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Sto pięćdziesiąt trzy
Wyznanie nad jeziorem

W Talmudzie mówi się, że kto nie 
widział Jeziora Galilejskiego, nie wi-
dział w życiu niczego pięknego. To 
nic, że to samo zdanie Talmud po-
wtarza w odniesieniu do Jerozolimy. 
Widocznie jezioro i miasto są rów-
nie piękne. Każde na swój sposób. 
Cicha muzyka fal złączona z harmo-
nią szeleszczących trzcin znakomicie 
oddaje nazwę zbiornika o błękitnej 
tafli, często srebrzyście pobłyskują-
cej w świetle refleksów słonecznych. 
Ponoć z lotu ptaka jezioro przypo-
mina kształtem harfę. Jeśli to praw-
da, nazwa Kinneret (hebr. harfa) jest 
ze wszech miar uzasadniona. Jezioro 
otoczone jest wzgórzami, niekiedy 
zielonymi, innym razem żółtymi 
niczym piaski pustyni. Na nadbrze-
żu – jak perły na jedwabnej tkaninie 
– rozrzuconych jest kilka miejsco-
wości. W jednej z nich, dziś zwanej 
Tabga, tradycja sytuuje Piotrowe wy-
znanie miłości wobec Jezusa i nada-
nie prymatu pierwszemu papieżowi. 
A wszystko odbyło się po śniadaniu: 
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do 

Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, 

czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?” 
(J 21,15). Aby głębiej uchwycić isto-
tę orędzia zawartego w Jezusowym 

dialogu z Piotrem, który otrzymu-
je władzę pasterską, warto spoj-
rzeć na Piotra okiem psychologa. 
Współczesny nurt egzegezy, który 
odczytuje teksty biblijne w duchu 
psychologii głębi, uwypukla postawę 
lęku w wielu zachowaniach Piotra. 
Nie trzeba szukać daleko. Wystarczy 
utrwalić niczym w kadrze aparatu 
kilka migawek z ewangelicznych 
scen, by przekonać się o prawdzi-
wości takiego podejścia. Możemy 
wcielić się na chwilę w fotografa, by 
uchwycić postać Piotra w różnych 
sytuacjach, które przyprawiały go 
o drżenie. 

W obiektywie

Migawka pierwsza to najbardziej 
symptomatyczna scena, w której górę 
bierze strach apostoła. Jesteśmy nad 
tym samym Jeziorem Galilejskim. 
A właściwie nie nad nim, a na nim. 
Relacja o Jezusie kroczącym po wo-
dzie należy do opowiadań z gatunku 
cudów nad naturą. Po Jezusowym 
wezwaniu: „Odwagi! Ja jestem! Nie 

bójcie się!”, (...) odezwał się Piotr: „Panie, 

jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do sie-

bie po wodzie!” A On rzekł: „Przyjdź!” 

Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wo-

dzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok 

silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął 

tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie!” 

Jezus natychmiast wyciągnął rękę 

i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpi-

łeś, małej wiary?” (Mt 14,27-31). To 
lęk w sercu Piotra (zresztą któżby 
się nie zląkł?) spowodował, że za-
czął tonąć. Ratunku szukać musiał 
u Jezusa. Choć Ewangelista opisuje 
zupełnie naturalną reakcję Piotra, 
to w kontekście innych wydarzeń 
z jego życia jest ona symptomatyczna 
dla wielu postaw pierwszego spo-
śród apostołów.
Drugą fotografię Piotra zmaga-
jącego się ze strachem wykonać 
możemy na północy terytorium 
Izraela, w Cezarei Filipowej, a więc 
– co niezwykle ciekawe – w miejscu, 
w którym Jezus zapowiada Piotrowi 
niewzruszoną przyszłość Kościoła. 
Wydawać by się mogło, że taka za-
powiedź winna napełnić apostoła 
odwagą, dodać mu otuchy i sprawić, 
że stanie się niezłomnym i nieustra-
szonym przywódcą. Tymczasem 
dzieje się coś dokładnie odwrotnego. 
Gdy Jezus zaczyna zapowiadać cel 
swej wędrówki ku Jerozolimie, swą 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie, 
Piotr „bierze Go na bok”, by prze-
szkodzić takiemu biegowi wydarzeń. 
Rzeczownik „szatan”, którego Jezus 
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używa w odniesieniu do Piotra, nie 
musi wcale wprost odsyłać do złego 
ducha, lecz można go odczytać w jego 
pierwotnym hebrajskim znaczeniu, 
właśnie jako „przeszkoda”, „zawa-
da”. Piotr miał wyraźną świadomość, 
że uczniom przyjdzie podzielić los 
Mistrza. Jeśli On będzie prześlado-
wany, to samo czeka i całe grono 
Dwunastu. Piotr po prostu bał się. 
Lęk ogarnął Piotra także pod-
czas przemienienia Jezusa. Oto 
kolejna migawka, tym razem ze 
szczytu góry. Tabor wypiętrza się 
na wysokość niemal sześciuset me-
trów w Dolnej Galilei, we wschod-
nim krańcu płaskiej doliny Jezreel. 
Widoki ze szczytu zachwycają. Piotr 
jednak nie zachwycał się wspaniały-
mo widokami, lecz trząsł się ze stra-
chu, gdy po sennym zamroczeniu 
dotarło w końcu do niego, czego był 
świadkiem. Wpadł na mało przy-
datny pomysł budowania namiotów 
dla postaci pojawiających się jedynie 
w widzeniu. Nie wiedział bowiem, co 

należy mówić, tak byli przestraszeni 

(Mk 9,6). 
Pierwszy papież, wokół którego ni-
czym na skale budowana jest wspól-
nota Kościoła, boi się, że nie ma 
wystarczająco szerokiego serca, by 
przebaczać niesfornym wierzącym. 
Piotr nie wypadłby chyba korzystnie 
na fotografii, na której ze strapioną 
miną zadaje Jezusowi pytanie: Panie, 

ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat 

zgrzeszy przeciw mnie? Czy aż siedem 

razy? (Mt 18,21). Lęk miałby tu być 
wynikiem pewnej obawy wynikają-
cej z nieumiejętności życia w pełnej 
harmonii z innymi. 

Kulminacja

Lęk Piotra przejawia się jednak naj-
wyraźniej w scenie wyparcia się zna-
jomości z Jezusem. Tu nie wystarczy 
zwykły kadr aparatu fotograficzne-
go. Trzeba raczej włączyć kamerę. 
Zdrada Piotra opisywana jest przez 
Mateusza w oparciu o zasadę kontra-
stu z wcześniejszym zapewnieniem: 
Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja 

nigdy nie zwątpię (Mt 26,33). Jest 
zimno. Piotr ogrzewa się przy ogni-
sku. Widzi płomienie i słyszy trzy 
razy to samo pytanie. Za każdym 
razem odpowiedź brzmi: Nie! Gdy 

Piotr trzy razy zapiera się znajomo-
ści z Jezusem (Mt 26,69-75), neguje 
także swe uczniostwo: wypiera się 
nie tylko relacji z Nauczycielem, ale 
także z grupą uczniów. Tym samym 
wyłącza się ze wspólnoty. 
Nawet zmartwychwstanie Chrystusa 
nie usuwa lęku z serca Piotra. To 
przecież pod jego przewodnictwem 
apostołowie zamknęli się w wieczer-
niku z obawy przed Żydami (J 20,19). 
Jezus, aby objawić się uczniom, przy-
szedł do nich, nie otwierając drzwi. 
To samo powtórzyło się tydzień 
później. Wtedy również Pan musiał 
pojawić się wśród apostołów pomimo 

drzwi zamkniętych (20,26). Może więc 
zesłanie Ducha Świętego zmieniło 
Piotra w niewzruszonego przywód-
cę Kościoła? Tylko częściowo. Choć 
stać go było na odważne wystąpienie 
w dniu Pięćdziesiątnicy lub przed 
Sanhedrynem, to jednak z lęku przed 
złą opinią uwikłał się w udawanie, 
czemu ostro sprzeciwił się Paweł (Ga 
2,11-14). Właśnie wtedy spełniły się 
obawy Piotra, iż nie będzie umiał 
układać właściwie relacji z innymi, 
i właśnie wtedy miał doskonałą oka-
zję do praktykowania przebaczenia.
Wszystko, co powiedziano powy-
żej, można streścić jednym zdaniem: 
Piotr się bał. Bał się chyba bardziej 
niż przeciętni ludzie. Być może 
głównym problemem pierwszego 
papieża był strach. Zmagał się z nim, 
gdy kroczył po jeziorze ku Jezusowi. 
Drżał jak trusia, gdy Jezus zapowie-
dział, że idzie do Jerozolimy, a tam 
będzie zabity. Bał się jak złych zjaw 
postaci Mojżesza i Eliasza, którzy 
ukazali się na Górze Przemienienia. 
Miał obawy, czy zdoła właściwie po-
prowadzić relacje z ludźmi. Stąd jego 
pytanie o przebaczenie. Nie miał 
odwagi przyznać się do Jezusa, lecz 
trzykrotnie wyparł się znajomości 
z Nim! Bał się nawet po zmartwych-
wstaniu i zesłaniu Ducha Świętego.

Symbolika liczb

Pomimo Piotrowych proble-
mów Jezus przekazuje mu władzę 
prymatu nad całym Kościołem. 
Otrzymanie władzy pasterskiej 
przez Piotra zostaje przygotowa-
ne symbolicznie przez Ewangelistę 
perykopą o ukazaniu się zmar-
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twychwstałego Jezusa w Galilei nad 
Jeziorem Tyberiadzkim (J 21,1-14):  
Szymon Piotr wyciągnął na brzeg sieć 

pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdzie-

sięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilo-

ści, sieć się nie rozerwała (21,11). Jeśli 
pójść śladem egzegezy alegorycz-
nej zapoczątkowanej przez Filona 
z Aleksandrii, a kontynuowanej 
przez szkołę patrystyczną aleksan-
dryjską, w obrazie obfitego połowu 
ryb należy widzieć profetyczną za-
powiedź rozwoju Kościoła. Ryby 
zebrane w liczbie stu pięćdziesięciu 
trzech miałyby być symbolem człon-
ków wspólnoty chrześcijańskiej. 
Używając częstej w egzegezie juda-
istycznej metody gematrii, polegają-
cej na przypisywaniu poszczególnym 
literom alfabetu hebrajskiego cyfr 
i liczb, można wskazać na fakt, że he-
brajskiemu wyrażeniu bne ha-Elohim 
(synowie Boży) odpowiada liczba sto 
pięćdziesiąt trzy. Uszczegóławiając 
więc wnioski, dochodzimy do kon-
kluzji, że członkowie Kościoła, któ-
rzy są jednocześnie synami Bożymi, 
na polecenie Jezusa gromadzeni są 
w jedno przez apostołów. 

Miłość pomimo

A potem nastąpił znany dialog. 
Powtórzmy – wszystko zaczęło się 
po śniadaniu przygotowanym przez 
Jezusa przy ogniu rozpalonym nad 

wodami jeziora: A gdy spożyli śnia-

danie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: 

„Szymonie, synu Jana, czy miłu-

jesz Mnie?”.
Mija dokładnie dziesięć dni od zapar-
cia się Piotra. Znów płonie ognisko. 
Konfiguracja postaci nieco się zmie-
nia. Jest Piotr, ale zamiast służącej 
– sam Jezus. I znów trzy razy pada 
pytanie. W języku greckim agape 

oznacza absolutnie czystą, bezinte-
resowną i wręcz nadprzyrodzoną 
miłość. Filia to miłość czysto ludzka, 
często pokrewna przyjaźni. Podeszły 
już w latach Jan Ewangelista, choć 
był Żydem, wyszkolił się nieźle w po-
wszechnej odmianie języka greckie-
go, zwanej koine. Gdyby chcieć oddać 
właściwie atmosferę dialogu nad fa-
lami Genezaret, brzmiałby on mniej 
więcej tak:
 – Piotrze, czy kochasz Mnie czystą, 
nadprzyrodzoną miłością?
 – Panie, kocham Cię zwykłą, ludz-
ką miłością.
 – Zapytam jeszcze raz: czy ko-
chasz Mnie czystą, nadprzyrodzo-
ną miłością?
 – Panie, kocham Cię tak, jak potrafię 
– czysto po ludzku.
 – No dobrze. Spróbujmy raz jeszcze: 
czy kochasz Mnie tak zwyczajnie, 
po ludzku?
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trze-

ci powiedział: „Czy kochasz Mnie” 
(J 21,17). I znów chybiona reakcja. 

Dlaczego się zasmucił? Czy nie powi-
nien się ucieszyć, że Jezusowi wystar-
cza taka miłość, jaką nosił w sercu? 
Nie musi być doskonała. Nie musi 
być absolutnie czysta. Nie musi być 
nadprzyrodzona. Wystarcza Mu 
zwykła miłość, przeszyta strachem, 
poobijana i pokaleczona. Zraniona 
i drżąca. Jezus bierze ją w dłonie 
jak najcenniejszy klejnot. I człowie-
kowi niedoskonałej miłości – za-
wadzie! – nie waha się powierzyć 
misji przewodzenia Kościołowi: „Paś 

baranki moje”. Co więcej, zapowie, 
że Piotrowa filia zamieni się kiedyś 
w agape, miłość zdolną do oddania 
życia: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się 

sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 

się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, 

a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd 

nie chcesz (J 21,18).
Nie ulega jednak wątpliwości, 
że wcześniejsza trzykrotna zdrada 
kontrastuje z trzykrotnym wyzna-
niem miłości. To właśnie miłość 
pokonała strach. Nie odwaga. Nie 
dzielność. Nie akt brawury, ale wła-
śnie miłość. Choć przecież w żadnym 
słowniku antonimów przy haśle 
„strach” nie znajdziemy słowa „mi-
łość”. Miłość pokonująca lęk spra-
wia, że Piotr powraca do wspólnoty 
uczniów: Paś baranki moje. Ten sam 
Jan Ewangelista, który opisał całe 
wydarzenie, u schyłku swych lat wy-
razi się wprost: W miłości nie ma lęku, 

lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponie-

waż lęk kojarzy się z karą. Każdy, kto 

się lęka, nie wydoskonalił się w miłości 
(1 J 4,18).
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