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Wstęp 

Wiele robimy, by przygotować się do świąt Wielkanocy - podejmujemy różne 

wyrzeczenia, uczestniczymy w rekolekcjach i nabożeństwach pasyjnych, spowiadamy 

się i uczymy nowych sposobów modlitwy. 

I dobrze, bo Triduum Paschalne i oktawa Wielkanocy rzeczywiście zasługują na to, 

by wszystko w sobie zmobilizować, aby jak najlepiej przeżyć te dni. 

 Co jednak z pozostałą częścią okresu paschalnego? 

Czy nie jest tak, że chcąc odpocząć po intensywnym Wielkim Poście, tak naprawdę 

nie świętujemy tego, na co tak bardzo czekaliśmy? 

Jak dobrze przeżyć cały okres wielkanocny, czyli pięćdziesiąt dni od 

zmartwychwstania do zesłania Ducha Świętego? 

Jak prawdziwie zobaczyć i spotkać Zmartwychwstałego? 

Książka, którą trzymasz w ręku, odpowiada  właśnie na te pytania, ponieważ jest to 

zbiór rozważań na okres paschalny, w którym trzej dominikanie - Szymon Popławski, 

Adam Szustak i Jacek Szymczak - dzielą się swoim doświadczeniem spotkania z 

Jezusem Zmartwychwstałym. 

Wyjaśniają, jak Go rozpoznać, jakie są Jego szczególne znaki i gdzie Go szukać w 

codziennym życiu. 

Ponadto podpowiadają,  

 co może być przeszkodą w dostrzeżeniu w nas i wokół nas błysków Jego 

obecności, a także  

 co trzeba usunąć albo do czego powrócić, by na nowo odkryć niezwykłą moc 

Jego miłości. 

Znaki szczególne Zmartwychwstałego. Rekolekcje paschalne  to publikacja 

przygotowana na podstawie internetowych serii z portalu dominikanie.pl. 

Jej pierwszym i najważniejszym fundamentem jest jednak słowo Boże zapisane w 

Biblii. Do niego nieustannie i na różne sposoby odwołują się bracia kaznodzieje, co 

oznacza, że poszczególne rozważania są nie tylko zbiorem myśli i komentarzy 

biblijnych, lecz także Słowem, przez które do naszego życia może wejść sam Bóg - 

czego życzymy.  REDAKCJA. 
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Wybrałem
1
 teksty, które dotyczą jednego z wydarzeń:  

 

Spotkania Pana Jezusa nad Jeziorem Galilejskim z uczniami po 

Zmartwychwstaniu. 
 

Są one w każdym z podanych rozdziałów tej pozycji - obrazują więc po części 

zamysł każdego z autorów. 

 

1. Znaki szczególne Zmartwychwstałego: Znak nadmiaru 

 

Kolejnym
2
 elementem portretu Zmartwychwstałego jest znak nadmiaru. 

 

Być może niektórzy z nas pamiętają taki moment, gdy uczniowie, mimo, że mieli 

już doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym, podczas którego rozmawiali z 

Nim, dotykali Go i jedli wspólnie posiłek, to jednak nie zmienili swojego życia i 

wrócili do tego, co stare, do łowienia ryb. 
 

Właśnie wtedy Jezus jako dziwny, tajemniczy nieznajomy stoi na brzegu Jeziora 

Galilejskiego i mówi: "Zarzućcie sieci, chociaż nic nie złowiliście tej nocy"      

(por. J 21,6). 

Kiedy apostołowie są posłuszni Jego słowu, On objawia się w znaku nadmiaru. 

Wcześniej puste sieci teraz rwą się od nadmiaru ryb. 

Uczniowie nie są w stanie wyciągnąć sieci z wody, wypakować ryb na brzeg, ten 

nadmiar ich przerasta, są zaskoczeni i zafascynowani tym, jak spotkanie z Jezusem 

wiąże się z nadmiarem. 

Podobne wydarzenie miało miejsce przed męką i zmartwychwstaniem Jezusa. 

Chodzi oczywiście o scenę rozmnożenia chleba (por. J 6,1-13), w której to pięcioma 

chlebami jęczmiennymi Jezus nakarmił ponad piętnaście tysięcy ludzi.  

                                                           
1
 MK - "Krąg biblijny" 

2
 W tym rozdziale książki 



Wszyscy jedli do sytości i, jak podaje Ewangelia, jedzenia było w nadmiarze, bo 

zostało wiele koszy ułomków. 

Nadmiar jest znakiem rozpoznawczym zmartwychwstałego Pana, ale 

także w ogóle znakiem obecności Boga w nas. 

Jeżeli jesteśmy posłuszni Jego słowu, jeśli żyjemy z Nim w bliskiej relacji, jeśli 

pozwalamy Mu przejąć kontrolę nad naszym życiem tak jak uczniowie, którzy 

słuchają, co mają robić, i wykonują to, ponownie zarzucając sieci po nieudanym 

połowie, On wtedy dokonuje w nas niezwykłej rewolucji. 

Bóg ma hojną rękę, zawsze daje dużo, jeżeli daje, to nigdy nie skąpi. 

Kiedy mówi w swoim słowie, że nasze życie będzie związane z miarą usypaną, że 

w nasze zanadrze będzie wsypane bardzo dużo (por. Łk 6,38), to jest to opis Jego 

miłości. 

 Bóg nigdy nie zamyka się w dawaniu, nie ogranicza swojej łaski i nie 

pomniejsza jej, zawsze daje w nadmiarze. 

To nasza małoduszność czasem nie pozwala nam przyjąć tyle, ile On nam daje. 

Także lęk jest zaporą wobec Jego szczodrości, ze strachu mówimy Mu często: 

"Panie, nie dawaj mi za dużo. Co ja z tym zrobię? Jak wykorzystam te dary? Co zrobię 

z powołaniem, którym mnie obdarzasz?". 

Na antypodach takiego myślenia jest natomiast permanentne porównywanie się z 

innymi ludźmi typu: "Inni mają, a ja oczywiście nie mam. Inni dostają łaski, 

charyzmaty, różne dary duchowe, a ja nie". 

Jak się łatwo domyślić, to porównywanie się z innymi ludźmi jest bardzo 

niebezpieczne, dlatego że ono uderza w braterstwo, łamie komunię, sprawia, że nie 

czujemy się jedno z innymi, ale zaczynamy porównywać się z nimi i ulegamy 

myśleniu: "Ja nie mam, a inni są tymi, którzy posiadają". 

Przez to do naszego życia przenika niebezpieczny element, jakim jest zazdrość. 

Lekarstwem na zazdrość jest wdzięczność. Gdy próbujemy być wdzięczni, to 

każdego dnia staramy się dostrzegać rzeczy, które dostajemy od Pana Boga. 

One nie zawsze na pierwszy rzut oka będą Jego darami, nie zawsze będą miały 

nalepkę made in God. 

Bycie wdzięcznym to często rozszyfrowywanie obecności Boga i Jego darów w 

naszym życiu. 

Podobnie jak apostołowie po zmartwychwstaniu policzyli ryby i doliczyli się 153, 

tak samo my, dzień po dniu mamy Bogu wręcz wyliczać rzeczy, które od Niego 

otrzymujemy. 



Mamy to robić po to, by do naszych uszu, oczu, serc dotarło, jak wiele Bóg nam 

daje i że zawsze jest to związane z nadmiarem i obfitością. 

Właśnie taki jest Zmartwychwstały na brzegu Jeziora Galilejskiego, taki jest także 

w naszym życiu. 

On chce nam dawać, mimo że często myślimy o Nim jako o kimś, kto marzy o tym, 

by nam coś odebrać, by da mało, niewystarczająco, byśmy żyli w poczuciu 

niespełnienia. 

Niestety to jest chory, niebezpieczny, a wręcz tragiczny obraz Boga, jaki nosimy w 

naszych głowach. 

Znakiem rozpoznawczym Boga jest nadmiar. 

Jeżeli Bóg zesłał nam swojego Syna, to znaczy, że dał nam tyle, ile mógł dać. 

 Właśnie we wcieleniu Jezusa, w odkupieniu, które dokonało się przez 

Jego śmierć i zmartwychwstanie, Bóg dał nam najwięcej. 

On naprawdę ma "wielką rękę" i chce nas obficie obsypywać swoimi darami. 

Ważne, byśmy potrafili stawać przed Nim i w modlitwie wołać do Niego:  

"Daj! Potrzebuję! Napełnij mnie całym sobą, bo to jest największa miara, którą Ty 

masz". 

Bóg ma niezwykle szczodrą rękę, zawsze daje w nadmiarze. 

 

 

2. Przeszkody: Przeszkoda Kościoła 

 

Ostatnią przeszkodę uniemożliwiającą przyjęcie mocy zmartwychwstania widać w 

jednym z ostatnich spotkań Jezusa z uczniami, które wydarzyło się nad Morzem 

Tyberiadzkim (por. J 21,1-14). 

Jak podaje Ewangelia, uczniowie na polecenie Jezusa wrócili do Galilei, a czekając 

na spotkanie z Nim i pewnie nie bardzo wiedząc, co mają robić, pewnego dnia 

postanowili pójść na ryby, jak za dawnych czasów. 

Przed trzema laty, gdy Jezus ich powoływał, doświadczyli cudu obfitego połowu - 

całą noc pracowali, ale nic nie złowili, gdy zaś Jezus pojawił się na brzegu i kazał im 

jeszcze raz wypłynąć, złowili tak wiele ryb, że sieci zaczęły się rwać (por. Łk 5,4-11). 

Tym razem, gdy po zmartwychwstaniu apostołowie znów stoją nad Jeziorem 

galilejskim, sytuacja się powtarza. Doświadczają swojej niemocy i bezradności, a 

potem przychodzi Jezus (którego na początku nikt nie rozpoznaje) i cud połowu się 

powtarza. 



 

Dla mnie ta sytuacja to najlepszy obraz Kościoła. 

Kościół jak ta łódka na jeziorze, z apostołami na pokładzie, pływa po świecie i 

próbuje złowić ludzi, czyli próbuje doprowadzić ich do spotkania z Jezusem, 

wyciągnąć z dna grzechu. 

Jak widać, nie bardzo mu to wychodzi - łowi, łowi, łowi i nic. Tak się dzieje do 

momentu, aż Jezus nie pokaże swoim uczniom gdzie mają łowić. Co to znaczy? 

Otóż problem Kościoła (i tego na brzegu Jeziora Galilejskiego, i tego aktualnego) 

polega na tym, że łowi tam, gdzie sam uważa, że ryby się znajdą. 

Jak się okazuje, to nie jest najlepszy pomysł. Dopiero gdy Kościół zaczyna słuchać 

Jezusa, a On mówi: "Tam i tam zarzućcie sieci", udaje mu się zapełnić sieci. 

 

Słuchanie Boga jest tym, co powinniśmy robić w życiu. 

Niestety często się nam wydaje, że skoro wierzymy w Niego, przestrzegamy 

przykazań, postępujemy według chrześcijańskich zasad i próbujemy ufać Bogu, to 

wystarczy. 

Nie słuchamy jednak tego, co On do nas mówi w Słowie, nie staramy się Go poznać 

i przez to zamykamy sobie drogę do spotkania z Nim zmartwychwstałym. 

Nierzadko mówimy Mu: "Boże, generalnie masz rację i ogólnie Twoje pomysły są 

w porządku, ale w tej i tej kwestii coś szwankuje, robię po swojemu, bo po Twojemu, 

to już nie te czasy". 

Oczywiście takie działanie prowadzi donikąd. 

Gdy nie idziemy za Jego wskazówkami, wybieramy własne pomysły, sprzeciwiając 

się Bogu, nasze działanie staje się bezowocne i sami odcinamy się od źródła życia i 

szczęścia. 

 

 Skąd się bierze w nas takie zachowanie? 

Otóż i na to pytanie odpowiada nam Ewangelia. 

Gdy apostołowie siedzą na brzegu Jeziora Galilejskiego przy ognisku ze 

Zmartwychwstałym, nikt się nie odzywa, bo - jak mówi św. Jan - bali się Jezusa pytać 

o cokolwiek (por. J 21,12). 

Wiedzieli, że to jest On, ale nie potrafili się przełamać. 

To dziwne, przecież znają Go od trzech lat, spędzili z Nim mnóstwo czasu, a 

zachowują się, jakby nie potrafili mówić, jakby przerazili się Jego obecnością. Co to 

znaczy? 



Dla mnie to sygnał, że uczniowie nie zbudowali jeszcze z Jezusem relacji opartej na 

całkowitej ufności, relacji, w której nie ma lęku czy obawy, że zostaną odrzuceni czy 

ocenieni. 

Oni bali się, że Jezus będzie robił im wyrzuty: 

 "Dlaczego Mnie zostawiliście w Ogrodzie Oliwnym? 

 Czemu kiedy umierałem, wszyscy się rozproszyliście?", 

jak gdyby się obawiali, że On ich nie chce lub nie kocha. 

 

Nasze niesłuchanie głosu Boga bierze się właśnie z lęku, który wynika z braku 

bliskiej, intymnej relacji z Bogiem. 

Nie ufamy Mu tak naprawdę, więc myślimy, że On mógłby nam zaproponować coś, 

co mogłoby wyrządzić krzywdę. 

Ci, którzy słuchają Boga i zawsze robią to, co się Jemu podoba, to nie ludzie 

bezgrzeszni i doskonali, ale ci, którzy Mu bezbrzeżnie ufają. 

Lekceważymy Boże pomysły i zasady nie z powodu naszej grzeszności, ale dlatego, 

że nie przyjmujemy prawdy o tym, że On naprawdę jest kimś najbardziej godnym 

zaufania, kto nie mógłby zaproponować nam czegoś niedobrego. 

Gdy się Mu ufa, gdy zacznie się na serio słuchać Jego słów, to nagle się 

okaże, że nasze sieci są pełne ryb. 

Niech więc nie zatrzymuje nas przeszkoda nieufności, niewiary w to, że On jest 

dobry. 

 

3. Błyski zmartwychwstania: Powrót do przyszłości 

 

(...) 

Po zmartwychwstaniu Jezus pojawia się nad Jeziorem Galilejskim i dokonuje 

niezwykłego cudu połowu ryb. 

Uczniowie łowią 153 ryby, a potem Jezus zaprasza ich na śniadanie. Wcześniej 

rozpalił ognisko i przygotował rybę oraz chleb. 

Myślę, że można tę scenę, w której uczniowie gromadzą się wokół Jezusa, 

zatytułować "Powrót do przyszłości". Dlaczego? 

Ponieważ z jednej strony pozornie nie dzieje się w niej nic nowego - apostołowie 

przecież wielokrotnie z Jezusem jedli, rozmawiali,  wspólnie spędzali czas. 



Z drugiej zaś, odkąd Chrystus zmartwychwstał, to ich wspólne bycie ma zupełnie 

inną, nową jakość. 

Nie chodzi o to, by uczniowie tworzyli wspólnotę kolegów czy przyjaciół ani też 

towarzystwo wzajemnej adoracji. 

Mają być wspólnotą, w której razem są bardzo różni ludzie, ludzie o odmiennych 

poglądach, wrażliwościach, charakterach, ale których scala i jednoczy ze sobą osoba 

Jezusa Chrystusa. 

 

Dlaczego o tym mówię? 

Ponieważ nie potrafię wyobrazić mojego życia i mojej wiary bez modlitwy 

osobistej, czyli tego indywidualnego spotkania, w którym rodzi się niezwykła 

zażyłość z Chrystusem, a jednocześnie  

nie umiem wyobrazić sobie wiary i życia bez modlitwy we wspólnocie. 

Gdy trwam w modlitwie razem z moimi współbraćmi czy też innymi osobami, to  

 po pierwsze także między nami rodzi się wyjątkowa zażyłość. I choć mogę 

się z kimś nie zgadzać, czasem nawet nie lubić tej osoby, to dzięki temu, że 

modlimy się razem, rodzi się między nami coś trudno uchwytnego, ale 

jednocześnie bardzo silnego, łączy nas duchowa więź. 

 Po drugie zaś, gdy jestem we wspólnocie, doświadczam niezwykłej mocy 

wstawiennictwa, według tego, co powiedział Jezus: "Gdzie jest dwóch lub 

trzech, którzy gromadzą się w moje imię, tam Ja jestem pośród 

nich" (por. Mt 18,20). 

Z modlitwy we wspólnocie rodzi się potężna siła. 

 

 Nasz Bóg jest Bogiem Jedynym, ale obecnym w trzech Osobach.  

 To jest Bóg, który żyje we wspólnocie, który żyje w relacji. 

Każdy z nas zaś jest stworzony na Jego obraz i podobieństwo. 

Nie ma zatem dla nas ważniejszej sprawy niż miłość, a  

jeśli miłość, to tylko we wspólnocie, tylko w relacji. 

 

 

 

 

 



 

4. Do Galilei: Z pustego 

 

W kolejnym powrocie do Galilei znów będzie towarzyszył nam Piotr, jednak nie ten 

z komory celnej, ale znad Jeziora Galilejskiego.  

Istnieją dwa analogiczne wydarzenia, które są jakby klamrą całego życia Piotra                   

z Jezusem. 

Wszystko bowiem zaczęło się nad jeziorem Genezaret, gdy Piotr ze swoim bratem 

Andrzejem, a także Janem i Jakubem łowili ryby, a domknęło się, gdy po 

zmartwychwstaniu Jezus znów zaprosił Piotra na lekcję z łowienia ryb. 

 

Podobieństwo tych dwóch połowów polegało na tym, że każdy z nich miał jak 

gdyby dwie odsłony - za pierwszym razem, po całonocnym połowie sieci były 

zupełnie puste, a po tym, jak Jezus poprosił, by jeszcze raz wypłynęli na połów i 

zarzucili sieci tam, gdzie On im wskazał, zebrali całe mnóstwo ryb. 

Gdy czytam fragmenty Ewangelii opisujące te wydarzenia, zawsze zastanawia mnie 

jak to możliwe, że za pierwszym razem nie złowili żadnej ryby. 

Przecież łowili całą noc! 

Rozumiem, że taka sytuacja mogła się wydarzyć, gdyby zbyt krótko przebywali na 

jeziorze, na przykład podczas 15 - minutowego połowu, ale całą noc?! 

Pewnie, że w drodze wyjątku takie sytuacje się zdarzają, ale jak twierdzą zawodowi 

rybacy, raczej jest to mało prawdopodobne. 

Piotr jednak ma na koncie takie doświadczenie totalnej pustki i porażki. 

I tak jak za pierwszym razem Jezus wkroczył w to "nic", powołując go na swojego 

ucznia, tak i za drugim razem po zmartwychwstaniu dzieje się podobnie - apostołowie 

łowię takie mnóstwo ryb, że Jan od razu rozpoznaje, że to jest Pan, a nie jakiś 

wędrowiec przechodzący brzegiem Morza Tyberiadzkiego. 

 

Biskup Fulton Sheen w jednym ze swoich kazań w genialny sposób tłumaczył,              

na czym polega doświadczenie mocy Bożej. 

Twierdził, że aby to zrozumieć, trzeba przypomnieć sobie, jak się pije napój przez 

rurkę. Gdy to robimy, wydaje nam się, że to my swoją siłą wciągamy daną ciecz do 

góry, natomiast to nieprawda - my tylko usuwamy powietrze z rurki, czyli 

wytwarzamy próżnię, a siły zapisane w naturze przez Boga powodują, że woda (lub 

inny napój) idzie do góry. 

Naszym zadaniem jest więc stworzenie pustki, by w niej mogły zadziałać inne siły. 



Podobnie, jak mówił biskup Sheen, dzieje się z Bożą łaską - aby jej doświadczyć, 

musimy jedynie stworzyć przestrzeń. 

Tam, gdzie nie ma nic, gdzie jest pustka i próżnia, tam może wejść Bóg                  

ze swoją mocą, 

bo On ustanowił takie prawo, że gdy tylko znajdzie pustkę, natychmiast ją 

uzupełnia łaską, miłością, talentami, miłosierdziem, dobrem i mocą. 

 

Dokładnie tego samego doświadczył dwukrotnie Piotr nad Jeziorem Galilejskim. 

By doznać mocy działania Chrystusa, by móc za Nim pójść, musiał na początku 

doświadczyć pustki, czyli tego, że sam nie potrafi, nawet jeśli stara się z całych sił i 

łowi całą noc. 

W tę próżnię od razu wszedł Jezus i powiedział:  

"Piotrze, nie bój się! Pokażę ci nie tylko, jak złowić ryby tam, gdzie ich nie ma, 

ale także, jak łowić ludzi. Co więcej: w nawracaniu ludzi też doświadczysz pustki 

i bezradności, ale nie bój się, również ta pustka będzie miejscem mojego 

działania". 

Jezus, powtarzając po zmartwychwstaniu cud obfitego połowu, przypomina 

Piotrowi właśnie tę lekcję. 

Chrystus wie, że za chwilę Piotr stanie na czele rodzącego się Kościoła, więc dodaje 

mu odwagi, by nie bał się tego, że nie umie, że mu nie wychodzi, że sam z siebie nic 

nie ma, bo właśnie taka pustka jest miejscem, gdzie obficie może rozlać się łaska 

Boża. 

 

Może warto przy okazji tego powrotu nad Jezioro galilejskie, do miejsc niemocy i 

bezradności, pustki i porażek, otworzyć się tam na Boże działanie. 

Jeśli przyjmiemy tę próżnie w nas, nie uciekniemy od tego, co trudne, to Bóg 

uruchomi swoje sposoby działania i z nicości stworzy niewiarygodną  obfitość. 

Z pustki zrodzą się wielkie dzieła, bo                             

Chrystus zmartwychwstał i On ma taką moc. 

 

 


