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Kościół - świadek Zmartwychwstałego Jezusa 

J 21,1-25 

 

Rozdział dwudziesty pierwszy ukazuje misję Kościoła oraz więź łączącą uczniów i 

zmartwychwstałego Jezusa. 

Rozpoczyna się od wybitnie symbolicznej opowieści, przedstawiającej misję 

Kościoła - przyprowadzanie ludzi do Chrystusa, który karmi ich swym 

eucharystycznym chlebem. 

Druga część rozdziału zwraca się ku Piotrowi i Umiłowanemu Uczniowi, którzy na 

różne sposoby będą świadkami zmartwychwstałego Pana w Kościele. 

Większość egzegetów uznaje ten rozdział za epilog Ewangelii dodany później, 

po właściwym zakończeniu w 20,30-31.  

Niemniej odgrywa on ważną rolę w całym nadrzędnym planie Ewangelii, 

podsumowując istotne tematy, takie jak misja czy odmienne zadania dwu świadków 

Piotra i Umiłowanego Ucznia; zamyka też ostatecznie narrację całej Ewangelii. 

 

 

Zmartwychwstały Pan i misja Kościoła (J 21, 1-14) 

 

NT: Mk 1,16-20; Łk 5,1-11; 24,13-35 

KKK: apostolstwo Kościoła,863-865; papież i biskupi.880-887,895; obecność 

Chrystusa w Eucharystii, 1373-1381 

Lekcjonarz: trzecia niedziela Okresu Wielkanocnego (rok C) 

 

[21,1]  Potem znowu ukazał się Jezus nad Jeziorem Tyberiadzkim. [A ukazał 

się w ten sposób]. 

 

Fragment 21,1-14 skupiony jest wokół objawienia się zmartwychwstałego Jezusa 

uczniom
1
. 
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 Podobnie G.R. O'Day, The Gospel of John, w: The New Interpreter's Bible, t.9,s.856-859 



Jan ujmuje go w ramę kompozycyjną, którą tworzy czasownik ukazał się 

występujący w wersach 1 i 14. 

Tematowi objawienia się Zmartwychwstałego podporządkowane są dwa wątki 

narracyjne: cudowny połów ryb i posiłek przygotowany przez Jezusa.  

Obydwa są znakami prowadzącymi do odkrycia, 

że zmartwychwstały jezus jest "Panem" (21,7.12). 

Dzieje się to nad Jeziorem Tyberiadzkim w Galilei (zob. także Mt 28,16; Mk 16,7). 

Miejsce akcji przywołuje rozmnożenie chleba i ryb, które wydarzyło się nad tym 

samym jeziorem (6,1-15). Tu i tu widzimy Jezusa dostarczającego pożywienia 

ludziom w potrzebie. 

 

[21,2-3]  [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 

ułowili. 

 

W Galilei zebrała się grupa siedmiu uczniów: Szymon Piotr, Tomasz, zwany 

Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza (których znamy 

dzięki synoptykom jako Jakuba i Jana) oraz dwaj inni z Jego uczniów. 

Synoptycy potwierdzają, że kilku apostołów Jezusa było galilejskimi rybakami          

(Mk 1,16-20), ale Jan wspomina o tym tylko tutaj. 

Ta scena przypomina cudowny połów ryb w Łk 5,1-11: 

 Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 

jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich 

i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby 

nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł 

do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon odpowiedział: 

Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili
2
. Lecz na Twoje słowo zarzucę 

sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się 

rwać.  Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci 

podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. (8) Widząc to Szymon 

Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek 

grzeszny.  I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, 

jakiego dokonali;  jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli 

wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 

łowił.  I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. 
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 Podkreślenie moje - MK 



Obydwa wydarzenia skupiają się wokół apostolskiej misji, by z uczniów uczynić 

"rybaków ludzi" (Mk 1,17). 

Zmartwychwstały Jezus powołał swoich uczniów, by byli jego posłańcami, i wysyła 

ich do świata (J 17,18; 20,21). 

W połowie ryb Jan ukazuje kilka duchowych wymiarów misji uczniów w świecie. 

Na początku opowieści podkreśla niepowodzenie uczniów i ich pragnienie zdobycia 

pożywienia. Wsiadają oni do łodzi, podążając za Szymonem Piotrem, by łowić ryby. 

Zwyczajem tamtejszych rybaków łowią całą noc. Ale jak to już widzieliśmy, 

ciemności często symbolizują również oddzielenie od Jezusa. 

Nauczyciel powiedział wcześniej: "beze Mnie nic nie możecie uczynić" (15,5) - 

nie dziwi zatem, że uczniowie nic nie ułowili. 

Wniosek jest taki, że  

mogą oni wypełnić swoją misję tylko wtedy, gdy                                 

zmartwychwstały Jezus jest z nimi. 
 

[21,4-5]  A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 

wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: "Dzieci, macie coś do jedzenia?" 

Odpowiedzieli Mu: "Nie". 

 

Gdy uczniowie kończą połów w ciemnościach, zmartwychwstały Jezus staje na 

brzegu jeziora w jasnym świetle poranka. 

Tak jak w przypadku Marii Magdaleny (20,14) i uczniów na drodze do Emaus               

(Łk 24,16), z początku nie pozwala się rozpoznać, ale uczniowie są dostatecznie 

blisko brzegu, by słyszeć, jak pyta: Dzieci, macie coś do jedzenia? 

Grecka składnia tego pytania narzuca odpowiedź: Nie - a zatem powinno ono 

brzmieć raczej tak: "Dzieci, nic nie ułowiliście, prawda?". 

Tak samo jak w przypadku rozmnożenia chleba, we wprowadzeniu do opisu 

samego cudu uwypuklona zostaje potrzeba uczniów (6,5-9), którą Jezus zaspokaja                         

w obfitości. 

 

[21,6]  On rzekł do nich: "Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 

znajdziecie". Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 

 

Kiedy uczniowie odpowiadają, że nic nie ułowili, Jezus wydaje im polecenie: 

Zarzućcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie. 

 



W Kanie Matka Jezusa powiedziała służącym, którym zabrakło wina:  

"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (2,5) i gdy zrobili to, co im Jezus 

przykazał, On obdarował ich obfitością wina dla weselników
3
. 

Teraz uczniowie, którzy nie mają co jeść, słuchają poleceń Jezusa i dokonują tak 

wielkiego połowu, że z powodu mnóstwa ryb nie mogli (...) wyciągnąć [sieci]. 

W obydwu przypadkach  

Jezus obficie obdarza tych, którzy słuchają Jego poleceń. 

 

 

[21,7]  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 wpław do jeziora. 

 

Cudowny połów, tak jak i inne cuda Jezusa w Ewangelii Jana, jest znakiem, 

objawia coś istotnego o Jezusie i Jego misji. 

Umiłowany Uczeń - dzięki miłości duchowe poznanie szybciej rozjaśnia mu umysł 

- odczytuje znak i odkrywa, że to Pan woła do nich z brzegu. 

Mówi o tym Piotrowi, a to, co robi następnie Piotr, jest niemal komiczne. 

Chcąc stanąć przed Jezusem, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem 

prawie nagi. Ale zaraz potem rzucił się wpław do jeziora, mimo, że był w ubraniu. 

Piotr tak bardzo chce zobaczyć Jezusa, że płynie do brzegu, nie czekając na innych. 

 

[21,8-9]  Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. 

Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci.  A kiedy zeszli na 

ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. 

 

Pozostali uczniowie, płynąc łódką, ciągną sieć; a przybiwszy do brzegu, widzą 

Jezusa, który przygotowuje dla nich posiłek: ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz 

chleb. 

To śniadanie przypomina o cudzie Jezusa, rozmnożeniu niewielkiej ilości chleba i 

ryb, aby nakarmić tłumy (6,5-13). 

Podobnie tutaj uczniowie nie mają nic do jedzenia, choć łowili całą noc (21,5). 

A po cudownym połowie zmartwychwstały Jezus karmi swoich uczniów. 
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 G.R. O'Day, The Gospel of John, w: The New Interpreter's Bible, t.9, s.856 



[21,10-11]  Rzekł do nich Jezus: "Przynieście jeszcze ryb, które teraz 

złowiliście". Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb             

w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała 

się. 

 

Jezus poleca swoim uczniom, by przynieśli Mu to, co złowili. 

Piotr wypełnia polecenie Jezusa i dokonuje niezwykłego czynu: sam wyciągnął na 

brzeg sieć, której wcześniej uczniowie nie mogli udźwignąć i przeciągnąć do ludzi 

(21,6). 

Znaczenie liczby 153 [wielkich ryb] jest niejasne, ale generalnie uznaje się ją za 

znak powszechności misji uczniów
4
. 

Ważniejsze jest to, że sieć Piotra nie rozerwała się mimo tak wielkiej liczby ryb
5
. 

Wielu rozproszyło się albo podzieliło z powodu Jezusa (7,43; 9,16; 10,19), jednakże 

uczniowie są powołani, by  

 byli "jedną owczarnią" (10,16) i  

 "zespolili [się] w jedno" (17,23). 

Nierozerwana sieć, tak jak nierozdarta tunika Jezusa (19,23-24), symbolizuje 

jedność Jego uczniów. 

Tak oto wyjawiona zostaje misja Kościoła. 

Uczniowie, których zmartwychwstały Jezus wysyła do świata, mają iść i być Jego 

świadkami, tak jakby wyruszali na połów. 

Bez pomocy Jezusa ich misja się nie powiedzie. 

Jeśli jednak będą Mu posłuszni, jeśli będą współpracować z Duchem Świętym, 

który w nich działa, doprowadzą do wiary w Jezusa innych, czyli tych:   

 którzy, jak modli się Jezus, "dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie" 

(17,20),  

 "którzy nie widzieli, a uwierzyli" (20,29). 

Uczniowie mają przyprowadzić wszystkich ludzi do Chrystusa, tak jak przynieśli do 

Niego swój połów. 

W świetle tradycji Kościoła scena z Piotrem ciągnącym nierozerwaną sieć na brzeg 

może wskazywać na wyjątkową rolę jego posług w apostolskiej misji prowadzenia 

uczniów do Chrystusa i stania na straży ich jedności
6
. 
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 Aby zapoznać się z najważniejszymi teoriami na ten temat, zob. R.E. Brown SS, The Gospel according to John, 

t.2, s.1074-1075 
5
 Użyty tu grecki czasownik "rozerwać się" to schizo; od niego pochodzi rzeczownik schizma. 

6
 KKK, 882 



[21,12-14]  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 

Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

 

Gdy sieć jest już na brzegu, Jezus zaprasza swoich uczniów, by zjedli. 

W czasie Mowy Pożegnalnej, gdy mówił im, że zobaczą Go ponownie, po 

zmartwychwstaniu, powiedział: "W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać" 

(16,23) - zgodnie więc z tym żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania:  

"Kto Ty jesteś?". 

Tak samo jak w przypadku cudownego połowu (21,6-7), uczniowie poznają, że 

Ten, który ich karmi, to zmartwychwstały Pan. 

 

 

Żywa tradycja:  Adoro te devote - Hymn Eucharystyczny                              

św. Tomasza z Akwinu 

Wiara uczniów uzdalnia ich do poznana zmartwychwstałego Jezusa poprzez 

posiłek, który On im przygotowuje. Podobnie oczyma wiary widzimy 

zmartwychwstałego Jezusa obecnego w Eucharystii pod postaciami chleba i wina 

(KKK, 1373-1381). 

W swoim hymnie na cześć Eucharystii Adoro Te devote ("Adoruję Cię pobożnie"/ 

"Zbliżam się w pokorze") św. Tomasz z Akwinu mówi o tym, jak wiara uzdalnia nas 

do wzniesienia się ponad naszą zmysłową percepcję ku obecności Jezusa w 

Eucharystii: 

Zbliżam się w pokorze i niskości swej. 

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,  

Tobie dziś w ofierze serce daję swe. 

O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. 

Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, 

Kto się im poddaje, temu wiary brak, 

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 

Że w postaci chleba utaiłeś się
7
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 Św. Tomasz z Akwinu, Adoro te devote/Zbliżam się w pokorze ... cyt. Za \: https: 

//kaplani.com.pl/pl/strefa_mysl/czytelnia/artykuly/adoro_te_devote - dostęp 12.12.2019 



Posiłek przyrządzony przez Jezusa dla uczniów ma eucharystyczny wydźwięk. 

Janowa relacja: przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę, przywołuje 

zarówno rozmnożenie chleba oraz ryb (6,11), jak i inni tekst Nowego Testamentu, 

dotyczący Eucharystii: Mk 14,22-23: " A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 

połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje.  Potem wziął kielich i odmówiwszy 

dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy" 

Pisma Nowego Testamentu mówią o Eucharystii jako o uprzywilejowanym 

miejscu, w którym jest obecny Jezus: na przykład zmartwychwstały Pan objawia 

siebie dwóm uczniom zmierzającym do Emaus "przy łamaniu chleba" (Łk 24,35). 

Posiłek, który zmartwychwstały Jezus przygotowuje dla swoich uczniów i do 

którego powinni oni zapraszać wszystkich wierzących, to  

Eucharystia, sakrament Jego rzeczywistej obecności - bo  

"kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki" (6,58). 

Jan zaznacza, że jest to trzeci raz, [gdy] Jezus ukazał się uczniom; dwa pierwsze 

to zatem ukazanie się w Wieczerniku pod nieobecność Tomasza (20,19) oraz już w 

jego obecności (20,26). 

Ukazanie się Marii Magdalenie nie zostaje tu policzone - być może dlatego, że Jan 

myśli o ukazywaniu się Jezusa uczniom jako całej grupie, a nie poszczególnym 

osobom; a może dlatego, że w judaizmie tamtych czasów świadectwo kobiety nie 

miało mocy prawnej (por. 1 Kor 15,3-8). 

 

Świadectwo Piotra o zmartwychwstałym Panu (J 21, 15-19) 

 

ST: 2 Sm 5,1-5; Ez 34,11-16 

NT: Mt 16,13-20; 1P 5,1-4 

KKK: papiestwo,881,890-892; Jezus jako wzór kapłaństwa,896,1551; nieustanne 

nawrócenie,1427-1429; męczeństwo,2473-2474 

Lekcjonarz: trzecia niedziela Okresu Wielkanocnego (rok C); uroczystość 

Świętych Piotra i Pawła 

 

[21,15-17]  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! 

 

Jezus rozpoczyna bardzo osobistą rozmowę z Szymonem Piotrem - o tym, jak 

Piotr ma świadczyć o zmartwychwstałym Panu. 

Rozmowa toczy się po śniadaniu, które Jezus przygotował "na ognisku" z węgli 

drzewnych
8
 - to szczegół, który przypomina o trzykrotnym zaparciu się Piotra na 

dziedzińcu Annasza; Piotr stał tam, grzejąc się przy ognisku z węgli drzewnych                

(por. 18,18: "A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i 

grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się."). 

Zaparł się wówczas Jezusa trzy razy, a tym samym odrzucił zarówno Jego, jak  

swój status ucznia. 

Dlatego Jezus nie zwraca się teraz do niego "Piotrze", ale Szymonie, synu Jana - 

imieniem, które ten nosił, zanim stał się uczniem i "skałą". 

Co więcej, Jezus, pytając Piotra, czy kocha Go więcej aniżeli ci, przypomina mu o 

jego zuchwałej deklaracji, że jest gotów oddać życie za Jezusa, a także o swoim 

proroctwie, że Piotr się Go zaprze (13,37-38)
9
. 

Teraz Pan zaprasza Piotra, by ten okazał skruchę i trzykrotnie wyznał swoją miłość 

do Niego, odbudowując w ten sposób łączącą ich więź
10

. 

 

Jezus pyta Szymona trzy razy, czy Go miłuje, a ten trzy razy odpowiada:  

Ty wiesz, że Cię kocham
11

. Po każdym takim wyznaniu Jezus wyznacza Piotrowi 

rolę pasterza swoich owiec: Paś baranki moje. (...) Paś owce moje. 
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 Szczegół ten znika w przekładzie Biblii Tysiąclecia, gdzie mamy po prostu "ognisko". Biblia Poznańska idzie tu 
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 W języku greckim istnieje subtelna różnica znaczeniowa między czasownikami opisującymi miłość.                             

W pierwszym i drugim pytaniu użyty został czasownik agapao, pochodzący od rzeczownika agape, który w 

Nowym Testamencie odnosi się zwykle do miłości Boga. We wszystkich trzech odpowiedziach Piotra oraz w 

trzecim pytaniu Jezusa użyty został grecki czasownik phileo, pochodzący od rzeczownika philia, który oznacza 

miłość łączącą przyjaciół. Niektórzy próbowali rozróżniać te dwa rodzaje miłości wyrażanej w pytaniach i 
odpowiedziach, niemniej nie wydaje nam się, byśmy rzeczywiście mieli tu do czynienia z jakąś różnicą, 
ponieważ Jan w całej Ewangelii używa obydwu tych czasowników zamiennie i traktuje je jako synonimy; tak 

więc czasownikami agapao i phileo zostaje wyrażona miłość Jezusa wobec Łazarza (11,3.5), phileo wyraża 

miłość Ojca do Syna (5,20), obydwa te czasowniki zostają użyte na określenie miłości Ojca do uczniów Jezusa 
(16,27; 17,23). 



W całej Biblii ludzie, których Bóg wyznacza, by przewodzili Jego ludowi i rządzili 

nim, często są nazywani pasterzami, np. 

2 Sm 5,2: " Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele 

Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem nad 

Izraelem. " 

Ez 34,2: " Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, 

pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze 

nie powinni paść owiec?;" 

1 P 5,2: " Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale                       

z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem "), 

A w Czwartej Ewangelii zdanie to przywołuje zarazem Mowę o Dobrym Pasterzu 

(10,1-18). 

Jezus jest dobrym pasterzem i daje Piotrowi jedyny i niepowtarzalny udział w 

swoim dziele. Jako pasterz owiec Chrystusowych Piotr ma szczególną rolę przywódcy 

i opiekuna uczniów Jezusa (zob. Mt 16,17-19; Łk 22,32). 

Wzorowany na dobrym pasterzu urząd Piotrowy jest częścią samo-ofiarującej się 

służby wobec owiec i sprawowania nad nimi opieki (10,11-15). 

Opiera się on na uczniostwie Piotra i na jego szczególnej miłości dla Jezusa. 

W 21,19 Jezus daje Piotrowi polecenie, które odnosi się do wszystkich uczniów: 

"Pójdź za Mną". 

Sednem zarówno uczniostwa, jak i przewodniczenia w Kościele jest  

osobista miłość do Jezusa. 

 

[21,18-19]  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". To powiedział, aby 

zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: 

Pójdź za Mną!" 

 

Dobry pasterz "oddaje [życie] za owce" (10,15). 

Wzorem Jezusa posługa Piotra jako pasterza owiec obejmuje ofiarę z własnego 

życia i znajduje swoje zwieńczenie w męczeństwie apostoła. 

Piotr wcześniej deklarował gotowość oddania życia za Jezusa (13,37), a Jezus 

powiedział wówczas do niego: "później pójdziesz"
12

 (13,36). 
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 " Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za 

Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz." 



Teraz Jezus mówi do Piotra: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, 

gdzie chciałeś.  

Jako pasterz Piotr będzie musiał złożyć w ofierze dla Chrystusa zarówno swą wolę, 

jak i swoje życie: A gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze             

i poprowadzi, dokąd nie chcesz. 

Fraza: wyciągniesz ręce swoje odnosi się do ukrzyżowania. 

Piotr poniósł śmierć męczeńską na krzyżu około roku 65, w czasie prześladowań 

chrześcijan w Rzymie
13

. 

Ewangelista wyjaśnia, że Jezus mówi o śmierci Piotra, poprzez którą apostoł 

uwielbi Boga. 

Piotr będzie zatem świadczył o Panu, służąc jako przywódca uczniów Chrystusa i 

składając ofiarę ze swojego życia jako męczennik - pamiętajmy, że angielskie słowo 

martyr, "męczennik", pochodzi z greki i znaczy "świadek". 

 

Mówiąc Pójdź za Mną, Jezus podkreśla, że osobista więź łącząca Go                         

z Piotrem jako uczniem leży w samym sercu pasterskiej posługi apostoła. 

Zapowiadając swoją śmierć, Jezus powiedział: "Kto chciałby Mi służyć, niech 

idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie mój sługa" (12,26). 

Żeby móc pełnić posługę pasterza owiec Jezusa, Piotr musi podążać za nim 

całkowicie, aż po oddanie swojego życia (13,37). 

Jak pasterz musi naśladować Chrystusa - dobrego pasterza, który oddaje życie za 

owce (10,15) - i w ten sposób dokonać najwyższego aktu miłości (15,13). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (21,15-19) 

 

Ta wymiana zdań między Jezusem i Piotrem dostarcza nam wiele treści do 

przemyśleń na temat posługi papieża, a także podstawowych aspektów życia 

chrześcijańskiego, takich jak grzech, skrucha, postawa ucznia. 

Piotr trzykrotnie zapierając się Jezusa, odrzucił łączącą go z Nim więź. 

Teraz zaś, w wydarzeniach, które odwołują się do tamtego zaparcia się apostoła, 

widzimy okazane Piotrowi nieskończenie piękną miłość i miłosierdzie Jezusa. 
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 Zob. 1 Klemens 5,2-4; Euzebiusz, Historia Kościoła 2,25. Tradycja pierwszych wieków chrześcijaństwa 
przekazuje nam, że św. Piotr poniósł męczeńską śmierć w czasie panowania cesarza Nerona  w Cyrku Nerona 
(znanym również jako Cyrk Kaliguli), który znajdował się w miejscu zwanym Vaticanus. Dziś to miejsce znajduje 
się w granicach Państwa Watykańskiego. Było czczone przez chrześcijan już od czasów starożytnych, ze względu 
na znajdujący się tam grób Piotra. 



On zaprasza Piotra, by poddał się skrusze serca i wrócił do Niego, wyznając swoją 

miłość. Wraz z trzykrotnym wyznaniem miłości jego trzykrotne zaparcie się zostaje 

wymazane i Jezus odbudowuje łączącą ich więź. 

Miłosierdzie Jezusa jest bezgraniczne - Dobry Pasterz nie wypomina Piotrowi 

przeszłych grzechów, ale nadaje mu godność pasterza swoich owiec i czyni go za nie 

odpowiedzialnym. 

Ta sama dynamika skruchy i przebaczenia odnosi się do wszystkich uczniów, jako 

że Piotr w relacji do Jezusa wciąż jest owcą. 

Nie ma znaczenia, jakie ciężkie i jak liczne są nasze grzechy (te Piotra były bardzo 

poważne), bo miłosierdzie Jezusa jest zawsze nieskończenie większe. 

On nas szuka i zaprasza, byśmy do Niego powrócili. 

Ta scena powinna napełnić nas ufnością, że jeśli szukamy pojednania z Jezusem. 

On przebacza nam w pełni i na zawsze. 

Jak pięknie nauczał papież Franciszek,  

Bóg "nie męczy się przebaczaniem nam, jeśli potrafimy wrócić do Niego 

ze skruszonym sercem"
14

 

 

 

 

 

Umiłowany uczeń świadkiem zmartwychwstałego Pana (J 21, 20-25) 

 

NT: 1 J 1,1-4; 2 J; 3 J 

KKK: Pismo Święte,101-104 

 

[21,20]  Piotr obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował 

Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: "Panie, 

któż jest ten, który Cię zdradził?" 

 

Teraz uwaga zostaje przeniesiona z Piotra na Umiłowanego Ucznia.  

Aż do tej chwili, za każdym razem, gdy Piotr i Umiłowany Uczeń pojawiali się 

razem w Ewangelii, Umiłowany Uczeń był w sposób szczególny wyróżniony albo 

widział  rozumiał coś, czego Piotr w pierwszej chwili nie dostrzegał. 

Teraz jednak Jan idzie za Piotrem - pasterzem, który z kolei sam podąża za Jezusem 

(21,19). 
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 Papież Franciszek, rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 13 marca 2013 



 

[21,21-22]  Gdy więc Piotr go ujrzał, rzekł do Jezusa: "Panie, a co z tym 

będzie?" Odpowiedział mu Jezus: "Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż 

tobie do tego? Ty pójdź za Mną!" 

 

Piotr pyta o Umiłowanego Ucznia i Jezus odpowiada w zagadkowy sposób:  

Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? 

Zamiast martwić się o Umiłowanego Ucznia, Piotr powinien skupić swoją uwagę na 

Jezusie, dlatego Jezus powtarza swoje polecenie: Pójdź za Mną. 

 

[21,23]  Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie 

powiedział mu, że nie umrze, lecz: "Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż 

tobie do tego?" 

 

Jezusowe słowa o Umiłowanym Uczniu interpretowano na różne sposoby. 

Jedna z takich interpretacji krążąca wśród braci - najpewniej chrześcijan 

związanych z Umiłowanym Uczniem ( 

1 J 3,13: "Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi." 

     3 J 3: "Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci, którzy zaświadczyli o prawdzie 

twego /życia/, bo ty istotnie postępujesz zgodnie z prawdą." ) 

 - brzmiała: uczeń ów nie umrze. 

W przekonaniu braci, którzy ją podtrzymywali, Jezus miał na myśli to, że 

Umiłowany Uczeń będzie żył tak długo, aż ujrzy paruzję, czyli chwalebne objawienie 

się Pana Jezusa w dniu ostatecznym (5,28-29;  6,39-40.54). 

Autor wyjaśnia to nieporozumienie: Jezus nie powiedział, że Umiłowany Uczeń nie 

umrze, ale że pozostanie. 

Potrzeba takiego wyjaśnienia mogła zaistnieć z powodu śmierci Umiłowanego 

Ucznia. 

 

[21,24-25]  Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. 

A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, 

których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały 

świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. 

 

Umiłowany Uczeń pozostaje nie dlatego, że żyje wiecznie, ale dlatego, że wciąż 

trwa jego świadectwo złożone wobec przyszłych pokoleń. 



Umiłowany Uczeń daje świadectwo o tych sprawach, a świadectwo jego jest 

prawdziwe. 

Zdanie to przywołuje werset 19,35, mówiący o wiarygodności świadectwa 

Umiłowanego Ucznia (por. 3 J 12: " O Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, a nawet 

sama Prawda. Takie samo świadectwo wydajemy i my, a wiesz, że świadectwo nasze jest 

prawdziwe. "). 

Oto teraz dowiadujemy się, że ten sam uczeń, który był świadkiem 

ukrzyżowania, opisał swoje świadectwo w Ewangelii, którą czytamy! 

 

Ponieważ wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, ma wielką głębię, cały 

świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by o tym napisać. 

I jak Piotr świadczy o zmartwychwstałym Panu przez swój urząd pasterza oraz 

przez swoje męczeństwo, tak Umiłowany Uczeń świadczy poprzez świadectwo swojej 

Ewangelii. 

Umiłowany Uczeń pozostanie aż po dzień paruzji dzięki swojej Ewangelii, czyli 

swemu spisanemu świadectwu - owocowi, który pozostanie i będzie "trwał"                    

(zob. 15,16). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (21,20-25) 

 

Czwarta Ewangelia przechowała świadectwo Umiłowanego Ucznia  od czasu 

swego powstania aż po dziś dzień prowadzi wszystkich, którzy ją czytają w wierze, do 

spotkania ze Słowem Bożym. 

Jak dowiadujemy się z Katechizmu (104), który cytuje dokumenty Soboru 

Watykańskiego I (zob. Dei Verbum 21): 

"W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swoimi 

dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę". 

Czytając w wierze kolejne strony Pisma Świętego, w tym także tę Ewangelię, 

prawdziwie spotykamy się ze Słowem Bożym, które staje się obecne dla nas. 

 Tak samo jak ludzie z ewangelicznej opowieści, musimy udzielić Mu odpowiedzi. 

Taka jest nadzieja Ewangelisty i taki jest cel jego pisania:  

byśmy w wierze otrzymali Boże Słowo i trwali w Jego miłości. 

Bo tylko tak czyniąc,  

 "stajemy się dziećmi Bożymi" (por.1,12) i  

 mamy "życie w imię Jego" (20,31). 


