
Abp Grzegorz Ryś  

- Piąta Ewangelia - Daj się poprowadzić  Słowu -                    

wyd. Rafael, Kraków 2020 

 

Od wydawcy:   

Ziemia Święta nazywana jest piątą Ewangelią. Pielgrzymowanie i odkrywanie ojczyzny 

Jezusa przemawia do nas, uzupełniając obrazy biblijne oraz dając wyobrażenie o realiach, w 

których żył Chrystus. 

Proponujemy, by w podróż po Ziemi Świętej wybrać się z charyzmatycznym                       

i obdarzonym niezwykłym talentem oratorskim abp. Grzegorzem Rysiem. 

Książka jest zapisem pielgrzymki, jaką Ksiądz Arcybiskup odbył, podążając śladami 

Zbawiciela.  

We wszystkich tych miejscach, które znamy ze scen ewangelicznych, jako przewodnik 

snuje refleksje, wygłasza homilie, powołuje się na Pismo Święte i opatruje je swym 

komentarzem. 

Przy okazji podaje mnóstwo ciekawostek, odkrywa fascynujące, nieznane fakty oraz 

tajemnice ojczyzny Jezusa.  

PRZEDE WSZYSTKIM JEDNAK PRZYBLIŻA PRAWDY WIARY I DAJE 

ŚWIADECTWO OBECNOŚCI BOGA. 

Pozwólmy się poprowadzić Słowu 

i wsłuchajmy się w przepiękną narrację abp. Rysia, która będzie niezapomnianym 

komentarzem do Pisma Świętego. 

 

Poniżej (w ramach "Szkoły Słowa Bożego") prezentujemy dwa fragmenty książki:  

  Jezioro Galilejskie  

  Kościół Prymatu św. Piotra 

 

 



 
Jezioro Galilejskie leży w depresji, 210 metrów poniżej poziomu morza. To jeszcze nie 

jest taka depresja jak Morze Martwe - tam jest 430 metrów poniżej poziomu morza.  

Góra Błogosławieństw, na którą się udamy, też jest poniżej poziomu morza.  

To jest urocze: jedziemy na górę, która jest poniżej poziomu morza. Wznosi się ona 150 

metrów ponad poziom Jeziora Galilejskiego. 

Dzisiaj rejon Jeziora Galilejskiego nie jest tak zapełniony osadami czy miastami jak za 

czasów Jezusa. Właściwie jest tam tylko jedno duże miasto - Tyberiada. 

Natomiast te wszystkie wielkie, wspaniałe miasta biblijne, o których opowiadają 

Ewangelie czy w ogóle Nowy Testament, one obecnie albo są niewielkimi osadami, albo 

kompletnie zniknęły. 

Trudno jest się nieraz domyśleć położenia tych miejscowości biblijnych, a wykopaliska 

prowadzą archeologów do sporów, co właściwie odkryto. 

Należałoby tu opowiedzieć kilka dowcipów o Jeziorze Galilejskim. 

Mój ulubiony jest taki: 

Trzech wielkich teologów, czyli Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger i Karl 

Rahner, pojechało do Ziemi Świętej. Wzięli łódkę, wypłynęli na Jezioro Galilejskie, 

zatrzymali się na środku, popatrzyli po sobie i powiedzieli:  

"No ... to idziemy do brzegu!". 

 

Jezioro Galilejskie 

 



Balthasar wysiadł z łódki - doszedł do brzegu, Ratzinger wysiadł z łódki - 

doszedł do brzegu, Rahner wyszedł z łódki, zrobił trzy kroki i zaczął tonąć. 

Tych dwóch rzuciło się ku niemu. Wyciągnęli go z wody, stanęli nad nim                     

i patrzyli, jak dochodzi do przytomności.  

W pewnym momencie Ratzinger rzekł do Balthasara: "Może mu powiemy o tych 

palach?". A Balthasar na to: "O jakich palach?". 

 

Wersja łagodniejsza żartu o Jeziorze Galilejskim jest taka, że przyjeżdża wycieczka                        

z Polski w to miejsce. Pytają, ile kosztuje łódka. Kiedy się dowiadują, to jeden do drugiego 

mówi: "Nic dziwnego, że Pan Jezus wolał chodzić". 

Poważni kaznodzieje (którzy nie mogą tylko żartować, lecz zawsze muszą pouczać) 

mówią co innego - podkreślają fakt, że w Jeziorze Galilejskim jest życie, ponieważ woda do 

niego wpływa i wypływa z niego, czyli przyjmuje i daje życie. A Morze Martwe tylko 

przyjmuje, nic nie daje. 

Długo nie rozumiałem pewnego faktu z Ewangelii mówiącej o nauczaniu Jezusa na środku 

jeziora, aż raz mi się zdarzyło coś, że to pojąłem. Oprowadzałem grupę po Kafarnaum.  

Stałem tyłem do jeziora, a grupa była przede mną. Opowiadałem o tym miejscu, ale ciągle 

ktoś mi przeszkadzał. W końcu rozglądnąłem się, ale nikogo rozmawiającego nie 

zauważyłem. 

Okazało się, że jakieś sto metrów od brzegu płynęła łódź z przewodniczką, która po 

hiszpańsku opowiadała turystom o Jeziorze Galilejskim. To po prostu było tak słychać. 

Wtedy przekonałem się, że woda jest niesamowitym nośnikiem głosu, więc Jezus mógł 

mówić do ludzi z łodzi ze środka jeziora, bo wtedy miał naturalne nagłośnienie. 



 

 

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. 

A ukazał się w ten sposób:  Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, 

Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego 

uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy     

i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.  

 A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że 

to był Jezus.   

 A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? 

Odpowiedzieli Mu: Nie.  

 On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 

znajdziecie.  

Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do 

Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, że to 

jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w 

morze.  Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu 

bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci.  A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli 

żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb.  

 Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz 

ułowili.  

Kościół Prymatu  

św. Piotra 

 



Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu 

pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała.  

 Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się!  

Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że 

to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. To już trzeci 

raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.  

 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, 

synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?  

Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.  

 Rzekł do niego: Paś baranki moje.  

 I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy 

miłujesz Mnie?  

Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.  

 Rzekł do niego: Paś owce moje. 

Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się 

Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty 

wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.  

 Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. (J 21, 2-17) 

 

To było bardzo ważne wydarzenie dla Kościoła, dlatego ta świątynia jest już szósta na tym 

miejscu. Za każdym razem, kiedy ją burzono, znajdował się ktoś, kto ją odbudowywał. 

 

W Cezarei Filipowej Jezus mówił w czasie przyszłym:  

"Ty będziesz nazywał się Kefas i na tobie zbuduję mój Kościół". 

I za każdym razem w taki sam sposób 

- żeby w środku została skała, na 

której Jezus jadł śniadanie, karmiąc 

swoich uczniów, a potem przy której 

przekazał Piotrowi władzę nad 

Kościołem. 

 



Tam Piotr dostał obietnicę, tutaj Ta obietnica została spełniona. 

Ważne jest, żeby zobaczyć, co się działo między Cezareą a tym miejscem, co się działo 

przede wszystkim z Piotrem. 

 

 Jest po zmartwychwstaniu.  Uczniowie wrócili do Galilei i zajęły się tym, czym się 

zajmowali dawniej. Idąc za Jezusem, zostawili domy, swoje  rzemiosła, zostawili  sieci, 

łodzie. 

 Wygląda na to,  że teraz wszystko to mają z powrotem, czyli jest tak, jakby się nic nie 

wydarzyło przez ostatnie trzy lata. Wrócili do rybołówstwa. 

 Szymon mówi: "Idę łowić ryby". Poszli z nim inni, ale tej nocy nic nie  złowili. 

Doświadczyli kompletnej bezowocności,  mimo że pamiętali, na czym polega to 

rzemiosło.  Najlepiej świadczy o tym szczegół, że łowili w nocy. Ryby  łowi się nocą.                

Jak ktoś łowi ryby za dnia, to znaczy,  że jest trochę niedouczony w tej dziedzinie. Ryby 

łowi się w nocy, ponieważ wpływają one wtedy  tuż pod powierzchnią wody i bardzo łatwo 

je wyciągnąć. 

 W dzień nie ma co nawet próbować łowić, bo ryby pływają przy dnie. Oni poszli więc 

łowić nocą, tak jak trzeba, ale nic nie złowili. 

 Wówczas Jezus powiedział im: "Zarzućcie sieci". Zarzucili i okazało się, że teraz, kiedy 

nie powinno być ryb w sieciach, było ich takie mnóstwo, że nie mogli tych sieci wyciągnąć. 

Ale co, co jest najbardziej szokujące, to fakt, że Piotrowi to wydarzenie nie dało zupełnie do 

myślenia. 

 Dobrze jest porównać ten tekst z piątym rozdziałem Ewangelii Łukasza. Tam pierwszy 

raz miał miejsce cudowny połów, podczas pierwszego spotkania Jezusa z 

Szymonem.      Też całą noc łowili ryby i nic nie złowili.  

Przyszedł Jezus i powiedział: "Wypłynięcie na głębię, zarzućcie sieci". Zarzucili            

i trzeba było dwóch łodzi, żeby pomieścić złowione ryby. 

 Wtedy Szymon natychmiast rozpoznał Boga w Jezusie. 

To tam jest taki wstrząsający moment, jak on pada Jezusowi do nóg, wciska twarz 

między stopy i mówi: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym!". 

 Mówi do Niego "Panie", czyli uznaje, że On jest jego Bogiem.  

Gestu padnięcia na twarz nie wykonuje się przed byle kim.  

Jest tylko Jeden, przed którym człowiek zgina się do samej ziemi, nie mając 

odwagi patrzeć Mu w twarz -  to jest Bóg. 

 



 Szymon wtedy natychmiast wiedział, że Ten, który jest przy nim, jest kimś 

wyjątkowym. 

 Tu też mamy do czynienia z cudem: 153 ryby w sieciach.   Ale Szymon Piotr nic nie 

widzi! Na szczęście jest przy nim Jan. To zresztą już kolejny raz, gdy Jan szybciej niż Piotr 

orientuje się w tym, co się dzieje, i mówi: "To jest Pan!”.  Wtedy Szymon zachowuje się 

jak trzeba.    

Ta Ewangelia pokazuje,  co się stało z Szymonem -  że to jest człowiek, który niemal 

zupełnie stracił wiarę.  Dobrze, że ma przy sobie Jana i ma zdolność słuchania tego, co ten 

mu podpowiada. 

Ta historia ma ciąg dalszy.  

 

 

 Przy ognisku, gdy Jezus został pojmany, trzy razy był pytany o to, czy zna Jezusa, i trzy 

razy powiedział, że Go nie zna. 

 Jezus teraz mu bardzo jednoznacznie przypomina ten moment. To jest w ogóle 

niezwykła, dramatyczna rozmowa:  

"Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?". 

 Zawsze uderzało mnie w tym tekście to, że Jezus nie mówi do niego                                         

" Piotrze",  tylko  "Szymonie". 

 Jan w Ewangelii konsekwentnie nazywa Piotra Piotrem, a Jezus mówi do niego  

"Szymonie": "Szymonie, synu Jana". Bo to jest pytanie o miłość, a pytanie o miłość jest 

skierowane do osoby,  nie do urzędu. 

 Piotr to jest imię urzędu, Piotr to pierwszy papież.  Ale Piotr jest człowiekiem, który ma 

na imię Szymon, jest synem człowieka, który miał na imię Jan. 

 Jezus pyta więc o osobę, z którą rozmawia.  Bo  

najważniejsze pytania, jakie pojawiają się w życiu, w wierze, między nami a 

Bogiem, to te zadawane każdemu z nas osobiście. 

  

Uczniowie zjedli z Mistrzem 

śniadanie. Pali się ognisko. Jezus zaczyna 

rozmawiać ze swym umiłowanym 

apostołem. Zadaje mu trzy razy pytanie             

o miłość. Szymon doskonale wie, co mu 

to ma przypomnieć. 

 



To nie jest pytanie do biskupa,  to jest pytanie do Grzegorza: "Czy ty Mnie kochasz?". 

 Nie można na nie odpowiedzieć: "Tak, kocham Cię, bo jestem biskupem”, bo to jest inne 

pytanie. 

 Na koniec Szymonowi nie pozostaje nic innego jak powiedzieć:  

"Ty wiesz. Ty wszystko wiesz .Ty wiesz, że  Cię kocham!”. 

Ostatecznie Szymon woli się oprzeć na tym, co Jezus wie o nim. 

Ale on zyskuje też wiedzę o sobie i ona nie jest najciekawsza. On pamięta, że mówił 

niesamowite rzeczy podczas ostatniej wieczerzy: "Choćby Cię wszyscy zostawili, to ja 

nie! Życie moje oddam za Ciebie". Ma też gorzką wiedzę, że wystarczyło kilka godzin, by 

o tym wszystkim zapomniał i zachował się absolutnie przeciwnie.  

Uświadamia to sobie wraz z każdym pytaniem Jezusa. Przy trzecim jest już smutny, bo 

ma całą swoją rzeczywistość przed oczami. Ratuje go to, co Jezus o nim wie. 

"Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że Cię kocham". 

On więc woli się oprzeć na tej wiedzy, jaką Jezus ma o nim,                                                    

niż na tej, którą on sam ma o sobie. 

Bo on sam o sobie ma wiedzę, która jest bardzo gorzka. 

Ta rozmowa jest też niezwykła dlatego, że Piotrowi to wydarzenie na wiele sposobów 

pokazało, jak jest słaby i jak w jego życiu blisko jest od wiary do całkowitej niewiary, od 

deklaracji do jej zaprzeczenia. 

 

 

 

Nam  się dzisiaj wydaje, że to, co zrobił Piotr, to było coś lekkiego: powiedział służącej 

trzy razy, że nie zna Jezusa.  

A jednak temu właśnie człowiekowi Jezus 

przekazał najwyższą władzę w Kościele:  

"Paś owce Moje! Paś baranki Moje! 

Paś owce Moje!". 

Z tego, co mu wcześniej obiecał, Jezus nie 

tylko się nie wycofał, ale                                 

jeszcze to dopełnił. I to po całej historii 

grzechu Piotrowego. 

 



Gdyby się urodził w Kościele dwa pokolenia później, to zaparcie się wiary byłoby 

grzechem niedopuszczalnym. 

Taka była bowiem do połowy III wieku zasada w Kościele, że zaparcia się wiary nie 

odpuszcza się. To jest grzech, za który człowiek pokutuje do końca życia i może być 

rozgrzeszony dopiero na łożu śmierci. Jeśli zaparł się wiary, to całe jego życie powinno być 

już od tej pory pokutą. 

Były trzy takie grzechy, których Kościół nie odpuszczał. Pokuta trwała całe życie. 

A tu taka scena: "Kochasz Mnie?". "Tak!". "W porządku! To teraz będziesz papieżem!". 

 

Kiedyś w seminarium czytałem komentarz brata Rogera z Taize do tej Ewangelii. 

To jest taki niezwykły komentarz, że wystarczy go raz w życiu przeczytać, a potem, 

czytając tę Ewangelię, on zawsze "wyskakuje" z pamięci. 

Brat Roger mówi, że skoro pytanie brzmi: "Czy ty Mnie kochasz?", to najważniejsze 

jest słowo "Mnie". "Czy ty kochasz Mnie?". 

Bo być może problem Piotra polegał na tym, że on kochał kogoś innego. To znaczy: jak 

on mówił Jezusowi, że pójdzie za nim wszędzie i że zawsze będzie przy Nim, choćby 

wszyscy uciekli, to tak naprawdę miał zupełnie inne wyobrażenie Jezusa. 

Gdy w miejsce tego wyobrażenia przyszedł Ogrojec, pojmanie, a potem biczowanie                   

i śmierć, to się okazało, że Jezus nie jest taki. 

Jezus ma prawo zadać to pytanie Szymonowi, ponieważ On niewątpliwie kocha jego 

samego, a nie swoje marzenia na jego temat. Jeśli Jezus miał jakieś marzenia co do Piotra, 

to po ludzku rzec biorąc, wszystkie zostały zweryfikowane negatywnie w czasie męki. 

Szymon Piotr nie spełnił tych marzeń. Ten, który miał być skałą, okazał się jak 

piaseczek. Służąca tak go przesypała, tyle z niego zostało ... 

Ale Jezus kocha jego, a nie swoje wyobrażenia na jego temat! 

A ponieważ kocha go takiego, jakim jest, przekazuje mu władzę nad Kościołem. Jemu, a 

nie jakiemuś wymyślonemu przez siebie idealnemu Apostołowi. I tego samego chciałby od 

niego. 

"Czy Ty kochasz Mnie takim, jakim Ja jestem, z krzyżem, czy kochasz mnie takiego, 

jakiegoś sobie wymyślił - z mieczem, którym wyrzucę Rzymian i będę sobie królował wraz 

z tobą jako premierem?". 

Kogo kochasz? 

To jest praktyczne pytanie, bo Pan Bóg bardzo często w naszym życiu okazuje się inny 

niż żeśmy się spodziewali! Mamy bowiem rozmaite swoje projekcje w stosunku do Boga, 

swoje wyobrażenia, jaki On musi być. 



Raz po raz pojawia się więc potrzeba tej rozmowy:  

 Kogo kochasz?  

 Mnie czy swoje marzenie na mój temat? 

Każdego to dotyczy. Absolutnie każdego! Wszystkich możliwych powołań. Bo my 

zawsze mamy jakieś swoje oczekiwania wobec Boga.  

Ma On więc prawo pytać nas o to, czy Go kochamy takim, jaki jest,                             

bo On nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. 

Takich nas przyjmuje, takich czyni swoimi współpracownikami, takim zleca 

najważniejsze zadania. 

Wtedy też jasny staje się ten cud z połowem ryb. Na głos Jezusa zarzucili sieci i złowili 

sto pięćdziesiąt trzy ryby. 

To jest bardzo potrzebne Piotrowi, dlatego że za chwilę będzie zesłanie Ducha Świętego i 

on wtedy wyjdzie w Jerozolimie do ludzi i powie kazanie, po którym trzy tysiące ludzi 

przyjmie chrzest. Kilka dni później powie drugie kazanie i wówczas ochrzczą się kolejne 

dwa tysiące. Po dwóch kazaniach będzie miał pięć tysięcy wiernych. 

To nie jest tak, że on musi wiedzieć, że jak zarzuca sieci i wyciąga dużo ryb, to jest 

świetnym rybakiem. Nie. 

Jest Ktoś, kto mu te sieci napełnia. On ma tylko zarzucać. Ale Ten, kto napełnia te sieci, 

jest zupełnie inny od jego wyobrażeń, 

Wtedy dopiero Piotr w całej tej historii może na nowo się odnaleźć, bo rozumie, że ma 

być posłuszny. Ostatecznie przyjmuje, że to całe dzieło Boga rozwija się nie jego mocą, ale 

mocą Chrystusa, który tak naprawdę jest Pasterzem. 

To jest śliczna Ewangelia. Można ją czytać w nieskończoność! To jest tak ważny 

tekst! Nie ma w życiu ważniejszych pytań niż to: "Czy ty Mnie kochasz?". 

 

Kościółek Prymatu Piotra
1
 jest nieduży. Dawniej odprawiano w nim Mszę Świętą, ale 

od kilku lat jest on wyłączony z liturgii. Dlaczego? 

Bo jest tu zazwyczaj ogrom różnych grup i jeśli by się wpuściło jedną i pozwoliło jej 

odprawić Mszę Świętą, to już nikt inny nie mógłby tam wejść. Ale dookoła świątyni jest 

kilka różnych ołtarzy, gdzie można odprawić Eucharystię, choć wtedy nie jest się przy tej 

skale i przy tym stole Mensa Christi. 

                                                           

1
 Znalazłem  link z podanymi informacjami nt. Kościoła św. Piotra: 

http://avelinatravel.blogspot.com/2012/11/koscio-prymatu-sw-piotra-tabgha-izrael.html  - MK) 

 

http://avelinatravel.blogspot.com/2012/11/koscio-prymatu-sw-piotra-tabgha-izrael.html


Przy kościele, z lewej strony, są schody. Egeria mówi, że panuje przekonanie, iż nimi 

schodził lub wchodził Jezus, czyli że były one tu już wtedy, kiedy miało miejsce to 

spotkanie opisane w Ewangelii. Dalej jest siedem kamieni, które mają kształt serc. Nazywa 

się je "apostołami" na pamiątkę siedmiu uczniów, którzy wtedy tam byli. 

I jeszcze jedna ważna dla nas rzecz: drzwi do kościoła są z Krakowa. Jest to fundacja 

Bractwa Kurkowego z 2004 roku. Są one związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, 

który tutaj był, tak samo zresztą jak Paweł VI.  

Człowiekiem, który te drzwi z Bractwem Kurkowym tu przywiózł, był kardynał 

Stanisław Dziwisz. 


