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Mozaika „Miłosierny Samarytanin” z Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 

Spotkanie 
nad jeziorem

Miejsce

Jezioro lub, jak mawiają niektórzy, 
Morze Tyberiadzkie – tylko Jan  
wspomina tę nazwę (J 6,1;23).  
Tyberiada to miasto na jego brzegu, 
założone ok. 17-22 roku, nazwane 
tak na cześć Tyberiusza Cezara. 
W Piśmie Świętym występują rów-
nież inne nazwy: Jezioro Galilejskie 
(J 6,1; Mt 4,18; 15,29; Mk 1,16; 
7,31), Genezaret (Łk 5,1; Mt 14,34; 
Mk 6,53). Jego biblijna nazwa Kin-

neret prawdopodobnie pochodzi od 
hebrajskiego słowa kinnor – jezioro  
przypomina bowiem kształtem har-
fę albo lirę.

Czas

W Ewangelii św. Jana opisane jest 
trzecie ukazanie się Jezusa po zmar-
twychwstaniu. W pierwszym wer-
secie zostaje użyte wyrażenie „po tym 
wszystkim” (gr. meta tauta), co okre-
śla wprawdzie czas, ale wprowadza  
ogólny i otwarty charakter opisu.

Osoby

W połowie ryb uczestniczy siedmiu  
uczniów, co odpowiada siedmiu  
cudom (znakom) w Ewangelii  
Janowej. W kulturze semickiej 
znaczenie liczby 7 jest symboliczne.  
Oznacza pełnię. Możemy ten sens 
odnaleźć w Ap 2–3, gdzie jest 
mowa o całym Kościele i Jego peł-
ni przed Zmartwychwstałym. 
Większość z wymienionych uczniów  
pojawia się w pierwszym rozdziale 
Ewangelii Jana, w opisie powołania. 
Jednym z siedmiu jest autor czwar-
tej Ewangelii. To podkreśla wiary-
godność relacji. 
Osobą pierwszoplanową jest Jezus 
Zmartwychwstały. Osoby drugo-
planowe to: Szymon Piotr, Tomasz  
zwany Bliźniakiem (tylko Jan 
wspomina o przydomku Tomasza),  
Natanael z Kany Galilejskiej, Jakub 
i Jan (synowie Zebedeusza) i dwóch 
innych uczniów.

Scena

W ostatnim rozdziale Ewangelii  
Janowej (epilog) opisana jest epifa-
nia Zmartwychwstałego. Wcześniej- 
sze objawienia, o których mowa  
w rozdziale 20, mają miejsce w Jero-
zolimie. W rozdziale 21 natomiast 
pojawia się opis epifanii nad Mo-
rzem Tyberiadzkim (w Galilei). 

Potem znowu ukazał się Jezus... 

(J 21,1) 

Słowo „znowu” wskazuje na coś  
istotnego. Na wielkie miłosierdzie.  
Ukazuje miłość, cierpliwość Chrys- 
tusa Zmartwychwstałego do uczniów,  
która jest nieskończona. 

Szymon Piotr powiedział do nich: 

„Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: 

„Idziemy i my z tobą” (21,3). 

Wydaje się, że Apostołowie posta-
nawiają wrócić do zawodu. Więk-
szość z nich (z pewnością siedmiu) 

J 21,1-14
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była rybakami. Pozostali (czterech) 
mieli inne zawody. Może i oni po-
myśleli, że czas wrócić do porzuco-
nego niegdyś zajęcia. 
Z jednej strony może to wskazywać 
na kryzys, rozczarowanie, niewiarę 
co do misji otrzymanej od Chry-
stusa. Apostołowie w tym mo-
mencie porzucają swe powołanie. 
To, co ludzkie, zwycięża nad tym, 
co nadprzyrodzone. 
Od momentu zesłania Ducha Świę-
tego wszystko się zmieni. Już nigdy 
nie będzie momentu opuszczenia po-
wołania, misji Kościoła – dlatego że 
Duch Święty to gwarantuje. 
Gwarantem jest Bóg, nie człowiek. 
Pomimo włożonej pracy, wysił-
ku („tej nocy nic nie złowili” J 21,3), 
doświadczenia zawodowego – nic 
nie ułowili. Nic...! Widzimy, że 
bez Boga, bez Jego błogosławień-
stwa, nawet zwyczajna praca za-
wodowa staje się bezowocna. Tym 
bardziej służba w Kościele, dzia-
łania duszpasterskie. Choćby były 
nawet działaniami dobrymi, po-
żytecznymi, szlachetnymi – gdyby 
były tylko staraniem ludzkim, gdyby 
były bez Boga, okażą się puste, bez-
owocne. Będzie to po prostu „nic”. 
Jezus powiedział: Beze mnie nic nie 
możecie uczynić (J 15,5).

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął 

na brzegu. Jednakże uczniowie nie 

wiedzieli, że to był Jezus (21,4).

Na brzegu, o poranku. Jezus 
przychodzi. O tej samej porze 
dnia ukazał się Marii Magdalenie 
(por. J 20,1), przy swoim pustym 
grobie. O wschodzie słońca Jezus 
zmartwychwstał. Maria Magdalena  
też nie rozpoznała Jezusa. 
Poranek to dobry czas, by się modlić. 
W tradycji Kościoła wschód słoń-
ca, poranek (łac. aurora – Maryja  
jest nazywana Gwiazdą Zaranną, 
Jutrzenką), podobnie jak zmierzch 
(łac. occasum), są momentami uprzy-
wilejowanymi czuwania duszy. Te 
szczególne pory dnia to chwile, kie-
dy serca mają być gotowe, by stanąć 
przed Bogiem na modlitwie.

Dzieci, macie coś do jedzenia? (21,5)

Jezus zwraca się do swoich 
uczniów po raz pierwszy: „dzieci”. 
Być może to wyraz upragnione-
go spotkania po czasie rozłąki, być 
może podkreśla ich niedojrzałość, 
niedowierzanie – wrócili do swo-
ich zajęć, zawodów, jakby nic się 
nie stało, jak dzieci, które szybko  
zapominają. 
Być może Jezus użył tego zwrotu, 
aby właśnie nie zostać rozpozna-
nym. Termin ten jest specyficzny 
dla środowiska Ewangelii Janowej. 
Jan to umiłowany uczeń, najmłod-
szy z apostołów.

Zarzućcie sieć po prawej stronie ło-

dzi… (21,5)

 

Słowa Jezusa sugerują, że uczniowie 
do tej pory (przez całą noc) zarzu-
cali sieci po niewłaściwej stronie. 
Robili to w poczuciu, że po śmier-

ci Jezusa są sami i sami muszą sobie 
teraz radzić. A przecież: Beze mnie 

nic nie możecie uczynić... (J,15,5)
Gdy człowiek postępuje zgodnie 
z wolą Bożą, efekt przekracza naj-
śmielsze oczekiwania. Z powodu  
mnóstwa ryb nie mogą wyciągnąć 
sieci. Owoce działania Boga w lu-
dziach, w świecie przekraczają nasze 
wyobrażenie.
Prawa strona barki oznacza stronę 
błogosławioną, stronę szczęśliwą  
działań duszpasterskich. To błogo-
sławione dzieło staje się możliwe  
dzięki interwencji Bożej i zara-
zem dzięki ludzkiemu posłuszeń-
stwu i pokorze. Uczniowie, będąc 
rybakami (doświadczonymi profe-
sjonalistami), pokornie posłucha-
li rady Nieznajomego. 
Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł 

po prawicy Boga (Mk 16,19) – biblij-
nie prawa strona to strona dobrego  
wyboru, strona dziecka, dziedzica. 
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To jest Pan! […] Piotr rzucił się 

wpław do jeziora. (21,7)

Cudowny połów sprawia, że Umiło-
wany Uczeń rozpoznaje w nieznajo-
mym na brzegu Mistrza. Oznacza to, 
że miłość umożliwia rozpoznanie 
Jezusa. 
Kiedy Umiłowany Uczeń dzieli się 
tą wiadomością z Piotrem, ten na-
tychmiast zostawia wszystko, rzu-
ca się do wody, tylko po to, aby 
szybciej dotrzeć do swego Mistrza. 
Natychmiast rzucić się ku Panu, nie-
zależnie od okoliczności. To pięk-
na postawa wiary i wielkiej miłości. 
Taka reakcja jest typowa dla Piotra. 
Porywczy, spontaniczny, o dobrym 
sercu. 
W naszej codzienności niejedno-
krotnie są okoliczności podobne 
do tej Piotrowej. To, co możemy 
i powinniśmy zrobić, to rzucić się 
ku Panu – jak małe dzieci, które rzu-
cają się w ramiona ojca. To są mo-
menty, aby zaryzykować dla Pana. 

Pozostali uczniowie przypłynęli łódką,  

ciągnąc za sobą sieć z rybami (21,8).

Wyciągnięcie sieci na brzeg może-
my rozumieć jako wyjście z synago-
gi i oddzielenie chrześcijaństwa od 
judaizmu. 
Może również oznaczać przekrocze-
nie dotychczasowych uwarunkowań 
kulturowych, czyli uniwersalizm 
Ewangelii i Kościoła. 
W opisie Mt 13,47 o sieci zarzuconej 
w morze i zagarniającej liczne ryby 
czytamy, że łowienie dusz ludzkich 
dla Chrystusa jest naturalnym za-
daniem apostołów. Ciągnąc za sobą 

– oznacza ich trud apostolski, ciężką, 
wymagającą siły i determinacji pracę 
fizyczną. 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozło-

żone ognisko, a na nim ułożoną rybę 

oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przy-

nieście jeszcze ryb…" (21,9-10) 

Na brzegu uczniowie zobaczyli rybę 
na ognisku oraz chleb. Na ogni-
sko (żarzące się węgle) Ewange-
lista wskazuje tu już po raz drugi. 
Po raz pierwszy obraz ogniska po-
jawia się w kontekście zaparcia się 
Piotra na dziedzińcu arcykapłana: 
A że było zimno, strażnicy i słudzy, 

rozpaliwszy ognisko, stali przy nim 

i grzali się. Wśród nich stał także Piotr 

i grzał się [przy ogniu] (18,18). Ogni-
sko podczas połowu może przypo-
minać tamtą scenę. Może nasuwać 
skojarzenie, że uczniowie, którzy 
wrócili do swoich zawodów, po-
wtórzyli jakby tamten moment 
zaparcia się Piotra. Może przypomi-
nać Piotrowi tamten moment. Tym 
razem przy ognisku stoi Jezus i cze-
ka na Piotra i pozostałych uczniów.
Przynieście jeszcze ryb – przed chwilą 
złowione ryby mogą oznaczać nowe 
dusze, nowych członków wspólno-
ty wierzących, dopiero co nawróco-
nych, „złowionych”. 
Scena podkreśla ludzką naturę Jezusa.  
To On przygotował ryby z ogni-
ska, ale ponieważ okazało się, że 
to za mało dla ośmiu osób, Jezus 
korzysta z naturalnych darów, gdy 
są dostępne. Podobnie jak w Kanie 
Galilejskiej Jezus prosi o przyniesie-
nie wody. Potrzebna jest więc ludz-
ka współpraca. To oznacza, że Jezus 
liczy na mnie, liczy się z moją pracą 

– co więcej, potrzebuje jej! 
Ryba i chleb – posiłek z Jezusem 
Zmartwychwstałym – wskazuje na  
Eucharystię. 

Piotr […] wyciągnął na brzeg sieć 

pełną wielkich ryb w liczbie stu  

pięćdziesięciu trzech. 

Chodźcie, posilcie się! 

A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał 

 im (21,11-13).

Piotr wyciągnął sieć na brzeg. On 
jest rybakiem, on otrzymał obietni-
cę, że ludzi będzie łowił (Łk 5,10). 
Liczba ryb – 153 – nie ma jasnego  
wytłumaczenia (zob. str. 56). Obfi-
tość oznacza, że pokarm, który daje 
nam Bóg w Kościele, jest ponad 

miarę. Jezus zaprasza nas do posiłku. 
Kto spożywa moje Ciało (por. J 6,54), 
Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje  

(Mt 26,26). 
Chociaż posiłek duchowy jest naj-
ważniejszy, to jednak Jezus, przy-
gotowując ognisko, rybę i chleb, 
podkreśla wartość doczesnego po-
siłku. Dbanie o zdrowie, jedzenie, 
odpoczynek jest obowiązkiem i jest 
potrzebne w życiu ucznia Jezusa. 
Potrzeb doczesnych również nie na-
leży zaniedbywać. 
Jezus przy posiłku staje się bliższy  
apostołom po swoim zmartwych- 
wstaniu, jest człowiekiem z krwi  
i kości. Jezus karmi nas dzisiaj co-
dziennie w Eucharystii i dba o na-
sze potrzeby, również te materialne. 
Wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, 

wpierw zanim Go poprosicie (Mt 6,8).
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał 

im – te słowa wyraźnie nawiązują 
do ustanowienia Eucharystii.

Zakończenie

Z punktu widzenia egzegezy jest 
wiele niewiadomych w tym frag-
mencie Ewangelii. Nie wiadomo, 
co ma symbolizować liczba ryb, dla-
czego siedmiu uczniów spotkało się 
z Jezusem, jakie ma znaczenie posi-
łek. Ewangelia Janowa nie kończy 
się jednak posiłkiem; po posiłku na-
stępuje rozmowa Jezusa z Piotrem. 
Cudowny połów ryb jakby był 
przygotowaniem do tej rozmowy,  
spotkania: Szymonie, synu Jana, czy 

kochasz mnie bardziej aniżeli ci?  

(J 21,15)

Zadanie

1) Przygotuj posiłek dla Twojej ro-
dziny / przyjaciół.
2) Przeprowadź osobistą rozmowę 
z Jezusem. W stu procentach szcze-
rą i serdeczną. Nieważne, w jakiej 
formie.
3)  Wyznaj trzykrotnie miłość Jezusowi.

ks. dr Jan Uchwat,  absolwent  

Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, 

wykładowca teologii moralnej i bioetyki 

oraz ojciec duchowny w Gdańskim  

Seminarium Duchownym


