Jezioro obfitości
III Niedziela Wielkanocna

Ewangelia (J 21, 1-14)
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem 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 ułowili.
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».
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 wpław do jeziora. 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. 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. 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.

Prośba: o łaskę przylgnięcia do Jezusa i uległości Mu w miłości.
Rozważając ten tekst zwróć uwagę na:
Kto idzie łowić ryby. Dwaj uczniowie nie mają imienia. Dlaczego? Czy Ty z Twoim życiem
dołączasz do tej grupy?
Idą łowić w nocy, połów jest nieudany. Nie było z nimi Jezusa. Ten połów to jakby obraz czy

symbol ich misji i okazuje się ona bezowocna bez Tego, który ich na tę misję posłał.
Rankiem Jezus staje na brzegu, lecz Go nie rozpoznają. W jakich momentach życia nie
rozpoznajesz obecnego przy Tobie Boga?
Cudowny połów na słowo Nieznajomego. Czy byłbyś w stanie zaufać takiemu słowu?
Jezus zostaje rozpoznany. Przez kogo? Przez tego, który kocha i który jest kochany. To nie oczy
Go rozpoznają, lecz serce.
Piotr ubiera się, bo jest nagi (w polskim tłumaczeniu „prawie nagi”) – może to aluzja do
pierwotnej nagości w Raju? Potem rzuca się do wody, choć jeszcze niedawno chciał po tej
wodzie chodzić. Teraz jakby spokorniał, „nie kombinuje”.
To Jezus przygotowuje im posiłek, Jezus ich karmi, to na Jego słowo połów jest obfity. Bez
niego jest pusto i głodno. Czy widzisz to, wierzysz i potrafisz być wdzięczny? „Beze mnie nic
nie możecie uczynić” – powiedział Jezus kiedyś, lecz oznacza to również, że uczniowie
potrzebują robić „swoje”, tzn. wypłynąć, zarzucić sieć, itp. Bez tego słowo Jezusa nie
wypełniłoby się. Słowo się wypełnia, kiedy człowiek się angażuje i robi to, co do niego należy.
Jezus pyta Szymona o miłość. Nie o to, dlaczego się Go zaparł, dlaczego zwiał, a przecież tyle
obiecał. O co Ciebie pyta Jezus?
Jezus urealnia miłość Szymona. Najpierw pyta go o „więcej”, za drugim razem bez „więcej”, a
za trzecim zmienia słowo z miłować na kochać (po grecku widać to jeszcze wyraźniej, gdyż w
języku polskim nie ma zasadniczo różnicy między miłować a kochać). Jakby obniżał Szymonowi
poprzeczkę i by ten, zamiast wołać „ja z Tobą to choćby na śmierć” (jak przed męką Chrystusa)
– mógł spojrzeć jak naprawdę kocha Mistrza i że nierzadko to bardzo krucha miłość. Jezus
przyjmuje kruchą miłość Piotra i nie rezygnuje z niego ani z misji, z jaką go posyła.
Przepowiada Szymonowi rodzaj śmierci, ale jesteś zaproszony do codziennego umierania dla
egoizmu, pychy i wszelkiego innego grzechu. Odbywa się to przez wyciągnięcie rąk i uległość
wobec Tego, który pragnie Cię poprowadzić.
Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co
dotknie bardzo konkretnie Twego życia. Swoje poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię
dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.
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