
Mk 1, 14-20 

 

(14) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei 

i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:  

 

(15) Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.  

 

nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

 

 (16) Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał 

Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali 

sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.  

 

(17) Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że 

się staniecie rybakami ludzi.  

 

(18) I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.  

 

(19) Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata 

jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.  

 

(20) Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, 

Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. 

 



 

Powołanie pierwszych uczniów (Mk 1,14-20) 

 

Po czterdziestodniowym pobycie na pustyni Jezus rozpoczął publiczną działalność. 

Była ona dla Niego przygotowanie do jej podjęcia. Był to szczególny moment, ponieważ 

Jan Chrzciciel został uwięziony i nie miał już kto wzywać Judejczyków do nawrócenia, ale 

również wraz z nim skończył się czas prorockiego przepowiadania, ponieważ w Jezusie 

realizuje się wszystko to, co zapowiadali prorocy.  

Można powiedzieć, że Jan, przygotowawszy Jezusowi pole, usunął się całkowicie w 

cień – gdyby nawet Herod nie kazał go uwięzić, zapewne on i tak wycofałby się z 

dotychczasowej działalności, aby w najmniejszym choćby stopniu nie przysłonić misji 

Jezusa.  

Nastał bowiem kairos – czas, który należy do Mesjasza. 

 Jezus nie został jednak w Judei, ale wrócił do Galilei, aby zacząć głosić Ewangelię, 

czyli dobrą nowinę o Bogu miłosiernym, który chce zbawić każdego człowieka. To właśnie 

tu będzie prowadził znaczną część swojej działalności, tu – w krainie, którą Izajasz nazwał 

Galileą pogan (Iz 8,23).  

Mieszkańcy Galilei nie udawali się nad Jordan, aby od Jana przyjąć chrzest i wyznać 

swoje grzechy, nie otrzymali też orędzia o chrzcie w Duchu Świętym, którego będzie 

udzielał Mesjasz. Być może właśnie dlatego Jezus w niej znacznie misję; poza tym – jak 

dobrze wiemy – nigdy nie stronił od grzeszników czy chorych, wręcz przeciwnie, 

wychodził do nich, mimo że narażał się na zarzut sprzeniewierzenia się Prawu; wkraczał we 

wszystkie ludzkie mroki, aby rozświetlić je swym pokojem; był wrażliwy na ludzką biedę -  

zarówno fizyczną, jak i duchową, nie tylko więc głosił im dobrą nowinę, ale sam okazał się 

Dobrą Nowiną. Nie można też zapominać, że Jezus był Galilejczykiem, więc był związany 

z tą częścią Palestyny także więzami rodzinnymi.  

 Pierwsze orędzie, które wygłosił, brzmiało w sposób następujący: „Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię” (Mk 1,15). 

 Wypełnienie się czasu oznacza, że urzeczywistniły się zapowiedzi proroków: przyszedł 

Mesjasz i zapoczątkował królestwo Boże na ziemi. Wraz z Jego przyjściem zakończył się 

także czas oczekiwania. Żydzi, oczekując Mesjasza, z pewnością spodziewali się, że założy 

On  też królestwo, lecz ich wyobrażenia na jego temat mogły prowadzić do nieporozumień. 

Idea królestwa Bożego wzbudzała ludzkie nadzieje.  



Jezus będzie ukazywał różne jego aspekty podczas swego nauczania, szczególnie w 

przypowieściach. Ono nadeszło wraz z Nim, ale wejście do niego zależy od wolnej decyzji 

każdego człowieka.  

W Ewangelii św. Marka – podobnie zresztą jak i w pozostałych ewangeliach 

synoptycznych – uwidacznia się wyraźnie napięcie między teraźniejszością a przyszłością. 

Królestwo Boże miało dopiero zostać zrealizowane, jest więc ukazywane w wymiarze 

eschatologicznym. U Mateusza i  Łukasza występuje on np. w modlitwie o przyjście 

królestwa Bożego (por. Mt 6,10 i Łk 11,2). U Marka daje o sobie znać m.in. w obietnicy 

ujrzenia królestwa przybyłego w mocy (Mk 9,1), a także w przedstawieniu warunków 

wejścia do królestwa (Mk 9,47; 10,15.23-25).  

Pierwsze wezwanie Jezusa (Mk 1,15) wskazuje jednak zarówno na jego bliskość, jak                

i na jego inaugurację w osobie, słowach i czynach samego Jezusa. Obydwa wymiary 

stanowią integralną naukę o królestwie Bożym, które zostało zainaugurowane wprawdzie 

przez Jezusa już tu, na ziemi , ale jego wypełnienie ma nastąpić dopiero w przyszłości. Dla 

słuchaczy Jezusa oznacza to, że żyją oni w wyjątkowy dla siebie czasie, decydującym o ich 

przyszłym, wiecznym życiu. Ten czas, kairos, czyli właściwą chwilę, trzeba rozpoznać, aby 

jej nie przeoczyć.  

Mówiąc, że czas się wypełnił, Jezus podkreślił wartość obecnej chwili.  

 Trzeba na nią odpowiedzieć, a On wyjaśnił, jak to zrobić: „Nawracajcie się                         

i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15b).  

Nawrócenie i wiara w dobrą nowinę o zbawieniu ma być zatem odpowiedzią człowieka. 

Aby doświadczyć Jego zbawczej obecności, aby wejść do zapoczątkowanego już tu, na 

ziemi, przez Niego królestwa Bożego, trzeba zmienić swoje myślenie, wyjść poza ramy 

wyłącznie ludzkiego rozumowania. Pamiętamy dobrze, jak Jezus zgromił Piotra za jego – 

powiedzielibyśmy – troskę o Nauczyciela: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz 

o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8,33). Protest przeciwko męce i śmierci 

Jezusa był myśleniem wyłącznie na sposób ludzki, a nie Boży.  

Nawrócenie w Ewangelii św. Marka to metanoia, zmiana myślenia, odczuwania i 

postępowania, to zwrócenie się do Jezusa poprzez podjęcie Jego drogi. Pojęcie nawrócenia 

często rozumiane jest dość wąsko, jako przyjęcie wiary przez niewierzących, pogan lub 

innowierców. Wielu chrześcijan uważa, że nawrócenie ich nie dotyczy, bo przecież wierzą. 

Jest to jednak błędne podejście, ponieważ nawet demony wierzą (Jk 2,19).  

Każdy zatem, a najbardziej może właśnie wierzący, potrzebuje nieustannego 

nawracania, aby nie popaść w skostnienie i rutynę bądź też nie ulec pokusie pychy. Poza 

tym musimy zawierzyć Ewangelii, czyli samemu Jezusowi.  



W przypadku nawrócenia, podobnie jak w przypadku wiary, nie chodzi o jakiś 

jednorazowy akt, ale o stałe wewnętrzne nastawienie. Wiara w Jezusa zakłada zaufanie Mu 

całym sobą, On bowiem otwiera ludziom oczy i ukazuje drogę, która prowadzi do życia w 

jedności z Bogiem. 

 Taka postawa potrzebna jest, aby odpowiedzieć na powołanie Jezusa, które wiąże 

się ściśle z nawróceniem i wiarą i które dotyczy każdego, kto chce iść śladami Mistrza.  

Dlatego też Marek w tym właśnie kontekście umieszcza opis powołanie pierwszych 

uczniów. Według żydowskiej praktyki, to uczeń wybierał mistrza i przy nim przygotowywał 

się do przyszłych swoich zadań, po czym opuszczał go, aby sam stać się mistrzem.   

W przypadku Jezusa jest inaczej – On, Nauczyciel, sam wybierał sobie 

uczniów i wzywał ich do pójścia za Nim. 

Jezus powoływał uczniów nad Jeziorem Galilejskim. Przechodził obok jeziora, czyli 

tam, gdzie toczyło się codziennie życie wielu Galilejczyków, a zwłaszcza Jego przyszłych 

uczniów. Zwrócenie uwagi, że przechodził obok, sugeruje także, że Jezus się nie narzucał; 

ci, do których się zwracał, mieli możliwości wyboru – mogli Go przyjąć, ale mogli też 

odrzucić. Marek podkreśla, że niezwykłe wydarzenia, jak spotkanie z Jezusem, a więc 

kairos, ma miejsce podczas zwykłych obowiązków. 

 

   

 

Ewangelista podkreśla, że Jezus „ujrzał” ich (Mk 1,16).  

Jego spojrzenie ma wyjątkowy charakter: przenika do głębi, ale 

jednocześnie obejmuje miłością. 

       Najpierw Jezus spotkał dwóch 

rybaków, braci Szymona i Andrzeja. 

Zastał ich właśnie przy pracy, gdy 

zarzucali sieci. Wbrew pozorom, choć 

jezioro dawało pracę wielu ludziom, w 

Galilei rybacy byli otoczeni wzgardą. 

Fakt, że Jezus podszedł właśnie do 

nich, nie powinien nas jednak dziwić, 

to bowiem ludzie ubodzy , a także – 

zgodnie z literą prawa żydowskiego – 

nieczyści cieszyli się Jego 

największymi względami.  

Szymon i Andrzej zajęci byli pracą, nie 

zwrócili więc zapewne nawet uwagi na 

przechodzącego Jezusa. 



Motyw spojrzenia na powołanego został pięknie ukazany w opisie powołania Dawida 

na króla. Kiedy Samuel ujrzał pierwszego syna Jessego, powiedział: 

 „<<Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec>>. Pan jednak rzekł do 

Samuela: <<Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem 

go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co 

widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce>>”  (1 Sm 16,6b-7).  

Podobnie jest w Ewangelii: Jezus nie wybiera uczniów ze względu na to, co kryje się w 

ich wnętrzu. Nic tak naprawdę nie zdradza ich predyspozycji do przyjęcia przyszłej misji, 

czego ewidentnym przykładem jest Piotr – wybrany jako pierwszy, najdłużej będzie 

popełniał błędy, aż po zaparcie się swego Mistrza, ale to właśnie on stanie na czele Kościoła 

Chrystusowego, nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg.  

Jezus najpierw ich „ujrzał”, a zaraz potem „rzekł” do nich (Mk 1,17), spojrzenie łączy 

się więc ze słowem: On ogarnia ich swoim spojrzeniem i słowem. 

 Nieznajomy Nauczyciel zwrócił się do nich jak ktoś bliski: „Pójdźcie za Mną”                                       

(Mk 1,17) – i zaraz dodał, odwołując się do tego, kim byli: „a sprawię, że się 

staniecie rybakami ludzi” (Mk 1,17). 

 Do tej pory zajęci byli swoimi sprawami, a Jezus  zaproponował im wyjście poza to 

wszystko, wyjście poza własny, wąski świat i zanurzenie się w innej – nadprzyrodzonej – 

rzeczywistości. Jako rybacy mieli odtąd łowić ludzi.  

Ten fakt można bardzo prosto wyjaśnić. Gdy słyszymy o wyłowieniu kogoś z wody, 

zwykle chodzi o tonącego, czyli człowieka znajdującego się w śmiertelnym 

niebezpieczeństwie. Zatem łowienie ludzi wiąże się z ratowaniem im życia; powołani przez 

Jezusa uczniowie będą ratowali ludzi od śmierci wiecznej, pociągając ich do nowego życia.  

Pójście za Nim to tak naprawdę nawrócenie – zmiana sposobu życia, zamiana połowu 

ryb na rzecz połowu ludzi, oraz uwierzenie w Ewangelię – całkowite zaufanie Jezusowi, 

bezwarunkowe zawierzenie Mu swojego życia w zamian za życie wieczne.  

 Jezus wypowiedział do nich proste słowa, ale scena ta ukazuje, jak wielką 

posiadały one moc, skoro „natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”                   

(Mk 1,18).  

Decyzja braci była natychmiastowa. Zostawili czy wręcz porzucili sieci, czyli 

podstawowe narzędzie pracy, które do tej pory zapewniało im byt. Ich zachowanie możemy 

porównać z zachowaniem bohaterów przypowieści Jezusowych, którzy dla osiągnięcia 

królestwa Bożego gotowi są bez najmniejszego wahania sprzedać wszystko, bez względu na 

to, ile posiadają, aby zdobyć najcenniejszy skarb, jakim jest królestwo Boże (Mt 13,44-46).  



Szymon i Andrzej poszli za Jezusem. Pociągnęło ich Jego spojrzenie i słowo. 

   

Powołanie  (gr. kaléin)  oznacza dosłownie wołanie po imieniu. W tym przypadku było 

ono publiczne, gdyż wydarzenie to miało swoich świadków: Zebedeusza, ich ojca, oraz 

najemników. Jakub i Jan zachowali się podobnie jak Szymon i Andrzej; od razu podążyli za 

Jezusem.  

Oni jednak nie tylko zostawiali sieci i łódź, czyli źródło utrzymania, ale przede 

wszystkim ojca. Pójście za Jezusem wymaga więc dużych wyrzeczeń, nawet zerwania więzi 

rodzinnych. Pozostawienie przez Jakuba i Jana sieci, łodzi, a także ojca nie jest jakąś 

tymczasową zmianą swojej sytuacji; jest to akt, który zdeterminuje całe ich dalsze życie, 

zwiąże ich na stałe z Jezusem. 

 Fakt, iż jako pierwsi powołani zostali bracia, to nie przypadek, Jezus bowiem stale 

będzie wzywał do wzajemnego braterstwa otwartego na wszystkich ludzi. Warto też 

zwrócić uwagę, że ci pierwsi uczniowie (zwłaszcza Piotr, Jakub i Jan) staną się później 

świadkami wyjątkowych wydarzeń zakrytych dla innych: wskrzeszenia córki Jaira                         

(Mk 5,37), przemienienia Jezusa (Mk 9,2) i Jego modlitwy w Ogrójcu (Mk 14,33).  

 

"Byli rybakami" (Mk 1,16) 

Pomyśl o naturze i wielkości Jedynego, Wszechmogącego Boga, który nie obawia się 

wybrać na swoich współpracowników ubogich rybaków. Powierzając bowiem im misję 

samego Boga, rzuca w ten sposób wyzwanie wszelkiej rozumności. Gdy więc postanowił 

coś, o czym nikt wcześniej nawet nie pomyślał, a mianowicie obwieścić swoje 

przykazania i nauczanie wszystkim narodom oraz objawić samego siebie jako nauczyciela 

Jedynego Boga całej ludzkości, postanowił powołać do tej misji prostych ludzi. Być może 

dlatego, że Bóg postanowił działać w najbardziej nieprawdopodobny sposób. Bo jak 

niewykształceni ludzie mogliby w ogóle nauczać, choćby jedną osobę, a cóż dopiero 

tłumy? Jakże ci, którzy sami byli niewykształceni, mogliby pouczać narody? [...] 

Wersy Mk 1,19-20 pokazują nam 

powołanie innych braci - rybaków 

Jakuba i Jana, synów Zebedeusza.  

Ich również Jezus zastał przy pracy; 

oni jednak nie zarzucali sieci, jak 

poprzednicy, ale je naprawiali.  

Tu również mamy spojrzenie i 

słowo. 



Gdy więc ustanowił ich swoimi uczniami, tchnął w nich swoją boską moc i napełnił ich 

siłą i odwagą. Sam jako Bóg pouczał ich za pośrednictwem swojego prawdziwego Logosu, 

uzdalniając ich do czynienia cudów i czyniąc z nich mistrzów dla rozumnych i myślących 

dusz, uzdolnił ich do pójścia za Nim, mówiąc: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was 

rybakami ludzi" (Mk 1, 17). Wypełnionych taką mocą, posłał ich do wszystkich 

narodów, aby byli pracownikami i nauczycielami pobożności, przedstawiając ich jako 

głosicieli Jego nauki (Euzebiusz z Cezarei, "Wyjaśnienie Ewangelii" 3,7). 

Możemy  stwierdzić, że w krótkim czasie religia chrześcijańska urosła, czerpiąc siły                 

z cierpień i śmierci swoich wyznawców oraz ich utraty dóbr i ze znoszenia przez nich 

wszelkiego rodzaju prześladowań. Jest to tym bardziej zadziwiające, iż nawet ich 

nauczyciele nie są szczególnie zdolni i nie ma ich zbyt wielu; a jednak naukę tę głosi się 

po całej ziemi, tak że zarówno Grecy, jak i barbarzyńcy, uczeni i niewykształceni                    

(Rz 1,13) przyjmują religijne nakazy nauki chrześcijańskiej.  

Wynika stąd ponad wszelką wątpliwość, iż nie dzięki ludzkiej sile i działaniu nauka 

Jezusa Chrystusa nabierała mocy we wszystkich umysłach i duszach z całą wiarą i potęgą 

(Orygenes, "O zasadach" 4,1,2). 

Uczniowie mogli słusznie odpowiedzieć Nauczycielowi: "Ale jak my będziemy zdolni 

to uczynić?".  

Jakże możemy głosić naukę Rzymianom? Jak przekonywać Egipcjan?  Jakim językiem 

mamy mówić do Greków, skoro mówimy tylko językiem aramejskim? A jak przekonać 

persów, Armeńczyków, Chaldejczyków, Scytów, Hindusów czy inne narody pogańskie, 

aby porzuciły bóstwa ojców i czciły Jedynego Stwórcę? Jaką mamy zdolność 

przemawiania, aby podejmować się podobnej misji? I jaką nadzieję na sukces możemy 

mieć, skoro porywamy się na głoszenie zasad wyraźnie przeciwnych prawom nadanym 

przez ich bogów, a ustanowionych we wszystkich narodach od wielu wieków? Jaka moc 

pozwoli nam przetrwać taką śmiałość? (Euzebiusz z Cezarei, "Wyjaśnienie Ewangelii" 3,7). 

 

"Ujrzał Szymona i Andrzeja" (Mk 1,16) 

Szymona, nie Piotra, bo było to zanim Szymon poszedł za Skałą i zasłużył sobie na imię 

Piotr [...]. Głosi Ewangelia, że zarzucali sieci, ale nie mówi, że cokolwiek schwytali. Było 

to przed męką [...]. po męce zarzucają sieci i chwytają tyle, że się sieci rwą (J 21,11) [...]. 

Szczęśliwa zmiana sposobu łowienia. ich łowi Chrystus, aby oni łowili innych rybaków. 

Najpierw byli rybakami, by zostać złowionymi przez Chrystusa. następnie oni sami mieli 

łowić innych.   (Hieronim, "Homilie na Ewangelię Marka" 11). 



Ktoś powie, że ewangelista nie wyjawił nam też, w jaki sposób zostali powołani inni 

apostołowie. Opowiedział tylko o Piotrze, Jakubie, Janie i Filipie, Mateuszu, a o innych 

nie. Przede wszystkim oni oddawali się nędznym i lichym zajęciom. nie ma przecież nic 

gorszego od celnictwa, nic bardziej lichego niż rybołówstwo. A ojczyzna Filipa dowodzi, 

że i on wywodził się z ludzi bardzo nieznacznych (Jan Chryzostom, "Homilia na 

Ewangelię wg św. Mateusza" 30,1). 

 

"I natychmiast zostawili sieci [...], ojca [...] i poszli za Nim" (Mk 1,18.20) 

Poszli natychmiast. Prawdziwa wiara nie zna wahania; natychmiast słucha, natychmiast 

wierzy i podąża [...]. Gdyby nie było czegoś boskiego na twarzy Zbawiciela, uczniowie 

zachowaliby się irracjonalnie, idąc za kimś, kogo wcześniej wcale nie widzieli. Czyż ktoś 

zostawia swojego ojca i idzie za kimś, w kim nie widzi nic więcej, niż widział w swoim 

ojcu? Oni jednak pozostawili swego ojca cielesnego, aby pójść za Ojcem duchowym. 

Tak naprawdę nie pozostawili ojca, lecz dopiero znaleźli prawdziwego Ojca.  

Co mówi ta scena? 

Że w twarzy Zbawiciela było coś boskiego, co dostrzegli ci, którzy za nim poszli [...]. 

Naśladuj apostołów, słuchaj głosu Zbawiciela, zapomnij o ojcu cielesnym [...]. 

Apostołowie pozostawili ojca, łodzie, cały majątek. Pozostawili świat i jego majątek. 

Porzucili to, co mieli. Bóg patrzy nie na wielkość porzucanych dóbr, ale na ducha tego, co 

porzuca. (Hieronim "Homilie do Ewangelii Marka" 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Mk 1, 14 – 20   "Słowo wśród nas" 

 
nr 13 – 1993 

"Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi" (Mk 1,17) 

 

Jezus powiedział do swoich słuchaczy, że królestwo Boże jest blisko (Mk 1,15). W czasach 

Jezusa myślano o królestwie Bożym  w kategoriach objawienia się Boga w przyszłości, kiedy 

przyjdzie On sprawować  sąd nad światem i kiedy objawi swą moc i władzę nad całym 

stworzeniem. Jezus przyszedł do Galilei i „głosił Ewangelię Bożą” (Mk 1,14).  

W Nim przyszłość stała się teraźniejszością, Jezus bowiem zwiastował i ustanowił królestwo 

Boże na ziemi przez swe życie, śmierć i zmartwychwstanie. Ponieważ przyjście królestwa Bożego 

domagało się odpowiedzi ze strony ludzi, dlatego Jezus wzywał swych uczniów: „Nawracajcie 

się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). 

 Marek, w swym opisie powołania pierwszych czterech uczniów, 

ukazuje wzór odpowiedzi na wezwanie Jezusa. 

 Ci ludzie pozostawili wszystko – swe rodziny i pracę – i poszli za Jezusem. Byli oni tak 

bardzo przekonani o prawdziwości naglących słów Jezusa, że bez wahania poszli za Nim. 

Jezus powołał tych rybaków, by stali się jego uczniami i rybakami ludzi (Mk 1,17). Otrzymali 

oni zadanie przybliżania królestwa Bożego przez głoszenie Dobrej Nowiny i łowienie ludzi, 

którzy by odpowiedzieli nawróceniem i wiarą. W Starym Testamencie przenośnia połowu ryb 

wyrażała złowieszczą zapowiedź sądu (Am 4,2; Ha 1,14-15;Jr 16,16). W świetle Starego 

testamentu to „zbieranie” ludzi jest ważnym i pilnym zadaniem, co często nie mieści się w naszym 

rozumieniu pojęcia rybaka ludzi. Powołanie do bycia rybakiem ludzi jest bowiem powołaniem do 

uczestnictwa w zbieraniu ludzi na nadchodzący sąd Boży. 

Również my zostaliśmy przez wiarę i chrzest wezwani do bycia uczniami Jezusa i do 

uczestnictwa w zbieraniu ludu Bożego. Jezus zlecił nam odpowiedzialne zadanie łowienia innych 

ludzi, by i oni mogli być zbawieni, gdy Jego królestwo objawi się w chwale i potędze. Królestwo 

Boże weszło już na świat; teraz pozostaje do wykonania pilne zadanie zbierania ludzi. 

„Panie Jezu, pomóż  mi widzieć znaczenie zbierania ludu Bożego.                      

Niech wszyscy ludzie dostąpią w Tobie zbawienia.                                                           

Niech Twój Duch da mi moc bycia rybakiem ludzi” 

 

 



24 – 1994 

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.                                               

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15) 

Szymon, Andrzej, Jakub i Jan byli tak zafascynowani Jezusem, że „natychmiast” zostawili 

swoje sieci i poszli za Nim (Mk 1,18.20). Ze wzruszonymi sercami słuchali Jezusa 

przemawiającego na brzegu Morza Galilejskiego. Zrozumieli, że Jezus zaprasza ich do nowego 

życia, nieporównywalnie wspanialszego od życia starego, pełnego grzechu i pustki. Bóg dał im 

łaskę wiary i gotowości pozostawienia wszystkiego, aby pójść za Jezusem. 

Do dziś Jezus wzywa ludzi do odwrócenia się od popełnianych grzechów i uwierzenia w Dobrą 

Nowinę – w to, że Bóg posłał swego Jednorodzonego Syna na świat, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne (J 3,16). Wszyscy, którzy przyjmują wiarę w Jezusa                  

i odwracają się od grzechu, otrzymują wezwanie: „Pójdźcie za mną, a sprawię, że się 

staniecie rybakami ludzi” (Mk 1,17). 

Psalmista mógł się modlić słowami: ”Prowadź mnie według twej prawdy i pouczaj”, 

bo poznał Boga i zrozumiał, że On „rządzi pokornymi w sprawiedliwości” (Ps 25,5.9).  

Jeśli ukorzymy się przed Bogiem, odwracając się od grzechu, jeśli uwierzymy w dobrą 

Nowinę, Bóg będzie kierował nami przez wszystkie dni naszego życia i będzie nam ukazywał, co 

jest sprawiedliwe i słuszne. Jezus wezwie nas do nowego życia jako swoich uczniów i sprawi, ze 

staniemy się rybakami ludzi. Kiedy to nowe życie zacznie w nas rosnąc i jaśnieć, podobnie jak 

światło jaśnieje w ciemności, będzie ono pociągać innych do Chrystusa. 

Nasze zdumienie budzi fakt, jak szybko Piotr i pozostali apostołowie odpowiedzieli na 

wezwanie Jezusa. Jeszcze przed chwilą pracowali w swych rybackich łodziach, by już za moment 

zostawić wszystko i pójść za Jezusem.  

Przesłanie tego fragmentu Pisma jest oczywiste:  

 Jezus wzywa nas do porzucenia starego grzesznego życia; do mocnego 

postanowienia pójścia za Nim – bez wahania, bez oglądania się za siebie. 

 Jeśli nie wyrzekniemy się grzechu, lecz podejmiemy tylko chwilowe, 

„niezobowiązujące” postanowienia, nie będziemy zdolni odpowiedzieć w pełni na 

wezwanie do uwierzenia w Chrystusa i pójścia za Nim. 

Podejmijmy dziś postanowienie zdecydowanego odwrócenia się od naszego starego grzesznego 

życia i pójścia za Jezusem.  

Zaprawdę, w Nim królestwo Boże jest blisko nas. 

     

 



 

57 – 1997  (123 – 2003) 

 Każdy z nas został stworzony przez Boga jako odmienny, 

niepowtarzalny.  

Dlatego każdego z nas powołuje Bóg do poznania Go i służenia Mu w sposób odpowiadający 

jego osobowości.  

Historia Jonasza ukazuje nam proroka, który z początku przeląkł się powierzonego mu 

zadania i nie posłuchał wezwania Boga. Kiedy próbował uciec przed Bogiem, znalazł się 

w jeszcze większych tarapatach niż poprzednio (Jon 1,1-3.11-2.1). Bóg dał jednak 

Jonaszowi kolejną szansę i dzięki temu zostało ocalone wielkie miasto Niniwa (Jon 3,10). 

Także dla pierwszych uczniów Jezusa odpowiedź na Jego wezwanie oznaczała przygodę 

przerastającą ich najśmielsze oczekiwania (Mk 1,16-20). 

W obu wypadkach nieskończony, wszechmogący Stwórca pochylił się nad skończonymi, 

kruchymi, często zranionymi stworzeniami, aby powołać je do pójścia za Nim – i to wydarzenie 

wstrząsnęło nimi do głębi istnienia.  

Nie powinno nas to dziwić. W gruncie rzeczy powinniśmy się spodziewać, że takie spotkanie 

spowoduje w nich wielki wstrząs. Jonasz z pewnością doznał takiego wstrząsu otrzymawszy 

powołanie, które w jego mniemaniu przerastało jego siły. Uczniowie przez długi czas starali się 

zrozumieć, kim naprawdę jest Jezus i dlaczego ma na nich tak wielki wpływ (Mk 6,35-37.51;8,14-

20;10,25-28). Bóg jednak kształtował tych słabych ludzi, czyniąc ich w końcu swymi wiernymi 

sługami i nieustraszonymi świadkami swojej miłości i miłosierdzia. 

 Bóg powołuje nas wszystkich na świadków i sługi swojego królestwa. 

 Nawet jeśli jesteśmy ludźmi wykształconymi i oddanymi Kościołowi, Boże wezwanie z 

pewnością nami „potrząśnie”. Być może nie otrzymamy naszego powołania w tak dramatyczny 

sposób jak uczniowie i Jonasz; może będziemy musieli je rozeznawać przez wiele miesięcy czy 

nawet lat, Bóg jednak pragnie, aby każdy z nas poznał radość płynącą z odrzucenia własnych 

planów i stania się Jego prawdziwym sługą. 

Jeśli będziemy się starali być wierni Bogu w małych rzeczach, do których powołuje nas 

każdego dnia, z czasem doświadczymy głębokiej przemiany, która uczyni nas Jego prawdziwymi 

uczniami, tak samo ważnymi i potrzebnymi jak Apostołowie czy prorocy, o których czytamy w 

Piśmie świętym. Bóg nie oczekuje od nas niczego – oprócz pokory i otwartości serca. 

 Każdy z nas jest zanurzony w miłości Boga;  

 On napełnił nas swoim Duchem i włączył w swoje życie.  

Jako Jego umiłowani uczniowie, z radością przyjmijmy skierowane do nas wezwanie, wiedząc, 

że Bóg jest z nami we wszystkim, co robimy. 



90 – 2000 (I) 

 Szymon i Andrzej byli zwyczajnymi, ciężko pracującymi ludźmi, robiącymi to, co umieli 

najlepiej. Jakub i Jan byli dobrymi synami pracującymi razem z ojcem w małym rodzinnym 

przedsiębiorstwie. Wiedli zwykłe codzienne życie podobne do życia każdego z nas – ludzi 

chodzących do biura, fabryki czy pomagających w założonej przez ojca firmie. 

 Jak znamienne zaproszenie skierował Jezus do tych czterech osób: „Pójdźcie za Mną, 

a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”. 

 Równie znacząca jest ich odpowiedź: „I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” 

(Mk 1,17-18).  

Dwie decydujące chwile – chwila zaproszenia i chwila odpowiedzi na nie – zostały 

odnotowane dla nas w Ewangelii, abyśmy mogli się im bliżej przyjrzeć.  

Najpierw widzimy Jezusa, który zaprasza czterech mężczyzn, by porzucili wszystko to, co 

znajome, dające poczucie bezpieczeństwa, przyłączyli się do Niego i rozpoczęli nowe życie.  

W odpowiedzi Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana zadziwia nas ich zdecydowanie i radykalizm. 

Ta jedna krótka chwila  zmieni całe ich życie. Porzucając swe łodzie i sieci, staną się uczniami 

Jezusa – pierwszymi spośród milionów ludzi, którzy od tamtego dnia usłyszeli to samo 

zaproszenie i poszli za swoim Mistrzem. 

 Przyjęcie zaproszenia skierowanego przez Jezusa wymaga wiary. 

 Skoro ci pierwsi uczniowie zdecydowali się na tak wielkie ryzyko, to musieli dostrzec w 

Jezusie coś, co wzbudziło ich bezgraniczne zaufanie. 

 Kiedy my rozważamy jakąś ryzykowną propozycję, analizujemy najpierw jej realność i szansę 

powodzenia, by wreszcie przedłożyć nasze warunki. Ale Piotr i Andrzej, Jakub i Jan poszli za 

Jezusem bez wahania – bez żadnych „jednak”, „ale”, „jeżeli”.  

Zaufanie, jakim obdarzyli Jezusa, uczyniło z nich Jego wiernych, oddanych Mu bez reszty 

uczniów. Ich wiara pozwoliła Bogu zmienić ich życie. 

 Czy wierzymy, że Jezus może z taką samą mocą działać w naszym życiu? Czy wierzymy, 

że i do nas kieruje On swe szczególne zaproszenie? Jezus chce nas przemienić i posłużyć się nami. 

Prośmy Go, aby nam się objawiał, mówił do nas, zmieniał nasze serca. Ze swej strony zaufajmy 

Mu i nie wahajmy się pójść za Nim. Nie bójmy się tego, że nasze życie nigdy nie będzie już takie 

jak dotychczas. 

„Oto jestem, Panie. Chcę być Twoim uczniem. 

Zabierz ode mnie moje leki i obawy, i obdarz mnie wiarą. Pragnę całym 

sercem odpowiedzieć na Twoje wezwanie”. 

     



90 – 2000 (II) 

 Co skłoniło tych dwóch ludzi do pozostawienia wszystkiego i pójścia za 

Chrystusem? 

 Przecież Jan Chrzciciel, poprzednik Jezusa, został właśnie wtrącony do więzienia (Mk 1,14) i 

oczekiwał wyroku śmierci! Tych ludzi poruszyła miłość Zbawiciela. Nie zapoznali się ani z 

pismami świętych, ani z nauką Kościoła, bo te jeszcze nie powstały. Mieli do dyspozycji tylko 

miłość Jezusa, i to okazało się wystarczające. 

Jan Paweł II pisze w encyklice Evangelium vitae: 

 „Jezus jest jedyną Ewangelią: nie możemy mówić ani świadczyć o niczym innym. 

Właśnie głoszenie Jezusa jest głoszeniem życia” (80). Bóg stworzył nas po to, abyśmy 

byli z Nim przez całą wieczność. Kiedy Jezus wzywa nas, byśmy poszli za Nim, zaprasza 

nas do wejścia w zażyłą relację z Bogiem i do codziennego pogłębiania jej przez wiarę i 

posłuszeństwo. 

Jako poszczególne jednostki i jako cały Kościół jesteśmy zaproszeni do pójścia za 

Jezusem (a nie za jakimś zestawem przekonań religijnych, który możemy odnaleźć w 

pismach świętych czy kościelnych katechizmach). 

 On jest sercem Ewangelii: jesteśmy zaproszeni do autentycznej, osobowej więzi z 

Synem Bożym, „który wzywa nas do głębokiego zjednoczenia z sobą i otwiera nas na 

niezawodną nadzieję życia wiecznego” (Evangelium vitae, 81). 

 

Według św. Grzegorza z Nyssy, kiedy człowiek „zostaje przybrany za syna przez 

Boga wszechświata, staje się członkiem tej Istoty, której wspaniałości i wielkości nikt nie 

może zobaczyć, usłyszeć ani pojąc”.  

Na tym polega nasza godność dzieci Bożych. Pogłębiajmy swą przyjaźń z Chrystusem, 

a będziemy coraz lepiej rozumieli sens naszego istnienia. Umocni się również nasza więź 

w rodzinach i wspólnotach, kiedy zrozumiemy, że wszyscy jesteśmy członkami wielkiej 

rodziny Bożej. Bóg chce, aby tak właśnie wyglądało nasze życie.  

„Panie Jezu Chryste, Ty zostałeś uwieńczony czcią i chwałą. Jesteś godny 

tego, abym oddał Ci całe moje życie. Niech wszystko, co czynię, chwali Cię i wielbi.” 

 

 

 



101 – 2001 

 Kim jest ten Jezus, który stawia przed nami wymagania?  

W Liście do Hebrajczyków czytamy, że jest Synem Bożym, dziedzicem wszystkich 

rzeczy, przez którego wszystko zostało powołane do istnienia.  

Jezus jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Ojca, tym, który utrzymuje nas 

przy życiu. On oczyścił nas z grzechów i teraz zasiada na tronie Najwyższego (Hbr 1,2-3). 

Ma prawo domagać się od nas wszystkiego, gdyż On jest Stwórcą, a my stworzeniem, On 

jest wieczny, my zaś śmiertelni, On wszechmocny, my - bezsilni, On święty, my – 

grzeszni. Mógłby więc żądać od nas wszystkiego, jednak tego nie czyni!  

On mówi: „Jeśli chcesz”. 

Przychodzi na świat, aby nas zaprosić do udziału w Bożej nieśmiertelności, 

wszechmocy i świętości. Otwiera dla nas serce, prosząc w zamian o to, abyśmy otworzyli 

przed Nim swoje serca. Ukazuje nam drogę, która prowadzi do pełni życia. Każdego z nas 

pyta: „Czy chcesz na nią wejść? Czy jesteś gotów zmienić dziś swoje życie czy jesteś 

gotów odwrócić się od swoich grzechów i powierzyć mi siebie? Czy jesteś gotów przestać 

ufać samemu sobie, polegać na własnych siłach, a uwierzyć we Mnie i we Mnie złożyć 

swoją nadzieję?”. 

Jezus przychodzi do nas jak do Szymona i Andrzeja, jak do Jakuba i Jana – rybaków 

znad Jeziora Galilejskiego. Powołuje nas, mówiąc: „Pójdźcie za Mną” (Mk 1,17). 

Możemy pójść za Nim lub nie, możemy wybrać Jezusa lub pozostać przy swoich 

przemijających skarbach. 

 Jeśli chcemy pójść za Zbawicielem, musimy uczynić dwa pierwsze kroki, o 

których dziś mówi Jezus. 

  

 Po pierwsze musimy się nawrócić, by wyruszyć we właściwym kierunku – ku 

Bogu i Jego królestwu.  

 Po drugie, musimy uwierzyć w prawdziwość Ewangelii, uwierzyć w to, że Jezus 

jest naszym Panem i Zbawicielem, że On jest naszą drogą, prawdą i życiem. 

 

„Naucz mnie, Panie, przyjmować Twoje wymagania.                                               

Wiem, że jeśli czegoś żądasz, czynisz to z miłości do mnie i z troski o moje zbawienie.                                       

Proszę, ukaż mi drogę, którą mam iść, i sam pociągnij mnie do siebie.” 

     



156 – 2006 

I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. (Mk 1,18) 

Szymon wraz z Andrzejem zarzucali sieci w jezioro. Jakub i Jan byli ze swym ojcem w łodzi, 

gdzie naprawiali sieci. Możliwe, że Szymonowi i Andrzejowi nie powiódł się nocny połów i 

próbowali odrobić straty za dnia. Brudni i zmęczeni, skoncentrowani na swoim zadaniu, z 

nadzieją wpatrywali się w wody jeziora. Z kolei Jan i Jakub złowili, być może, taką obfitość ryb, 

że ich sieci się podarły, a może wręcz przeciwnie, warunki były tak niesprzyjające, że zamiast 

łowić, znaleźli wreszcie czas na pracochłonną czynność naprawy sieci. 

Jednak powołani przez Jezusa, „natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”                        

(Mk 1,18). Natychmiast. Nie spodziewali się takiego wezwania. Byli zajęci czymś innym. Jednak 

Szymon i Andrzej zdecydowali się nie czekać na wynik połowu, a Jakub z Janem – nie kończyć 

naprawy sieci. Bez wahania pozostawili to wszystko i poszli za Jezusem. 

Boże wezwanie może pojawić się w każdej chwili – nawet w samym środku pracowitego dnia. 

Podobnie jak Szymon i Andrzej, jesteśmy skoncentrowani na swoich zadaniach, jak łowienie ryb, 

przygotowywanie wielkiej wyprzedaży, prowadzenie lekcji czy robienie prania. Wtem, na 

przykład w trakcie ważnej narady, Duch Święty przynagla nas do modlitwy w konkretnej intencji. 

Lub usiłujemy właśnie pośpiesznie dokończyć gotowanie obiadu, kiedy wraca ze szkoły 

zapłakane dziecko. Czy potrafimy pozostawić to, co akurat robimy, by pójść za Jezusem? Czy 

istnieje dla nas coś ważniejszego niż odpowiedź na Jego wezwanie? 

Św. Augustyn powiedział kiedyś, że Bóg obiecał przebaczenie w odpowiedzi na skruchę, ale 

nie obiecał kolejnego dnia w odpowiedzi na nasze odkładanie na później.  

Jezus bardzo rzadko wzywa kogoś do całkowitego porzucenia pracy czy rodziny. Jednak 

codziennie ma dla nas konkretne słowa i zadania, które wymagają naszej reakcji. Jeśli nawet w 

tym życiu nie doczekamy się rezultatów, to konsekwencje naszej wierności będziemy odczuwać 

przez całą wieczność. Pamiętajmy też, że wezwanie Jezusa nie przekracza naszych możliwości, 

gdyż On sam uzdalnia nas do wypełnienia wszystkiego, o co nas prosi. 

„Jezu, otwórz dziś moje uszy na Twój głos i umocnij moje serce do uległości 

Twoim wezwaniom. W Tobie pokładam nadzieję.” 

    

 

 

 

 

 



189 – 2009 

Jezus rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”.                     

(Mk l.17) 

Czy rzeczywiście wystarczyło, że Jezus powiedział: ,,Pójdźcie za Mną”, aby Szymon                     

i Andrzej porzucili wszystko? Czy rzeczywiście chwilę później to samo uczynili Jakub i Jan? 

Niekoniecznie musiało tak być. Dzisiejsza Ewangelia jest streszczeniem historii powołania 

pierwszych uczniów Jezusa. Mówi nam, że zostali oni przez Niego zdobyci, nie podaje jednak 

dokładnie wszystkich szczegółów. 

 Możemy być pewni, że Jezus wiedział dokładnie, co ma im powiedzieć. Potrafił 

doprowadzić ludzi do Ojca. Czynił to, łącząc ze sobą miłość, prawdę, autorytet, uczciwość                

i pasję.  

A choć nam brak Jego świętości i mądrości, to jednak i my jesteśmy wezwani do 

ewangelizacji (por. Mt 28,19). Oto kilka kroków, które pomogą nam dzielić się z innymi Dobrą 

Nowiną. 

1. Po pierwsze troszcz się o zbawienie innych. Jezus powiedział kiedyś, że 

zostawiłby dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, aby szukać tej, która się zagubiła. Jezusowi 

zależy na każdej duszy. Pragnie, aby wszyscy doszli do nieba. To właśnie żarliwe 

pragnienie nadawało skuteczność Jego słowom. 

 

2. Po drugie módl się. Zrób sobie listę znanych ci osób, których wiara jest letnia lub którzy 

znaleźli się zupełnie poza Kościołem. Módl się za nich codziennie, prosząc Ducha Świętego, 

aby swoją łaską sprowadził ich do domu. Uwierz, że on będzie działał i zaufaj Mu. 

 

3. Po trzecie bądź przygotowany. Zastanów się, co mógłbyś powiedzieć na temat wiary 

gdyby nadarzyła ci się ku temu okazja. Proś Ducha Świętego, aby poddał ci właściwe myśli 

i pomógł przezwyciężyć lęk przed odrzuceniem, niezrozumieniem czy wyśmianiem. W 

każdym tygodniu umierają setki tysięcy ludzi, z których wielu nie jest przygotowanych na 

sąd Boży. Niektórzy myślą, że niebo to tylko pozostałość dawnych wierzeń, inni po prostu 

nie są zainteresowani Bogiem. Weźmy się więc do pracy. Gdyby każdemu z nas udało się 

w tym roku przyprowadzić do Pana choćby jedną osobę, byłby to ogromny sukces. 

 

,,Panie, udziel mi ducha ewangelizacji. Pomóż przezwyciężyć lęk i nieśmiałość. 

Proszę, porusz serca ludzi, za których się modlę.” 

 

 

 



222 – 2012 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15) 

Chociaż słowa te kojarzą nam się raczej z początkiem Wielkiego Postu, to i one, podobnie jak 

rozważane wczoraj wydarzenie chrztu Jezusa, stały się tematem jednej z tajemnic światła: 

 Jezus głosi królestwo Boże i wzywa do nawrócenia.  

Jest to tajemnica, która niezależnie od okresu liturgicznego wyrywa nas z duchowego marazmu 

i pomaga skierować wzrok ku Bogu. 

Dziś nawrócenie nie jest popularnym tematem. Minęły czasy kaznodziejów plastycznie 

malujących przed zgromadzonymi grozę piekła. Ogień i krzyki potępieńców bardziej śmieszą, niż 

straszą. Rozpowszechnia się przekonanie, że przychodząc na świat, mamy już zbawienie „w 

pakiecie”, tak jak wykupując wycieczkę w biurze podróży, mamy zapewniony bezpieczny powrót 

do domu. 

 Czyż miłosierny Bóg nie zrozumie i nie rozgrzeszy każdego człowieka?  

 A jeżeli jeszcze chodzimy do kościoła i staramy się żyć przyzwoicie, to czy nam się to 

po prostu nie należy? 

Jednak rozumiejąc w ten sposób, ryzykujemy, że rozminiemy się z Bogiem, że będziemy 

myśleć i wartościować zupełnie inaczej niż On.  

Żyjąc tylko po swojemu, nie doświadczymy ani Jego bliskości, ani pomocy. Mając                      

w zasięgu ręki nieskończoną miłość, zadowolimy się jej namiastką. Zamiast umacniać 

miłosną więź z osobowym Bogiem, będziemy wypełniać obowiązki religijne. 

 A na koniec ujrzymy ze zdziwieniem, jak „celnicy i nierządnice” (Mt 21,31), na których 

patrzyliśmy ze zgorszeniem, wchodzą przed nami do królestwa, podczas gdy nas czeka jeszcze 

długie i bolesne oczyszczenie. 

„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas 

prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam                 

i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1,8-9) – mówi św. Jan Apostoł.  

Szczęśliwi ci, którzy rozumiejąc, jakim piekłem jest żyć bez Boga już tu, na ziemi, 

autentycznie chcą odwracać się od grzechu. Dla nich Ewangelia jest rzeczywiście Dobrą 

Nowiną, w którą warto uwierzyć i wraz z Jezusem głosić ją innym. 

„Panie Jezu, pomóż mi dziś usłyszeć Twój głos wzywający do nawrócenia. Pomóż stanąć 

w prawdzie przed Tobą i odkryć Twoją miłość, która podnosi z upadku grzesznika.” 

    


