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Karol Toeplitz  

Kuszenie świętego Piotra Apostoła1 

Istnieją przynajmniej dwie wykładnie opowieści o tym, jak Jezus powo-

łał do życia Kościół. Jedna, katolicka, głosi, że jest to osoba Piotra, czyli to 
On jest tą skałą, opoką. Druga, protestancka, głosi, że fundamentem, na któ-

rym Kościół będzie zbudowany jest wiara. Nie wnikajmy tu w szczegóły teo-

logicznych sporów.  
Leszek Kołakowski w tekście wyżej zatytułowanym zastanawia się nad 

wewnętrznym rozdarciem Apostoła Piotra. Nauczyciel poznał już słabe stro-

ny swojego Apostoła, kiedy ten, „małej wiary”, zaczął tonąć. To takie ludz-

kie, posiadać słabości... Miał je i Piotr. 
Nauczyciel z jednej strony rysuje Apostołowi straszliwe fizyczne katusze 

oczekującej Go śmierci krzyżowej w przypadku, w którym nie zaparłby się 
był swego Nauczyciela i czyni to w przejmujących detalach, z drugiej – obie-

cał mu przecież, że na nim zbuduje Kościół2 (Mt 16, 13-20). Perspektywa 

piętrzących się trudności przy wznoszeniu Kościoła w przypadku wierności 
Nauczycielowi i śmierci Piotra nie tylko może być dodatkowym ciężkim 
brzemieniem przy podjęciu decyzji, wręcz przemawia za utrzymaniem się 
                                                 

1 Bodźcem do napisania tych rozważań był niewielki tekst: Leszka Kołakowskiego Kuszenie świę-

tego Piotra apostoła, [w:] Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 231-

234. 
2 Mam niejakie wątpliwości czy Piotr, chociaż Apostoł, mógł zrozumieć swojego Nauczyciela, 

kiedy Ten mówił o zbudowaniu Kościoła swego. Gminy wczesnochrześcijańskie były rozrzu-

cone po basenie Morza Śródziemnego, więzi między nimi były sporadyczne, a i tekstów 
wspólnych nie było, gdyż pierwsze Ewangelie w obiegu pojawiły się już dobre kilkadziesiąt lat 
po śmierci Apostoła, a tekst pisany na nic by mu się zapewne nie przydał (uzasadnione jest 
przypuszczenie, że oba Listy Piotra spisał nie on sam; w tym kontekście jest to sprawa drugo-

rzędna). Zresztą tak zwany „kanon” Nowego Testamentu, taki jakim świat chrześcijański się 
posługiwał, składał się przez wieki całe, nie mówiąc już o próbach (np. Marcjona) eliminowa-

nia licznych Ksiąg, które potem do niego jednak weszły. O naśladowaniu gmin żydowskich 
nie mogło być mowy, choćby dlatego, że struktura religijna judaizmu jest horyzontalna, a Ko-

ścioła powszechnego, do XVI wieku, była właściwie niepodzielnie pionowa, hierarchiczna, 
pomijając już istotne względy w różniących się teologiach. Wątpliwość wyrażoną w pierwszej 
myśli tego przypisu można jeszcze rozbudowywać. Jedno jednak trzeba jeszcze dodać: Apo-

stołem narodów został nie Piotr, lecz Paweł... 
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przy życiu, za wszelką cenę. Co stałoby się bowiem z instytucją, która miała 
się właśnie narodzić, skoro „sternik” miałby zginąć? Kto ma rozstrzygnąć 
o jego, Piotra, losie? – pyta zasadnie L. Kołakowski – i daje odpowiedź: Su-

mienie. Zdarza się wszak, że sumienie nie odpowiada jednoznacznie, bełkoce, 
jak mawiał Tadeusz Kotarbiński i co wtedy? 

Pokusa uniknięcia ukrzyżowania wraca za każdym pianiem koguta, 
a miało ich być trzy (Pomijam fakt, że zgodnie z prawem rzymskim 
w Jerozolimie nie wolno było trzymać drobiu; to w świetle próby wierności 
jest bez znaczenia; równie dobrze mogło to być uderzenie kopyta końskiego 
o drzwi). Trzy pokusy uniknięcia męki. Co wybrać? 

Właściwie sprawa była a priori rozstrzygnięta, a czy medytacje Autora 
komentarza uznać należy częściowo za zbędne, to inny problem; bowiem 

wywołany tu został, nieeksplikowany, problem wolności wyboru: w jakim 

stopniu Piotr miał możliwość dokonania własnego, wolnego wyboru, 
a w jakim był on predeterminowany? W rzeczy samej zadziałał tu fatalizm 
(może lepsze byłoby określenie: predestynacja), konieczność spełnienia się 
proroctwa, może jeszcze lepsze byłoby powiedzenie „spełnienie się przepo-

wiedni”. Ale mimo to pokusa rysująca się przed Piotrem była wielka. Dalsze 
życie, choć z piętnem zdrajcy, ale życie, a nie śmierć w nieopisanych męczar-
niach, hańbiąca śmierć, bo za taką uchodziło wówczas ukrzyżowanie, czy też 
dalsze życie, wszak z piętnem, piętnem zdrajcy (jako że wyparł był się Jezusa 
trzykrotnie), z brakiem szacunku potomnych, z niejasnymi wręcz wyrazami 
uznania, może nawet potępienia przez następne pokolenia... aż po współcze-

sność. Przedstawmy alternatywę jeszcze inaczej: jeśli Piotr zginie, nie wykona 
zadania, a jeśli wykona zadanie, może to uczynić tylko kosztem zaparcia się 
samego siebie i wyparcia się swego Nauczyciela. Czyli i tak źle i tak niedo-

brze? Wszystko źle? Etyk zapyta: czy są takie trudne sytuacje życiowe, w któ-

rych każdy wybór musi się okazać nagannym? Czyżby miało to miejsce w 
tym przypadku? Czy cel uzasadniał zastosowanie środka, wyparcia się siebie i 

wyparcia się bycia uczniem Jezusa?  
Wiemy co wzięło górę, co musiało wziąć górę. Za cenę zdrady, potrój-

nej zdrady, równoznacznej z chwilowym uratowaniem życia, Apostoł przejął 
był ster... budowania Kościoła. Czy mu przebaczono? Nielogiczne pytanie. 

Co tu było do przebaczania, skoro taki był plan Opatrzności, taka była Wola 
Nieba i nie wolno opacznie rozumieć w tym przypadku roli Opatrzności. Czy 
jednak potomni wybaczą mu, że na zdradzie zbudował instytucję, która prze-

trwała póki co dwa tysiące lat? Czy są tacy, którzy się nad tym w ogóle zasta-
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nawiają?! To było rozstrzygnięcie pragmatyczne... a jego słuszność zwe-

ryfikowała historia... Ale uwzględnijmy dodatkowo fakt, że Piotr o wdzięcz-

ności potomnych nie miał elementarnego pojęcia i nie wkalkulowywał jej 

w podjęcie decyzji. 
Czy Apostoł to wzorzec absolutny, godny naśladowania? Przećże Na-

uczyciel przepowiedział, że i w przyszłości uczniowie będą słabi, będą się 
różnili w poglądach i w praktyce głoszenia nowej wiary3, a nawet zachwieją 
się w wierze i będą wydawać jedni drugich, więcej jeszcze, będą się nienawi-
dzić. Tak też się stało i przywołajmy chociaż jeden przykład różnicy poglą-

dów. W Liście do Galacjan (II, 11) Ap. Paweł miał pretensje do Apostoła 
Piotra: Gdy następnie przyszedł Kefas do Antiochii otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na 

to zasłużył4. Znamy nieco szczegółów dotyczących istotnych rozbieżności le-

żących u podstaw takiego sprzeciwu, ale trudno się właściwie dziwić, że się 
nie zgadzali, w końcu Paweł był wykształcony, Piotr zaś był prostym ryba-

kiem, co nie wyczerpuje bynajmniej przyczyn zatargu. 

To, że Apostoł Piotr był człowiekiem z krwi i kości i nie miał zrozu-

mienia dla religijnych zawiłości, nie mówiąc już o teologicznych (bo skąd by 
je miał mieć?) świadczy też następujące wydarzenie. Kiedy Jezus zapowie-

dział swoją śmierć, Apostoł odciągnął Go na stronę mówiąc: [...] nie przyjdzie 

to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź mi z oczu szatanie! 

Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz na sposób Boży, lecz na ludzki” (por. Mt 16,22-23). 

Zaryzykuję hipotezę, że Piotr nie miał do końca świadomości, kim jest Chry-

stus, że jest On Bogiem, że ma w swojej mocy to, iż w jednej chwili mógłby 
poprosić Ojca swego, aby zesłał 12 zastępów aniołów (por. Mt 26, 52-53): 

[...] jest to coś, co całkiem przytłacza Piotra. Podobnie jak ze strachu można stracić głos, 

tak zatrzymuje się wszelkie rozumienie Piotra i w tym jakby apoplektycznym stanie za-

piera się Go5. 

Faktów potwierdzających czysto ludzkie, nie zaś apostolskie myślenie, 
jest, rzecz jasna, więcej i nie ma się czemu dziwić. 
                                                 

3 Zasygnalizuję tu jeszcze jeden przykład w jakimś sensie charakterystyczny dla relacji między-

ludzkich pierwotnego chrześcijaństwa: oto Barnaba (tzw. mniejszy apostoł) najpierw został 
zganiony przez Apostoła, aby potem towarzyszyć mu wiernie w nawracaniu pogan i by 

w pewnym momencie pójść swoją drogą, odmienną od Pawłowej. (Por. Dz Ap.) 
4 Według innego tłumaczenia końcówka cytatu brzmi: [...] bo okazał się winnym bądź: [...] godzien 

był nagany. 
5 To komentarz S. Kierkegaarda do wydarzenia aresztowania Jezusa; cyt. według Pap. VIII 1 

A 370). Zob. S. Kierkegaard O chrześcijaństwie, tłumaczenie Antoniego Szweda, Kęty 2011, 
s. 216.  
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Korzystam w tym miejscu z rozważań pewnego teologa i stąd poniższy 
wywód piszę w cudzysłowie. „W tłumaczeniu na język polski giną nader 
istotne myśli. W Ewangelii wg Św. Jana w rozdziale 21, 15-17 jej Autor prze-

kazuje rozmowę Jezusa z Piotrem już po zmartwychwstaniu. Ma ona jakby 
zrównoważyć trzykrotną zdradę Piotra; tłumaczenie brzmi: Miłujesz mnie? – 

Tak Panie, wiesz, że Cię miłuję i tak powtarza się to w polskim przekładzie trzy-

krotnie. Natomiast gdy spojrzeć na grecki tekst, sprawa staje się o wiele bar-
dziej dramatyczna. Jezus pyta: miłujesz, używając w tym pytaniu czasownika 
agape, opisującego boską bezwarunkową miłość. Jego uczeń odpowiada: Tak, 

ja Ciebie „fileo” – a więc kocham, ale tak po ludzku, po przyjacielsku i słyszy: 
Paś owieczki moje. Mistrz ponawia pytanie: Piotrze, czy ty mnie „agape”? Na co 

Piotr może tylko powiedzieć: Ty wiesz, że ja Ciebie „fileo”. W odpowiedzi widać 
dramatyzm sytuacji człowieka postawionego wobec wymagań, co do których 
już się nauczył, że nie jest ich w stanie spełniać, (a jest to choćby doświad-

czenie piania kura i pytań na dziedzińcu arcykapłana), które - ponownie 

z Piotra-skały uczyniły Szymona; już więc właściwie posługując się nowym 

imieniem, pokłada on swą ufność w Jahwe (Pismo oddaje tę myśl zwrotem: 
„Jahwe wysłuchał”). Piotr, a właściwie już Szymon, słyszy: Paś owieczki moje. 

Ale naprawdę ciekawie robi się dopiero przy trzecim pytaniu. Polski tekst 
tłumaczy ponownie: Miłujesz mnie, tylko że w nim Jezus obniżył wymagania 

wobec Piotra i pyta: Czy ty mnie „fileo” (a nie jak dwa razy poprzednio, kiedy 

używał czasownika agape). Zapewne powód smutku Apostoła nie leżał 
w tym, że został zapytany po raz trzeci, ale w zamianie czasownika; nie pozo-

staje mu nic innego, jak powiedzieć: Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że ja Ciebie „fi-

leo” i usłyszeć: Paś owieczki moje. To obniżenie standardów przez samego 
Zbawiciela... dobrze się wpisuje w myślenie, że od ludzi, którym powierzono 
los Kościoła nie żąda się heroizmu, nadludzkiej zdolności, ale ludzkiej przy-

zwoitości, którą winno się okazywać bliźniemu, przyjacielowi, wszystkim lu-

dziom. Tym, kto robi różnicę jest sam Chrystus, Pan, nawet nie wiara w Nie-

go, ale On sam”. (SJ). 

O tym, że początki chrześcijaństwa były bardzo trudne, pisano wielo-

krotnie. Przytoczmy jeszcze jeden przykład: Wtedy rzekł Piotr do Niego: Oto my 

opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? (por. Mt 19, 27). Ja-

kież to myślenie jest ludzkie, właśnie ludzkie, nie boskie... jak stwierdził to 
wyżej sam Nauczyciel. 
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Czy jest to pokłosie osobowości Piotra, który przecież musiał samego 

siebie znienawidzić, kiedy wypierał się Pana swego? Ta „skała”6, jak ją na-

zwano, miała jednakowoż pęknięcia i trudno się dziwić, że tylko ona. Tak by-

ło od początku, tak jest i tak będzie. Z perspektywy czasu wypada tylko nie-

ustannie chwalić Apostoła za Jego wytrwałość, a nawet za odwagę; nie oddał 
przecież życia bezsensownie wrogom, spełnił swój obowiązek, „zasłużył na 
wdzięczność słodką z wysokości niebiańskiego tronu”. 

* 

Można się zastanawiać, w jakim celu napisałem ten tekst. Choćby po to, 
aby sobie samemu uświadomić i zapewne nie tylko sobie, jakie trudne były 
absolutne początki chrześcijaństwa i to nie ze względu na prześladowania czy 
to chrześcijan pochodzących od Żydów, czy Chrześcijan-Rzymian, lecz na 

„trudności u samego źródła”. Nad tymi trudnościami przechodzi się w życiu 
codziennym Kościołów, niestety, zbyt łatwo do porządku dziennego, ideali-
zując sylwetki Apostołów i relacje między nimi. Początki były nadzwyczaj 

trudne, krzewiciele nowej wiary nie byli jednomyślni i nic, ale to nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby o tym mówić i pisać. Tego, to znaczy prawdy, wymaga 
samo Pismo. Może to być niejednokrotnie trudne, nie przeczę, ale człowieka 
wierzącego ten wielorako prezentowany, niejako przy okazji(!), realizm sto-

sunków międzyludzkich powinien skłaniać przede wszystkim do pogłębienia 
samoświadomości wiary. Zważmy ponadto że głosiciele „dobrej nowiny” byli 
w większości, zanim zostali Apostołami, zwykłymi ludźmi, najczęściej pro-

stymi, a mimo to w pełni zasłużenie cenimy ich i czcimy, a swoją moc, jak 
podaje Pismo, zawdzięczają inspiracji Ducha Świętego. Czego więc pragnę? 
Szczerości, a nie ukrywania prawdy trudnych początków, otwartości, nauko-

wej i religijnej uczciwości. 
W komentarzu do powyższego tekstu zapewne niejeden teolog powie: 

„ale z racjonalnego punktu widzenia (niezależnie od tego jak „paradoksalnie” 
to brzmi, przy czym paradoksalności nie traktuję jako totalne przekreślenie 
roli rozumu, lecz jako metodę opisu rzeczywistości niedającej się ogarnąć, co 
wykorzystał wcześniej Pascal) klucz do zrozumienia fenomenu Kościoła ma 
wiara w Boską moc Jezusa Chrystusa, a nie historyczno-teologiczno-spo-

łeczne rozważania nad charakterami pewnych ludzi sprzed dwóch tysięcy 
lat”. Tak sądzę.  

                                                 

6 Por. Mt 16, 18. Greckie petros znaczy „skała”, podobnie jak aramejskie petra; jest to więc gra 
słów oznaczająca zarówno imię, jak też twór geologiczny. 


