli na przykład rodzi-
na Zebedeusza, ojca Jana i Jakuba, 
dzisiaj nazwalibyśmy klasą średnią. 
Skąd to wiemy? Ewangelia mówi 
o sługach, którzy pracowali nad je-
ziorem w momencie, gdy apostołów 
powołuje Pan Jezus. Wniosek z tego, 
że Zebedeusz i jego synowie musieli 
prowadzić „mini–przedsiębiorstwo” 
trudniące się połowem ryb i najpraw-
dopodobniej później ich sprzedażą 
do Jerozolimy i nie tylko. (Z innych 
źródeł starożytnych wiemy, że ryby 
z Jeziora Galilejskiego cieszyły się 
w tamtych czasach wielkim uzna-
niem). Być może – ale znowu są to 
tylko spekulacje – Szymon po ożen-
ku i przeprowadzce do Kafarnaum 
został udziałowcem jakiegoś przed-
siębiorstwa rybnego. Używamy tutaj 
oczywiście dzisiejszego określenia 
na to, co wtedy pewnie trochę ina-
czej wyglądało. Być może wspólni-
cy takiego „biznesu” mieli jedną lub 
kilka łodzi i zatrudniali paru ludzi 
do pracy. Złowione ryby sprzeda-
wali na targach, a z zysków mogli 
utrzymać siebie i rodziny, i być może 

inwestować część pieniędzy w roz-
wój działalności. 

Szymon był synem Jana czy Jony? 

Na ten temat spierali się różni fi-
lologowie. Moim zdaniem jest to 
kwestia pewnej oboczności języka. 
Powszechną praktyką w tamtych cza-
sach było stosowanie dwóch imion: 
aramejskiego i jego odpowiednika 
w wersji greckiej. To naturalne, bio-
rąc pod uwagę, że Kafarnaum, gdzie 
Szymon działał, ale również do jakie-
goś stopnia Betsaida, skąd pochodził, 
były bardzo zhellenizowane. Żydzi 
tam zamieszkujący utrzymywali cią-
głe kontakty handlowe i społeczne 
z poganami. Również przedstawi-
ciele Rzymu obecni na tych terenach 
w tamtych czasach mówili po grecku; 
to był język powszechny, używany 
nawet w samym Rzymie – latyni-
zacja przyszła dopiero później. Być 
może stąd mamy różne imiona: Jan, 
czyli Johannes, i Jona. Które z nich 
jest właściwe – wydaje mi się, że jest 
to kwestia praktycznie nierozstrzy-
galna, bo różne są zapisy, a wszystkie 
one pochodzą przecież tylko z tego, 
co ktoś słyszał notując, a więc nie są 
stuprocentowo pewne.

Paweł Lisicki, założyciel i redaktor na-
czelny tygodnika Do Rzeczy. Publicysta, 
pisarz, tłumacz. Autor licznych książek 
teologicznych, historycznych, dramatów, 
powieści oraz zbiorów esejów. Ostatnio 
wydał Grób Rybaka – pasjonującą histo-
rię opisującą śledztwo w sprawie wyko-
palisk prowadzonych w podziemiach Ba-
zyliki Świętego Piotra na Watykanie.
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