
Mt 14, 22 - 36 

 

(22) Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, 

zanim odprawi tłumy.  

(23) Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On 

sam tam przebywał.  

(24) Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był 

przeciwny.  

(25) Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze.  

(26) Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa,                

i ze strachu krzyknęli.  

(27) Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!  

(28) Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!  

(29) A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa.  

(30) Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!  

(31) Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:  

Czemu zwątpiłeś, małej wiary?  

(32) Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.  

(33) Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:  

Prawdziwie jesteś Synem Bożym. 

(34) Gdy się przeprawiali, przyszli do ziemi Genezaret.  

(35) Ludzie miejscowi, poznawszy Go, rozesłali [posłańców] po całej tamtejszej okolicy, 

znieśli do Niego wszystkich chorych  

(36) i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy 

się Go dotknęli, zostali uzdrowieni. 

 

 

 



Jezus chodzi po jeziorze. Uzdrowienia w Genezaret     
(Mt  14 , 22-36) 

Ks. dr  Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 42" Wyd. Biblos 

 

 

Wprowadzenie do omawianej perykopy składa się z dwóch wersetów. 

Pierwszy stanowi zamknięcie opowiadania o cudownym nakarmieniu tłumów nad 

jeziorem (Mt 14,22), drugi zaś przygotowuje epizod z chodzeniem Jezusa po morzu 

(Mt 14,23). 

 

Egzegeci zaznaczają, że struktura opowiadania oparta jest na symetrii.                     

To znaczy: 

❖ znajdującemu się na początku opisowi burzy (Mt 14,24) odpowiada 

końcowa wzmianka o uciszeniu morza (Mt 14,32).  

❖ pomiędzy tymi wersetami znajdują się dwa epizody ściśle ze sobą 

powiązane, a mianowicie spotkanie uczniów z kroczącym po wodzie 

Jezusem (Mt 14,25-27) oraz spotkanie Jezusa z Piotrem (Mt 14,28-31).  

Całość zamyka wyznanie wiary uczniów (Mt 14,33). 

 

Podobieństwo tego opowiadania do innych opowiadań w Biblii oraz w pismach 

żydowskich sprowokowało refleksję egzegetów na temat historyczności tego 

wydarzenia. Innymi słowy, postawiono pytanie, czy Jezus rzeczywiście chodził po 

wodzie, czy wspólnota chrześcijańska wymyśliła tę scenę, aby za jej pomocą 

przekazać pewne treści teologiczne. 

Nie ma jednak podstaw, aby kwestionować historyczność tego wydarzenia, co 

oczywiście nie oznacza, że nie ma ono swoich starotestamentalnych antycypacji. 

Motyw chodzenia po wodzie pojawia się wielokrotnie w Starym Testamencie. 

Jak Jahwe przedstawiany był jako  władca morza (Ps 65,8; 89,10), tak również 

Jezus ukazuje się jako władca naturalnych żywiołów. 

Pewne wątki biblijne znajdujemy nawet w literaturze pochodzącej z innych kultur, 

nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z czystymi zapożyczeniami literackimi. 

Tak więc również występowanie podobnych wątków w innych miejscach nie 

zaprzecza historyczności wydarzenia przedstawionego przez ewangelistę Mateusza. 

 



Przyglądnijmy się bliżej omawianemu fragmentowi. 

W Mt 14,22 czytamy, że po odprawieniu tłumów uczniowie otrzymali polecenie 

udania się na drugi brzeg jeziora. Ewangelista zdaje się sugerować, że uczniowie, być 

może przewidując burzę, nie chcieli płynąć bez Jezusa i w związku z tym potrzebowali 

wyraźnego polecenia. 

Werset ten można więc przetłumaczyć bardziej dosadnie: "Jezus wymógł na 

uczniach, aby wsiedli do  łodzi". 

Silvano Fausti komentuje:  

"Uczniowie chcieli zatrzymać magiczny moment chleba, podobnie jak to miało 

miejsce podczas przemienienia. Tymczasem powinni "słuchać Go"! (Mt 17,4.5b). 

Otrzymany chleb jest, podobnie jak ów podpłomyk Eliasza, siłą dającą zdolność 

wędrowania przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż na górę Pańską (por. 1 Krl 

19,1-9). Jezus ich "zmusza" do świętej podróży, gdyż oni woleliby pozostać na 

miejscu, zamieniając sam chleb tylko na kwas chlebowy Heroda. Tłumy ze swej 

strony chciałyby uczynić Go królem (por. J 6,15), podczas gdy On jest "Sługą" 

który daje życie"1. 

Mateusz nie podaje, co było celem ich przeprawy (u Marka - Betsaida, u Jana - 

Kafarnaum). Dopiero w Mt 14,34, wersecie otwierającym kolejną perykopę, zostaje 

wymienione Genezaret jako miejsce przybicia do brzegu. 

Sam Jezus natomiast udał się na górę, a więc uprzywilejowane miejsce modlitwy 

oraz spotkania z Bogiem (Mt 14,23; por. Mt 5,1; 15,29). Udanie się na modlitwę zdaje 

się podkreślać wagę nadchodzących wydarzeń. 

W Ewangelii św. Mateusza jest to pierwsza wzmianka o osobistej modlitwie 

Jezusa. Na jej okoliczności składają się trzy elementy: 

❖ Miejsce (na górze) 

❖ Czas (wieczorem) oraz 

❖ Sposób (w samotności). 
 

Ważne i krytyczne momenty można przetrwać dzięki modlitwie. 
 

Jan Chryzostom mówi, że Jezus udał się na miejsce osobne, aby pouczyć o 

potrzebie samotności w trakcie modlitwy. 

Samotność Jezusa podkreśla Jego szczególną bliskość wobec Boga. Nadchodząca 

ciemność nocy stanowi tło przyszłego objawienia obecności Boga  Jego mocy. 

Jezus zjednoczony przez modlitwę z Ojcem wypełnia Jego zbawczą wolę, ratując 

uczniów od zguby przez epifanię pośrodku niebezpieczeństwa. 

 
1 S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangelię według św. Mateusza, s. 324. 



W tym przypadku nie poznaliśmy treści Jezusowej modlitwy. Poza modlitwą                     

z Getsemani synoptycy, w przeciwieństwie do Jana, nie relacjonują przebiegu 

rozmowy Jezusa z Ojcem2. 

W kolejnym wersecie (Mt 14,24) uwaga zostaje przeniesiona z modlącego się na 

górze Jezusa na łódź oraz znajdujących się w niej uczniów.  

Owa łódź była oddalona "sporo stadiów" od brzegu. Stadion to starożytna miara 

odległości, licząca około 185 metrów3. Uczniowie musieli walczyć z przeciwnym 

wiatrem. Oddalenie od brzegu, wicher i noc potęgują niepokój. W psalmach są one 

symbolem ucisku, lęku i śmierci. 

W tradycji judaistycznej jedynie Bóg może uratować z odmętów morskich                    

(Wj 14,10-15; Ps 107,23-32).  

Uczniowie, pełniąc wolę Jezusa, znajdują się pod Jego opieką. 

 

"Łódź była oddalona od brzegu, miotana falami ..." (Mt 14,24) 

Łódź wioząca uczniów, czyli Kościół, jest miotana i wstrząsana falami, czyli 

burzami pokus, a wiatr przeciwny, czyli przeciwny jej diabeł, nie cichnie.                      

Usiłuje przeszkodzić w dotarciu do spokojnego portu. Jednak większy jest ten, który 

wstawia się za nami. Pośród zawirowań, w jakich się trudzimy, przychodząc do nas              

i umacniając nas, napełnia nas ufnością, wtedy, gdy przestraszeni uważamy, aby nie 

wypaść z łodzi i nie wpaść do morza. Bo choć łódź jest miotana, to przecież mimo 

wszystko jest to łódź. Tylko ona unosi uczniów i przyjmuje Chrystusa. Jest zagrożona 

na morzu, ale bez niej ginie się natychmiast.  

Pozostań zatem w łodzi i proś Boga. Tak wszak czynią marynarze, gdy są bezradni 

wobec fal, gdy zawodzą stery i nie można liczyć na żadną ludzką pomoc. Pozostaje im 

tylko zwielokrotnić modlitwy i wezwania na pomoc Boga. Ten, który pomaga 

marynarzom dopłynąć do portu, czyż opuści swój Kościół i nie poprowadzi go do 

spokoju? (św. Augustyn, "Kazania" 75,4. Tłum. A. Żurek). 

 

Pomimo wzburzonych fal na jeziorze Jezus kroczył po jego powierzchni. Było to             

"o czwartej straży nocnej" (Mt 14,25). 

Czwarta straż wypadała na czas świtania (od godziny 3 do 6). Był to rzymski 

sposób liczenia czasu, przyjęty również na obszarze Palestyny4.  

 
2 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz.2, s.56. 
3 Tyle wynosiła długość starożytnego stadionu w Olimpii. Zob. D. Dormeyer, Miary i wagi, w: Podręczny słownik 
biblijny, red. A. Grabner - Haider, Warszawa 1994, s. 726. 
4 Żydzi, podobnie zresztą jak Babilończycy i Grecy, dzielili noc na trzy straże 



Tak więc czas nocy pomiędzy godziną osiemnastą wieczorem o szóstą rano 

rzymianie dzielili na cztery równe odcinki (Mk 13,35; Łk 12,28). 

W rezultacie czwarta straż wypadała między godziną trzecią a szóstą. Tyle trwała 

walka uczniów z żywiołem oraz modlitwa Jezusa. 

 

Świt jest w Biblii porą Bożej interwencji (Wj 14,24; Ps 46,6; Iz 17,14), 

a u chrześcijan także czasem zmartwychwstania Chrystusa (Mt 28,1). 

 

O takiej właśnie porze Jezus znalazł się na jeziorze w pobliżu łodzi z uczniami. 

Ewangelista Marek zaznacza, że zamierzał ją wyminąć (Mk 6,48), jakby 

wystawiając ich wiarę na próbę. Mateusz pominął zupełnie ten szczegół. 

 

"O czwartej straży nocnej przyszedł do nich" (Mt 14,25) 

Warty i straże wojskowe dzieli się na trzygodzinne okresy. Kiedy więc mówi się, że  

o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Pan, oznacza to, że całą noc byli 

wystawieni na niebezpieczeństwo i dopiero u kresu nocy, czyli na końcu świata okaże 

im pomoc (św. Hieronim ze Strydonu, "Komentarz do Ewangelii według                      

św. Mateusza" 2,14,25, tłum. J. Korczak). 

 

Motyw chodzenia po wodzie był w starożytności znany. 

W judaizmie uważano to za właściwość Jahwe: 

❖ "Twa droga wiodła przez morze, przez wody gwałtowne Twa ścieżka. 

Twój ślad nieznany nikomu" (Ps 77,20);  

❖ "On kroczy po falach wzburzonych" (Hi 9,8). 

Krocząc po wodzie, Jezus zwycięża chaos i poddaje go swej władzy, podobnie jak 

w Hi 9,8. Przemierzając jezioro, torując uczniom drogę, Jezus postępował więc na 

wzór Jahwe, który przygotował drogę Izraelitom przez Morze Czerwone (por.           

Ps 77,19). 

Tak więc objawia się On jako  

 kroczący ponad otchłanią Syn Boży (Hi 9,8), jako  

 ten, który ma moc ocalić znajdujących się w niebezpieczeństwie (Ps 77,19). 
 

W hellenizmie chodzenie po wodzie uważano za możliwe jedynie dla herosów lub 

ludzi obdarzonych przymiotami właściwymi bogom dzięki odpowiednim zaklęciom. 

Myśl ta nieobca była także innym ludom i kulturom5. 

 
5 Zob. C. M. Martini, Męka Jezusa Chrystusa według czterech ewangelii, Kraków 1999, s.13 



Uczniowie w zetknięciu się z objawieniem Bożej potęgi zareagowali dość typowo. 

To, co ujrzeli, wydało im się zjawą, więc zlękli się, zaczęli więc krzyczeć ze 

strachu. Uważając może za siedzibę złych duchów (por. Ap 13,1), sądzili zapewne, że 

mają do czynienia z tego rodzaju mocą. 

Warto wspomnieć, że kiedy zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom, wydawało 

się, że widzą zjawę (Łk 24,37). Jezus wezwał ich jednak do zachowania pokoju. 

Mistrz przemawiał jak Mojżesz do ludu w obliczu zbliżającego się wojska faraona 

(Wj 14,13), a także w trakcie objawienia na grze Synaj na tle błyskawic, grzmotów              

i dźwięku trąb (Wj 20,20). 

Człowiek Starego Testamentu był świadom swej znikomości w stosunku do Boga, 

dlatego często był wzywany przez Niego do odwagi (Rdz 35,17; Wj 14,13). 

"Ja jestem , nie bójcie się!" (Mt 14,27) 

Strach jest oznaką braku wiary (Mt 8,26). Wiara jest źródłem odwagi ośmielającej 

człowieka do podjęcia się zadania niemożliwego. Rzecz jasna, niemożliwego dal 

człowieka, a nie dla Boga. 

Ten, który chodzi po wodzie, nie jest zjawą, tylko "Ja jestem", Jezusem we 

własnej osobie. 

Imię "Ja jestem" przywodzi na myśl objawienie Boga, podczas wyjścia (Wj 3,14). 

Do podwójnego nakazu: "Odwagi, nie lękajcie się!" - Jezus dodaje słowa 

samoobjawienia: "Ja jestem". 

Objawienie się Jezusa jest objawieniem zbawienia. 

Ponieważ jednak nie zostało ono właściwie odczytane, Jezus skierował do uczniów 

słowa otuchy, znane ze starotestamentalnych wypowiedzi Boga (Pwt 32,39; Iz 41,4; 

43,10; 45,1). 

Wyrażenie "Ja jestem", występujące także w innych momentach samoobjawienia 

Jezusa (Mk 14,62; Łk 24,39; J 8,58; 18,5-6), jest niejako echem imienia Bożego                   

z  Wj 3,14. 

Z jednej strony wskazuje na Jezusa jako człowieka, którego uczniowie znają,                    

z drugiej jednak - odsyła do Jego Bożej natury. 

Taki sposób mówienia wskazuje na Jezusa, który objawia Boga i pozostaje z Nim  

w jedynej, wyjątkowej relacji6. 

 

 

 
6 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz. 2, s.57. 



Każdy z ewangelistów kończy to opowiadanie na swój sposób. 

❖ Marek mówi, że uczniowie w dalszym ciągu niczego nie rozumieli:                      

"I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli 

zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich 

był otępiały" (Mk 6,51-52). 

❖ Jan kontynuuje wątek cudowności: "Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź 

znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali" (J 6,21). 

❖ Mateusz natomiast rozbudowuje opowiadanie o scenę z Piotrem (Mt 14,28-

31). 

Podobnie jak w innych miejscach Piotr wystąpił w niej jako reprezentant i rzecznik 

pozostałych uczniów. 

Piotr, widząc Jezusa, zwrócił się do Niego: "Panie!" (gr. Kyrie - Mt 14,28).  

Bez wątpienia użycie tego tytułu nadaje jego wypowiedzi charakter wyznania wiary 

w bóstwo Jezusa.  

Jeszcze silniej charakter ten zostaje podkreślony przez użycie tego tytułu w 

wezwaniu modlitewnym: "Panie, ratuj mnie!" (Mt 14,30). Jest ono jak liturgiczna 

prośba, w której wyraża się wiara człowieka we wszechmoc Boga. 

 

"Panie, każ mi przyjść do siebie po wodzie" (Mt 14,28) 

Fakt, że spośród wszystkich siedzących w łodzi jeden tylko Piotr ma odwagę prosić, 

aby [Jezus] polecił mu przyjść do siebie po wodzie, zapowiada jego postawę w czasie 

męki. Wtedy, idąc z tyłu i trzymając się śladów Pana (Mt 26,58), zlekceważył reakcję 

świata, tak jak teraz falami morza, i towarzyszył Mu, nie bacząc na niebezpieczeństwo 

śmierci. Również jego strach zapowiada słabość, jaką okaże w przyszłej pokusie. Choć 

bowiem odważył się iść, to zaczął tonąć. Albowiem słabość ciała i lęk przed śmiercią 

sprawiły, że zaparł się Pana. Lecz woła i prosi o ratunek. Owo wołanie jest jękiem 

jego pokuty (św. Hilary z Poitiers, Ewangelia według św. Mateusza" 14,15, Tłum. E. 

Stanula). 

 

Jezus w odpowiedzi na prośbę Piotra polecił mu przyjść do siebie, czym uzdolnił go 

do działania, a konkretnie do kroczenia po wzburzonym jeziorze. 

 

 

 

 



Piotr kroczący po wodzie przypomina kapłanów z czasów Jozuego, którzy pierwsi 

weszli do Jordanu, gdy dokonywał się cud zatrzymania wód rzeki (Joz 3,8.15-17:  

"Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza: Skoro 

dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymajcie.  

Zaledwie niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących arkę zanurzyły się 

w wodzie przybrzeżnej - Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa -

 zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od 

miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan, podczas gdy wody spływające do morza Araby, 

czyli Morza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha. Kapłani 

niosący Arkę Przymierza Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a 

tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę 

przez Jordan."). 

Piotr nie pretendował do odegrania roli kogoś, kto chce wypróbować swe niezwykłe 

zdolności lub chce je zademonstrować innym, ale po prostu okazał swoje 

posłuszeństwo Panu. 

Ruszył pełen ufności w słowa Jezusa, ale w zetknięciu ze wzburzonymi falami 

znów ogarnął go strach. Strach przed żywiołem okazał się większy niż zaufanie do 

Jezusa. Tak ujawniła się słabość jego wiary. Ulegając strachowi zaczął tonąć.               

Wciąż jednak nie stracił wiary, że tylko Jezus jest w stanie go ocalić. 

Mógłby zawołać jak psalmista: "Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję. 

Ugrzęzłem w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia, trafiłem na wodną głębinę                        

i nurt wody mnie porywa" (Ps 69,2-3). 

 

"Piotr na widok silnego wiatru uląkł się" (Mt 14,30) 

[Piotr], wyszedłszy z łódki, zaczął tonąć, ponieważ się przestraszył. Tonięcie 

sprawiły wzburzone fale, strach zaś został wywołany przez wiatr [...]. Wyszedłszy                    

z łodzi, szedł do Chrystusa, ciesząc się nie tyle z tego, że kroczy po wodzie, ile z tego, 

że szedł do Niego. Osiągnąwszy rzecz większą [bo chodził po wodzie], doznał strachu 

pod wpływem mniejszej: mam na myśli [jego strach] pod wpływem gwałtownego 

wiatru, a nie morza. Taka jest natura ludzka: często dokonuje wielkich rzeczy, a                    

w mniejszych doznaje niepowodzenia [...]. 

Przeżył to również Piotr. Gdy strach winien być większy, odważył się chodzić po 

morzu, a na powiew wiatru nie zdołał się już utrzymać, i to wtedy, gdy był blisko 

Chrystusa. Tak więc nic nie pomoże być [fizycznie] blisko Chrystusa, jeśli wiarą nie 

jest się blisko Niego [...]. Dlaczego [Chrystus] nie nakazał wiatrom uciszyć się, lecz 

sam wyciągnął rękę i chwycił go? Ponieważ potrzeba było wiary Piotra. 

Gdzie brakuje tego, co do nas należy, tam ustaje również to, co pochodzi od Boga 

[...].  



Jeśliby jego wiara nie osłabła, utrzymałby się łatwo również wobec wiatru. Dlatego 

[Chrystus], chwyciwszy Piotra, pozwala wiatrowi nadal dąć, pokazując, że nie 

przeszkadza on wcale, gdy wiara jest mocna (św. Jan Chryzostom, "Homilie na 

Ewangelię według św. Mateusza" 50,2, tłum. A. Baron) 

 

Jezus uratował Piotra. Wyciągnięcie ręki to swoisty Boży gest, który jest 

wielokrotnie wspominany w Starym Testamencie.  

Jest on:  

- znakiem działania Jahwe (Wj 6,8: "Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką 

podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. 

Zaiste, Ja jestem Pan! ")  

- gestem towarzyszącym aktowi błogosławieństwa (Rdz 48,14: " Ale Izrael, 

wyciągnąwszy swoją prawą rękę, położył ją na głowie Efraima, mimo że ten był młodszy, 

lewą zaś rękę - na głowie Manassesa."). 

 

❖ Mojżesz na rozkaz Jahwe wyciągniętą ręką rozdzielił wody morza, aby 

Izraelici mogli przejść bezpiecznie (Wj 16,21). 

❖ Jahwe wyciągnął rękę nad Egiptem, aby wyprowadzić z niego swój lud              

(Wj 7,4-5). 

❖ Obraz wyciągniętej i ratującej ręki Jahwe pojawia się w Ps 144,7:                        

"On wyciąga rękę z wysoka i chwyta mnie, wydobywa z toni ogromnej". 

W Nowym Testamencie (w Mk 1,41) podobny gest jest wyrazem uzdrowicielskiej 

mocy Jezusa. 

Ocalająca obecność Boga polega nie na tym, że eliminuje burze, ale na tym, że 

daje o sobie znać także pośród nich. 

Jezus, ocalając Piotra, zarzucił mu małą wiarę. 

Mała wiara polega na tym, że w momencie zagrożenia człowiek traci zaufanie do 

Boga. Człowiek małej wiary niby słucha słów Jezusa, lecz tak naprawdę nie przestaje 

drżeć przed wichrami i falami. 

Ratując Piotra z topieli, Jezus wezwał swoich uczniów do bezgranicznej wiary               

w Jego moc, w niej bowiem znajduje się ocalenie7. 

 

 

 

 
7 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, cz. 2, s.56. 



"Czemu zwątpiłeś, małej wiary?" (Mt 14,31) 

 

Ważne jest, aby mieć wiarę znajdującą uznanie u Boga. Przed Bogiem bowiem 

nawet wiara apostołów uznawana była za małą, i dlatego powiedziano do Piotra: 

"Czemu zwątpiłeś, małej wiary?" Stąd więc naprawdę wielki jest ten, czyja wiara 

znajduje uznanie u Boga (Orygenes, "Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian" 

10,3,4, tłum. S. Kalinkowski). 

"Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: <Prawdziwie jesteś 

Synem Bożym>" (Mt 14,33). 

Opowiadanie kończy się wyznaniem wiary w bóstwo Jezusa, złożonym przez Piotra 

i pozostałych uczniów. Przypomina się scena spod Cezarei Filipowej (Mt 16,16). 

Istnieje jednak pewna różnica. Tutaj uczniowie wyznali bóstwo w oparciu                         

o doświadczenie mocy działania Boga, a pod Cezareą Piotr wyzna bóstwo za sprawą 

objawienia Ojca. Niemniej już tutaj wniknęli częściowo w tajemnicę bóstwa Jezusa. 

Używając tytułu "Syn Boży", dali wyraz wierze, że Jezus dokonuje dzieł właściwych 

Bogu. 

Czytelnicy Ewangelii św. Mateusza już wcześniej dowiedzieli się, że Jezus jest 

Synem Bożym (Mt 2,15; 3,17; 4,3). Tutaj jednak sami uczniowie potwierdzili to 

swoim wyznaniem wiary. 

 

Udział w mocy Mistrza 
 

Piotr, zwracając się do Jezusa z prośbą: "Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść 

do siebie po wodzie", wykazał się wielką śmiałością, ponieważ chodzenie po wodzie 

jest właściwością samego Jahwe. Piotr prosił o udział w tym, co należało do Jezusa 

jako syna Bożego. Jezus jednak rzekł: "Przyjdź!". 

"Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie 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 zwątpiłeś, małej wiary?". 

Piotr pragnął mieć udział w mocy Mistrza, jednak ani nie znał dostatecznie siebie, 

ani nie zdawał sobie sprawy, że taki udział oznacza również dzielenie z Jezusem Jego 

prób, oznacza wystawienie się na liczne zagrożenia. Nie spodziewał się czegoś aż tak 

wymagającego. Dlatego też, gdy nagle zerwał się wiatr, zaczął tonąć. Zostało mu 

wołanie o pomoc8. 

 
8 Zob. C.M. Martini, Słuchać Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Mateusza, Kraków 2000, s.138-139. 



"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

 

Jezus chodzi po wodzie (Mt 14, 22 - 36) 

 

 

ST: Hi 9,8; Ps 18,17; 69,2-3; 107,28-30, 144,7; Ha 3,15 

NT: II Mk 6,45-56; J 6,15-25 

KKK: wiara i wątpienie,2088; Jezus Pan i Bóg, 448; Jezus Syn Boży, 444 

Lekcjonarz: 14,22-23; rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych 

apostołów Piotra i Pawła 

 

Naukowcy używają pojęcia "teofania" na określenie dramatycznego spotkania                   

z Bogiem, łączącego się z postrzegalną zmysłowo manifestacją Jego potęgi                             

i obecności. 

Ta definicja jest spójna z opowieścią, z którą mamy tu do czynienia, ponieważ                 

w osobie Jezusa uczniowie stają twarzą w twarz z Bożą wspaniałością. Na chwilę 

uchyla się zasłona skrywająca tajemnicę jego prawdziwej tożsamości. 

[14, 22-23]  

Opowieść zaczyna się od kolejnej podróży przez Jezioro Galilejskie. Tym razem 

Jezus nie towarzyszy swoim uczniom w łodzi.  

Zamiast tego wysyła ich przed sobą na drugi brzeg, sam zaś zostaje na miejscu. 

Chce mieć okazję do modlitwy. 

Czyniąc samemu to, czego uczy, szuka samotności na górze, by rozmawiać ze 

swym Ojcem "w ukryciu" (6,6). 
 

[14, 24-25]    

Tymczasem uczniowie przez dużą część nocy zmagają się ze złą pogodą. Wiatr 

mocno uderza i jest przeciwny ich łodzi, wzbudzając na morzu groźne fale. 

Choć uczniom udaje się oddalić od brzegu o wiele stadiów, nie są jeszcze u celu 

przed czwartą strażą nocną, co było rzymskim określeniem na ostatnie godziny 

ciemności, pomiędzy trzecią i szóstą rano. 

Nagle z trwogą widzą, że Jezus kroczy ku nim po jeziorze. 

 

 



[14, 26 - 27] 

Pierwszą reakcją uczniów jest przerażenie, wydaje im się bowiem, że widzą na 

wodzie zjawę. Chcąc uśmierzyć ich lęk, Jezus zbliża się do nich i mówi: to Ja jestem. 

To dokładne tłumaczenie greckiego zwrotu ego eimi i słowa te, na jednym 

poziomie, mają pokrzepić uczniów, pokazując im, że mówiącym jest ich Mistrz. 

Jednak na innym poziomie są to słowa objawienia, bo można je równie dokładnie 

przetłumaczyć jako "Ja jestem". Gdy się je tak rozumie, stwierdzenie to nawiązuje do 

słów pana skierowanych do Mojżesza z płonącego krzewu: "Jestem, który jestem" 

(Wj 3,14). 

Także w innych miejscach Starego Testamentu Bóg objawił siebie jako wielkiego 

"Ja jestem" (zob. Iz 41,4; 43,2.10-11; 45,18). 

Dla tych, którzy mają uszy do słuchania, Jezusowa deklaracja nie jest niczym 

innym niż stwierdzeniem Jego boskości, wykorzystującym znane już słowa biblijnego 

objawienia. 

[14, 28 - 31] 

Piotr prosi Jezusa, by kazał mu wyjść z łodzi. Gdy Pan spełnia jego prośbę, Piotr 

wychodzi i krocząc po wodzie, podchodzi do Jezusa. 

Początkowo wszystko idzie dobrze i również Piotr przedziera się przez fale, a każdy 

jego krok jest cudownie podtrzymywany przez Boga. Można tylko podziwiać jego 

wiarę w tym momencie. Mimo tego, co nastąpiło później, Piotr okazał się odważny                  

i ufny, inaczej niż pozostali uczniowie. 

Lecz sytuacja szybko się zmienia. Piotr na widok silnego wiatru pozwolił, by lęk 

przemógł jego wiarę i zaczął tonąć w odmętach. 

Stwierdzenie, że stało się to "na widok" nieprzyjaznej pogody, sugeruje, że przestał 

patrzeć na Jezusa (zob. Hbr 12,2: "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją 

wydoskonala.")9. 

Po tym, jak oderwał swoją uwagę od Pana, który mocą łaski umożliwił mu 

uczynienie tego, czego nigdy nie mógłby uczynić mocą natury, Piotr zdany jest na 

własne, nikłe siły. 

Po zrozumieniu tego mógł jedynie zakrzyknąć: Panie, ratuj mnie! 

Gdy tylko głos Piotra przedarł się przez wycie wiatru, Jezus wyciągnął rękę                     

i chwycił go, pomógł mu się podnieść i zganił go za niedowiarstwo słowami:                     

Czemu zwątpiłeś [człowiecze] małej wiary? 

 
9 Na temat tego spostrzeżenia zob. G. Montague, Companion God, s.169. 



Stwierdzenie to jest raczej pouczeniem niż potępieniem. 

Jezus nie chce upokorzyć Piotra za jego porażkę, lecz zachęcić go, by w przyszłości 

miał większą wiarę. 

[14, 32 - 33] 

Gdy obaj mężczyźni wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. 

Zwrot ten nawiązuje do innego "uciszenia burzy", opisanego we fragmencie               

8,23-27. Tu nie ma wzmianki o tym, że Jezus zgromił nawałnicę, lecz ponownie 

widać, że sprawuje On pełną kontrolę nad porządkiem natury. 

Nie umyka to uwadze uczniów, którzy ogłaszają:  

Prawdziwie jesteś Synem Bożym10. 

To w Ewangelii Mateusza pierwsza z trzech deklaracji stwierdzających synostwo 

Boże Jezusa (zob. też: 

16,16: "Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego." i  

27,54: "Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi 

i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym."). 

Ważne, by uświadomić sobie, jak wyznanie uczniów, że  

Jezus jest "Synem Bożym", wypływa z tej opowieści. 

Uczniowie ci rozpoznają, iż Jezus uczynił to, co według żydowskich Pism czyni 

Jahwe.  

 To Bóg jest tym, który kroczy po falach morskich (Hi 9,8; Ha 3,15) i który 

ucisza burze czyniące wody niespokojnymi (Ps 65,8; 89,10; 107,28-30). 

 Podobnie to Pan jest tym, który wyciąga rękę i ratuje wiernych przed 

utonięciem w morzu śmiertelnych niebezpieczeństw (Ps 18,17; 144,7). 

Mateusz nie cytuje tych fragmentów, lecz dla ludzi zanurzonych w Świętych 

Pismach Izraela znaczenie działań Jezusa jest oczywiste.  

❖ Działa On tak, jak może działać tylko Bóg;  

❖ czyni to, co tylko Bóg może czynić. 

 

 
10 Dosłownie należałoby przetłumaczyć to zdanie z większą emfazą: "Prawdziwie, Boga synem jesteś" - 

przyp. red. nauk. 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (14, 22-33) 

 

Niepowodzenie Piotra niesie ze sobą ważną lekcję o byciu uczniem, zwłaszcza o 

potrzebie mocnego wytrwania w wierze podczas życiowych prób. 

Wszyscy od czasu do czasu doświadczamy burzliwych sytuacji. Niekiedy 

zwyciężamy i umacniamy naszą wiarę, niekiedy słabniemy. 

Chwile prób i przeciwności mogą nam pokazać, na jakim etapie duchowego 

rozwoju jesteśmy i w czym musimy się poprawić, jeśli mamy wzrastać ku 

chrześcijańskiej dojrzałości. 

Pocieszające jest uświadomienie sobie, że Jezus nie pozwolił Piotrowi w momencie 

jego osobistej prośby. 

➢ Pan okazuje się względem nas cierpliwy; nigdy nie porzuci nas                                   

w zmaganiach i nie pozwoli nam zginąć z powodu naszych błędów. 

➢ Jest On Emmanuelem, Bogiem z nami, i zawsze jest przy nas, z wyciągniętą 

ręką, gotowy znów nas podnieść. 

Wyzwaniem dla nas jest, byśmy uczyli się na naszych błędach, tak jak Jezus chciał, 

by Piotr nauczył się, że to rozproszenie i zwątpienie było przyczyną jego porażki na 

jeziorze. 

 

[14, 34 - 36] 

Relacja ta kończy się opisem tego, jak łódź przybije do ziemi Genezaret, leżącej na 

północno - zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. 

Wiadomość o przybyciu Jezusa szybko się rozprzestrzenia i wkrótce mieszkańcy 

tych terenów przynoszą do Niego wszystkich chorych i potrzebujących uzdrowienia. 

Na temat znaczenia frędzli zob. komentarz do 9,20. 

 


