
   

 

III Niedziela Wielkanocna  1 V 2022 
 

 

J 21, 1-14 (Biblia Tysiąclecia) 
  

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. 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.   
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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
. 

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: 

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



 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. 

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. 

                                                           
2
 Podkreślenie moje - MK 



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. 

                                                           
3
 G.R. O' Day, The Gospel of John, w: The New Interpreter's Bible, t.9, s.856 



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. 

 

[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. 

                                                           
4
 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. 



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
. 

 

[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). 
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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
 

 

 

 

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 
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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 



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

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

 

 
 

 

Kiedy Bóg mówi…- Dz 5,27b–32.40b–41 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” – odpowiada Piotr 

arcykapłanom, tłumacząc, dlaczego Apostołowie nie respektują ich zakazu. 

 

 PIERWSZE CHWILE KOŚCIOŁA 
 

Podobnie jak tydzień temu, usłyszymy fragment z 5 rozdziału Dziejów 

Apostolskich. Przypomnijmy – każde pierwsze niedzielne czytanie w Okresie 

Wielkanocnym pochodzi właśnie z tej księgi •  

Pamiętamy, że pierwszych dwanaście rozdziałów poświęconych jest historii 

Kościoła w Jerozolimie oraz misji Piotra. Oprócz entuzjazmu głoszenia Ewangelii                 

i rodzącej się na oczach wspólnoty Kościoła apostołowie doświadczali też trudności              

i prześladowań. 

 

 PRZEŚLADOWANIA 

 

W ubiegłą niedzielę słyszeliśmy opis rodzącej się wspólnoty Kościoła (zob. II 

NIEDZIELA WIELKANOCNA). Po tamtym fragmencie następuje opowiadanie o 

reakcji pełnych zawiści arcykapłanów i saduceuszy, którzy wtrącili Apostołów do 

więzienia. Stało się tak dlatego, że arcykapłani zakazali apostołom przemawiać                     

i nauczać w imię Jezusa (zob. Dz 4,18).   

Nastąpiło jednak cudowne uwolnienie – w nocy Anioł Pański otworzył bramy 

więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: „Idźcie i głoście w świątyni…”                     

(zob. Dz 5,17–20)  



Kiedy więzienie zastano puste, wszczęto poszukiwania. Wkrótce znaleziono ich 

nauczających w świątyni. Przyprowadzono ich przed Sanhedryn (zob. Dz 5,17,21–27). 

Właśnie w tym momencie rozpoczyna się pierwsze czytanie. 

 

 PRZESŁUCHANIE APOSTOŁÓW 

 

Czytanie stanowi relację z krótkiego przesłuchania Apostołów. Pominięta jest 

wzmianka o Gamalielu (zob. CZY WIESZ, ŻE). Usłyszymy najpierw: zarzut 

arcykapłana, potem odpowiedź Piotra, następnie decyzję Sanhedrynu. 

Zauważmy, że z punktu widzenia prawa Sanhedryn stawia słuszny zarzut: 

apostołowie uczynili to wbrew zakazowi władzy żydowskiej. W tym kontekście 

zwróćmy uwagę na odpowiedź Piotra, dlaczego w tym wypadku apostołowie nie 

posłuchali arcykapłana.. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi 

 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, 

zawiesiwszy na drzewie 

 Cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa 

 

TRANSLATOR 

 
 Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem 

waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego 

Człowieka? (Dz 5,28) • Dosłownie: nakazaliśmy wam nakazem (parangelia 

parengeilamen), daliśmy wam jasny nakaz. 

 

  Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela            

(Dz 5,31) • Dosłownie: jako Przewodnika (gr. archegos) i Zbawcę.                        

On pewnie prowadzi Izraela do nawrócenia i odpuszczenia grzechów. 

Dawniej takim przewodnikiem był Mojżesz (por. Lb 14,4), teraz jest to 

tytuł Jezusa (por. Dz 3,15 • Hbr 2,10 • Hbr 12,2). 

 

 A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć 

dla Imienia Jezusa (Dz 5,41) • Dosłownie: że zostali uznani za godnych, aby 

być zniesławionymi (gr. atimazo) dla imienia Jezusa. 



Biblijny insider 

    Co zadecydowało o tym, że pierwsi chrześcijanie nie zostali wchłonięci 

przez judaizm i zachowali swoją tożsamość wobec tak wielu różnych wyznań? 

 

Jak ziarno gorczycy 

 

Po tym, jak Zmartwychwstały wstępuje do nieba, historia Jego uczniów wkracza              

w nową fazę. Rozpoczyna się czas Kościoła, czas ewangelizacji, czas dawania 

świadectwa. 

Pierwszy wiek, w którym Apostołowie dawali swoje świadectwo o Jezusie, wcale 

nie był łatwiejszy od naszych czasów. Pod wieloma względami właściwie je 

przypominał. Chrześcijaństwo tuż po zmartwychwstaniu Jezusa było zaledwie kroplą 

w morzu innych wielkich starożytnych religii i filozofii. Bardziej niż rozłożyste, 

potężne drzewo przypominało wówczas ziarenko gorczycy (por. Mt 13,31), 

najmniejsze ze wszystkich nasion.. 

 

Kogo słuchać 
 

Chrześcijaństwo musiało także określić swoją rolę i pozycję wobec Prawa, świątyni 

i religii żydowskiej, za której część było wciąż uważane. Sanhedryn, który wzywa do 

siebie apostołów, ma nad nimi pełnię władzy religijnej. Równocześnie, jak wynika ze 

słów Piotra, przeciwstawia się woli i słowu Boga. 

Piotr miał wszelkie podstawy, aby sądzić, że tragiczna historia Mistrza może się 

powtórzyć także w przypadku jego samego oraz jego najbliższych. Wcześniej został 

przecież wraz z innymi apostołami uwięziony przez saduceuszy, zazdrosnych o tłumy 

słuchające Dobrej Nowiny o Jezusie. Piotr był gotów postawić na szali własne życie i 

bezpieczeństwo. 

 

Nakaz i „nakaz” 
 

Także teraz, sprowadzony ponownie przed Sanhedryn, trzyma się mocno Słowa 

Bożego, oznajmiając: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. 

Nakaz, który dają władze żydowskie, musi ustąpić wobec nakazu Jezusa, który 

posłał apostołów, aby głosili Dobrą Nowinę.  

Tego samego czasownika parangello (nakazywać), którego Łukasz używa dla 

opisania polecenia Sanhedrynu (zob. TRANSLATOR), używa się też w Ewangelii dla 

opisania Jezusa wysyłającego uczniów z Ewangelią (por. Mt 10,5). 



 Jezus jest większy od Mojżesza – od teraz On jest Przewodnikiem w wierze i 

Zbawcą Izraela (zob. TRANSLATOR). 

 

Tu jest Trójca 
 

Piotr jest również pewien, że posłuszeństwo Słowu sprawia, iż uczeń Jezusa nigdy 

nie jest sam. W Piotrze i reszcie apostołów odbija się życie Jezusa, który tak samo był 

przesłuchiwany przez Najwyższego Kapłana. Obecnie stoi On za nimi jako 

Zmartwychwstały, wywyższony Pan i Zbawiciel, który posyła ich z Dobrą Nowiną. 

 Za apostołami przemawia także Bóg ojców, który wskrzesił Jezusa. To On 

inspiruje ich życie i głoszenie i to Jemu sprzeciwia się Sanhedryn. Wreszcie, mierząc 

się z silniejszym od siebie żydowskim i pogańskim światem, apostołowie mogą liczyć 

na obecność Ducha Świętego, dar dla tych, którzy słuchają Słowa i są mu posłuszni. 

Mocą Trójcy uczniowie będą dawali świadectwo o Zmartwychwstałym.  

 

CZY WIESZ, ŻE 

 

Czytanie pomija wątek dotyczący Gamaliela (por. Dz 5,34–39) 

Gamaliel, faryzeusz, jako jedyny z Sanhedrynu zareagował inaczej niż pozostali 

(wpadli w gniew i chcieli ich zabić): gdy zabrał głos, zaproponował zasadę: puśćcie 

ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli 

rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie jej zniszczyć. I dodał ostrzeżenie: oby 

się nie okazało, że walczycie z Bogiem  

Według relacji Łukasza Sanhedryn usłuchał Gamaliela i puścił Apostołów wolno, 

zamiast srogo ukarać. 

 

LINKI 

 

Mk 8,31–33: I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, że 

będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że zostanie 

zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 

A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go 

upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: 

„Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku” 

 



 

I czytanie :      Dz 5,27b–32.40b–41 

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan 

zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto 

napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego 

Człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i 

Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, 

zawiesiwszy na drzewie.  Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i 

Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.  

 Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg 

udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.  A przywoławszy Apostołów kazali ich 

ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni 

odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla 

imienia /Jezusa/.  

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Beda Wielebny 

 

Krew Jezusa 

 

 „Chcecie sprowadzić na nas śmierć tego człowieka?”  

Zapomniał Arcykapłan o długu, który zaciągnęli na samych siebie i na swoich, 

mówiąc: „Krew na nas i na syny nasze” (Mt 27, 25).  

 


