
Mk 2, 13 - 17 

 

(13) Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do 

Niego, a On go nauczał.  

(14) A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w 

komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał                

i poszedł za Nim.  

(15) Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników               

i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było 

bowiem wielu, którzy szli za Nim.  

(16) Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że 

je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: Czemu On 

je i pije z celnikami i grzesznikami?  

(17) Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza 

zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem 

powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.  

 

 

 



Powołanie Lewiego     (Mt 2, 13 - 17) 

 

„Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2, 17) – 

oświadczył Jezus w odpowiedzi na zarzuty uczonych w Piśmie i faryzeuszy, że zadaje się 

z celnikami.                          

 Wiara mówi nam, że nikt nie jest wolny od grzechu.  

 Pan więc przyszedł do każdego człowieka; jest Zbawicielem wszystkich.  

 Przyjmują Go jednak tylko ci, którzy sobie uświadamiają, że potrzebują 

zbawienia. 

Przebaczenie grzechów, o którym była mowa w poprzedniej perykopie (Mk 2,1-12), 

okazało się powołaniem do nowego życia. Paralityk "wstał, wziął zaraz swoje łoże                   

i wyszedł na oczach wszystkich" (Mk 2,11). Jest on obrazem grzesznika, który został 

uwolniony od grzechu i dzięki temu na nowo otrzymał szansę decydowania o sobie.                 

Być może dołączył do tłumu podążającego za Jezusem.  

Także Lewi, unieruchomiony w komorze celnej, an wezwanie Mistrza: "Pójdź za Mną" 

- "wstał i poszedł za Nim" (Mk 2,14). 

W omawianej perykopie mamy dwie ściśle powiązane ze sobą sceny: 

Powołanie Lewiego  

(Mk 2, 13-14) 

Scena ta wyjaśnia, że nasz grzech nie stoi 

na przeszkodzie powołaniu nas przez Jezusa;  

Wspólny posiłek wraz                 

z grzesznikami 

(Mk 2, 15-17). 

Ta scena ukazuje zaś cierpliwość, z jaką 

On się odnosi do tego, kto za Nim idzie, a 

dotychczas nie zerwał jeszcze całkowicie ze 

złem. 

 Jezus jest lekarzem, który przyszedł, aby uzdrawiać za pomocą miłosierdzia 

Ojca.  

 Jest darmową miłością, której wielkość jest proporcjonalna nie do naszych 

zasług,  lecz do naszych potrzeb.  

 Zbawienie wymaga przyjęcia tej miłości.  



Każdy uczeń należy do wspólnoty, która nikogo nie wyklucza. Jest ona otwartym 

domem, w którego centrum stoi Jezus z grzesznym paralitykiem. Wszyscy, którzy Go 

otaczają, są Mu równie bliscy.  

Perykopa Mk 2, 13-17 w Biblii Tysiąclecia nosi tytuł "Powołanie Lewiego". 

Trzeba jednak zauważyć, że o powołaniu celnika na apostoła Jezusa mówią jedynie dwa 

jej wersy (a w sensie ścisłym tylko Mk 2,14). Z tego względu bardziej odpowiednim 

tytułem byłoby ogólne: "Powołanie grzeszników". 

Na perykopę tę składają się zmieniające się szybko sceny:  

 nauczanie Jezusa skierowane do idących za Nim tłumów (Mk 2,13),  

 powołanie Lewiego (Mk 2,14)  

 oraz wspólny posiłek z celnikami i grzesznikami, a także skierowanie przez 

uczonych w Piśmie i faryzeuszy zarzutu pod adresem Jezusa oraz Jego odpowiedź 

(Mk 2,15-17). 

Całą perykopę - mimo zmiany miejsca akcji - łączy osoba Jezusa jako jej głównego 

bohatera, będącego punktem odniesienia dla zachowania bohaterów drugoplanowych. 

Na wers Mk 2,13 składają się trzy proste orzeczenia:  Jezus wyszedł nad jezioro, 

tłumnie przychodzili do Niego ludzie, a on ich nauczał. Ewangelista podkreśla, że Jezus 

przyszedł nad jezioro ponownie (gr. palin). Przypomina w ten sposób, że to właśnie                   

w tym miejscu powołał swoich pierwszych uczniów: Szymona i Andrzeja oraz Jakuba                  

i Jana (Mk 1, 16-20). 

 To przypomnienie o miejscu powołania uczniów służy oczywiście przygotowaniu 

następnej sceny - mówiącej o powołaniu Lewiego. Z kolei wzmianka o napływających 

tłumach koresponduje z informacją o wcześniejszym się ich gromadzeniu wokół Jezusa 

(Mk 1,32-33). Można powiedzieć, że  ten sposób ewangelista tworzy jeszcze silniejszy 

kontrast między "całym ludem" a Lewim, który siedział w odosobnieniu w komorze 

celnej. 

Jezus nad jeziorem przede wszystkim nauczał. Zastosowany tutaj czas przeszły 

niedokonany wskazuje na czynność, która wciąż jest otwarta ku przyszłości. Możemy więc 

odnieść wrażenie, że wzmianka o nauczaniu odnosi się nie tylko do czasów, w których 

prowadzone jest ono poprzez nieprzerwane głoszenie Ewangelii.  

Marek mocno podkreśla czynność nauczycielską Jezusa (23 razy), dla Niego rezerwując 

słowa "uczyć" i "nauka" (z jednym tylko wyjątkiem w Mk 6,30, w którym jest mowa                  

o nauczaniu apostołów). 



Ewangelista zaznacza, że powołaniu przez Jezusa stale towarzyszy ważna okoliczność: 

Mistrz powoływał swoich uczniów - "przechodząc". Tak było przy powołaniu pierwszych 

uczniów: "Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 

Szymonowego, Andrzeja" (Mk 1,16). Teraz zaś, "przechodząc, ujrzał Lewiego, syna 

Alfeusza".  

 Widzimy więc, że inicjatywa zawsze należy do Jezusa. To Jezus przychodzi do 

człowieka tam, gdzie on żyje, pracuje. I w tym  miejscu po powołuje. 

Odnosząc się do obrazu Lewiego w komorze celnej, można powiedzieć, że powoływany 

pozostaje jakby unieruchomiony, aż do momentu, w którym Jezus skieruje do niego swoje 

wezwanie. 

Powołaniu przez Jezusa towarzyszy też jego spojrzenie: "ujrzał Lewiego". Znowu, 

podobnie jak przy poprzednich powołaniach (Mk 1,16.19), ważne jest miłosierne 

spojrzenie Jezusa. W celniku, który zapewne uważał siebie za człowieka grzesznego                 

i którego inni mieli za takiego, Jezus dostrzegł wartość. 

To sytuacja, jak z Księgi Izajasza, gdy Bóg zwrócił się do Izraela: "Drogi jesteś                    

w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję" (Iz 43,4).  

Dlatego "nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś moim!"                 

(Iz 41,14). 

 

W słynnym obrazie 

Caravaggia 

przedstawiającym tę 

ewangeliczną scenę 

spojrzenie Jezusa 

ukazane jest jako snop 

światła, który wyrywa 

Lewiego z tumanu 

ciemności.  

W ten sposób wzrok 

Jezusa spoczywa na 

Lewim, synu Alfeusza, 

którego tradycja 

identyfikuje z 

Mateuszem Ewangelistą. 



Lewi, zanim spoczął na nim wzrok Jezusa, siedział. Odnosząc ten motyw do sceny 

uzdrowienia paralityka, zauważamy analogię. Paralityk leżał na łożu. Lewi zaś siedział jak 

sparaliżowany na miejscu, które stanowiło całe jego dotychczasowe życie, w komorze 

celnej. 

Wezwanie Jezusa zawsze skierowane jest do osób, które żyją swoim życiem: do ludzi, 

którzy łowią ryby, pracują, liczą pieniądze.  

 Stwórcza moc Jego wzroku i Jego słowa dokonują coraz trudniejszych rzeczy.  

Paweł Apostoł został powołany wtedy, gdy "siał grozę i dyszał żądzą zabijania 

uczniów Pańskich", gdy udawał się do Damaszku, aby ich wtrącać do więzień (Dz 9,1). 

 Wszystko możliwe jest dla Boga.  

Możliwe jest dla Niego również rozpostarcie perspektywy zbawienia przed kimś, kto 

ograniczył swoje pole widzenia do komory celnej. 

Jak wcześniej do rybaków, tak teraz do celnika Pan powiedział: "Pójdź za Mną!". Lewi 

właściwie zrozumiał to wezwanie. Mimo, że Jezus nie zażądał od niego, aby pozostawił 

wszystko, całe dotychczasowe życie, on tak zrobił. Pójście za Jezusem to jednak nie tylko 

porzucenie dotychczasowego życia, ale przede wszystkim naśladowanie Mistrza, 

chodzenie Jego śladami.  

   Naśladuje się tego, kogo się kocha, aby móc być  "z nim" (Mk 3,14). 

Na reakcję powołanego składają się dwa akty: 

1. "On wstał" (Mk 2,14).  Paralityk, który był przykuty do łoża swojego grzechu, 

został uwolniony. Lewi, który wegetował w klatce swego egoizmu, powstał do 

nowego życia. 

2. "I poszedł za Nim" (Mk 1,14). Użyty w tym miejscu czas dokonany bardzo 

wyraźnie sugeruje, że powołany nie tylko zostawił wszystko, aby zdobyć 

większą radość: skarb swego życia, drogocenną perłę (Mt 13,44n.), ale także 

zaczął Go naśladować. 

 

W scenie powołania Lewiego po raz kolejny potwierdza się, że tylko do Jezusa należy 

wezwanie określonej osoby.  

 

 Jezus powołuje tych, których chce (Mk 3,14).  

 



Jest tutaj podkreślona przez ewangelistę swoista bierność powoływanego. Oczywiście, 

nie jest to bierność całkowita, bo odpowiedź jest uzależniona od woli tego, kto słyszy 

wezwanie. Bogaty młodzieniec jest przykładem człowieka, który odrzucił wezwanie 

Jezusa (Mk 10,22). 

W Mk 2,15 rozpoczyna się główna część perykopy. Czytamy, że Jezus zasiadł w domu 

Lewiego do stołu z celnikami i grzesznikami. Zgodnie ze zwyczajem tamtej epoki Jezus              

i inni biesiadnicy rozciągnęli się na dywanach w pozycji leżącej. Łukasz podkreśla, że 

było to wielkie przyjęcie (Łk 5, 29). 

W Biblii Tysiąclecia czytamy: "Gdy Jezus siedział w jego domu ..." (Mk 2,15).                   

W oryginalnej konstrukcji greckiej jest jednak wieloznaczna formuła: "w swoim domu",  

a w związku z tym pojawia się wątpliwość, o jaki dom chodzi. Część egzegetów uważa, że 

chodzi o dom Lewiego. 

Analogiczny obraz można znaleźć na przykład w opowiadaniu o innym celniku - 

Zacheuszu, który po spotkaniu z Jezusem, rozradowany, przyjął Go w swoim domu                  

(Łk 19,1-10). Wydaje się jednak, że w omawianej perykopie chodzi o dom Szymona                  

i Andrzeja (Mk 1,29). 

Z Ewangelii św. Marka wynika bowiem, że w czasie pobytu w Kafarnaum Jezus 

zatrzymywał się właśnie u nich. A gdy uznamy, że miejscem uczty był dom oddany 

Jezusowi do dyspozycji (a nie dom Lewiego), wtedy łatwiej będzie nam zrozumieć zajście 

z faryzeuszami.  

Skoro Jezus był w pewnym sensie gospodarzem, to na nim skupia się zarzut uczonych 

w Piśmie. Przedstawiając Jezusa jako zapraszającego na ucztę, Marek buduje obraz 

budzący wielką nadzieję. Jest to obraz Jezusa, który zaprasza do siebie wszystkich, także 

tych, których nie uważano do tej pory za godnych zaproszenia. 
 

Tak więc z Jezusem przebywało "wielu celników i grzeszników". Grzesznikami są ci, 

którzy przekraczają Prawo. Celnicy byli otoczeni szczególną wzgardą ludu izraelskiego: 

zajmowali się bowiem pobieraniem podatków z ramienia rzymskich władz okupacyjnych. 

Współpracowali z poganami. Wspólne spożywanie z nimi posiłku budziło kontrowersje 

także w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich (Dz 11,3; Ga 2,11n.). 
 

"Wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem" (Mk 2,15). Użyty 

tutaj czas przeszły niedokonany znów wskazuje na czynność, która wykracza poza 

jednostkową sytuację.  
 

 Jezus poprzez chrzest pośród grzeszników rozpoczął swoją misję, 

pośród nich na krzyżu również ją zakończył.  
 

Niejednokrotnie zarzucano Mu, że jest "żarłokiem i pijakiem", "przyjacielem 

celników i grzeszników" (Mt 11,19; Łk 7,34). 

 

 



Uczta jest tradycyjnym obrazem królestwa Bożego. Wspólne ucztowanie jest 

aktem zażyłości, pokoju i radości. Ci, którzy wspólnie spożywają posiłek, są sobie bliscy.  

Obraz Jezusa pośród celników to obraz świętego Boga i grzesznego człowieka 

siedzących przy tym samym stole, tworzących wspólnotę. Jezus nie tylko przebacza 

grzechy, jak w przypadku paralityka, ale czyni coś więcej: dzieli życie z grzesznikami.  

   Jego przykład uczy nas, abyśmy odsuwali się nie od grzeszników, lecz od 

grzechu.  

Pojawienie się w omawianej scenie uczonych w Piśmie ma charakter niespodziewany. 

Nic nie wiadomo o okolicznościach, w jakich mieli okazję zobaczyć, kogo Jezus gości ,,w 

swoim" domu. Nie ma to jednak większego znaczenia. Znaczenie ma tylko pojawiająca się 

w ich ustach krytyka.  

Co ciekawe, w tej scenie to uczeni w Piśmie zostali przedstawieni jako ci, którzy 

,,widzą". Wcześniej to o Jezusie ewangelista pisał jako o tym, który ,,widział". Wcześniej 

to o Jezusie ewangelista pisał jako o tym, który ,,widział": Szymona i Andrzeja, Jakuba i 

Jana, paralityka i celnika Lewiego.  

Teraz uczeni w Piśmie mieli okazję zobaczyć, jak Jezus się brata z celnikami i 

grzesznikami. ,,Je z grzesznikami i celnikami" (Mk 2,16).  

Tak Jezus był postrzegany przez ,,ówczesnych pobożnych". Nie byłoby w tym nic 

dziwnego, gdyby sam był grzesznikiem. Gorszące z ich punktu widzenia było to, że 

sprawiedliwy przebywał z niesprawiedliwymi. Albo sam jest grzesznikiem - co przecież 

należy wykluczyć - albo czyni coś, co nie mieści się w obowiązujących wyobrażeniach o 

sprawiedliwości.  

Najpierw ewangelista napisał, że grzesznicy siedzieli przy stole razem z Nim, teraz 

przytacza zarzut faryzeuszów, że On jada z nimi. Można więc powiedzieć, że istnieje tu 

pełna wzajemność.  

,,Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do 

niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną" (Ap 3,20).  

,,Mówili do Jego uczniów" (Mk 2,16). To typowe dla faryzeuszów. Nie zwykli byli 

na ogół zwracać się wprost do Mistrza z Nazaretu, chyba tylko po to, aby zastawić ma 

Niego pułapkę (Mk 10,2n.; Mt 22,15n.).  

Jego słowa i czyny komentowali najczęściej jedynie między sobą, ewentualnie - tak 

jak w tym przypadku - swoje zarzuty wobec Niego kierowali do uczniów. Tym razem 

poruszyli kwestię żywo interesującą pierwsze wspólnoty chrześcijańskie: jak odnosić się 

do grzeszników? Jak odnosić się wobec pogan?  



,,Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?" (Mk 2,16). 

 Po raz trzeci ewangelista zwraca w tej perykopie uwagę na fakt niezwykłej zażyłości 

między Mistrzem a grzesznikami. Warto zauważyć, że jeść wspólnie to dzielić życie ze 

sobą, tworzyć wspólnotę.  

,,Siedzieć'' i ,,jeść'' to również określenia budzący skojarzenia z opisem ostatniej 

wieczerzy, w której Jezus dawał siebie samego. 

 ,,Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich" (Mk 2,17). To nie uczniowie 

odpowiedzieli jednak na skierowanie do nich przez faryzeuszów pytanie. Udzielił jej sam 

Jezus.  

Taka jest również metoda działania Kościoła:  

 każdy przedstawiony mu problem znajduje swoją odpowiedź w Jezusie.  

To, co On czynił i co mówił, stanowi bowiem nowe prawo. Winniśmy postępować 

wobec grzeszników tak samo, jak On. On odrzuca zło, ale grzesznika otacza miłością. 

Jezus nienawidzi grzechu, ale kocha grzeszników. My natomiast nienawidzimy 

grzeszników, gdyż sami jesteśmy grzeszni. Gdy pokochamy braci nieskończenie czułą 

miłością Ojca, poczynając od ostatnich, wtedy zagości w nas doskonała miłość Syna             

i będziemy do niego podobni (Łk 6,27-38). 

 ,,Nie potrzebują lekarza zdrowi" (Mk 2,17).  

Możemy powiedzieć, że w szerszym ujęciu owi zdrowi to ci, którzy sami siebie 

uważają za sprawiedliwych, a jednocześnie za samowystarczalnych. Odrzucają ze wzgardą 

ofiarowane im zbawienie, gdyż uważają, że go nie potrzebują. Zakładają bowiem, że 

zbawią się w oparciu o przestrzeganie prawa, ale nie biorą pod uwagę, że Prawo potępia 

wszystkich.  

,,Lecz ci, którzy się źle mają" (Mk 2,17).  

Zadaniem Prawa nie jest usprawiedliwianie, ale raczej przekonywanie o grzechu. 

Prawo ukazuje zło, abyśmy udali się do lekarza. Lekarzem grzeszników jest sam Bóg. 

Tylko miłosierna miłość Boga darmo dana zbawia wszystkich. Tylko on może uzdrowić 

człowieka, tak jak tylko kochający może uleczyć ranę miłości kochanego.  

 Człowiek stworzony jest dla Boga i tylko ,,jedząc z Nim", pokonuje 

grożącą mu śmierć.  

Jezus zakończył swoją odpowiedź stwierdzeniem: ,,Nie przyszedłem powołać 

sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mk 2,17).  



Misją Syna Człowieczego na ziemi jest przebaczenie grzesznikom, ukazanie darmowej 

miłości Ojca, będącej jedyną drogą zbawienia. Kto nie godzi się zasiąść przy stole                     

z grzesznikami, ten pozbawia się możliwości spożycia posiłku z Panem, a tym samym 

zatrzymuje się poza kręgiem Jego zbawczej miłości. Ten, kto uważa się za 

sprawiedliwego, nawet gdyby zaangażował wszystkie siły w zachowanie Prawa, nie 

będzie w stanie uczynić, bo zabraknie w przekonaniu o własnej sprawiedliwości, jak 

gdyby bronił się przed Bogiem.  

To zamknięcie się na Bożą miłość jest źródłem wszelkiego grzechu. Sprawia, że 

aspirujący do bycia sprawiedliwym człowiek jak Jonasz buntuje się wobec miłosiernego 

Boga: ,,Lepiej zabierz duszę moją ode mnie, albowiem lepsza jest dla mnie śmierć niż 

życie" (Jon 4,2). Jest to rzeczywiście wielkie zło, od którego sprawiedliwy musi być 

uwolniony, Jest to ślepota, w której trwa on dopóty, dopóki sądzi, że widzi (J 9,41).  

Co więcej, pokusie, aby stać się takimi jak sprawiedliwi, ulegają także grzesznicy. 

Nawet marnotrawny syn powrócił do domu z myślą, aby stać się jak jego starszy brat. 

Reakcja ojca była natychmiastowa: kierowany nie sprawiedliwością, lecz miłosierdziem 

kazał sługom zwrócić mu wszystkie atrybuty synostwa i wyprawić na jego cześć ucztę   

(Łk 15,19b.21n.).   

Grzesznik świadomy swojego grzechu, przekraczając Prawo, za sprawą przebaczenia 

będzie w stanie doświadczyć ogromu miłości, jaką jest otoczony. Ten natomiast, kto jest 

przekonany o swojej sprawiedliwości, skazuje się na samotne spożywanie ciężko 

zapracowanego chleba (Ps 127,2), odrzucając zaproszenie na wielką ucztę wystawioną dla 

grzeszników. 

Nowa sprawiedliwość to przyjęcie tej niezasłużonej miłości, która uzdalnia nas do 

odwzajemnienia miłości, jaką jesteśmy kochani. Tego nie może sprawić żadne prawo, 

otrzymaliśmy tego rodzaju możliwość tylko dzięki łasce. Przy czym musimy sobie 

uświadomić, że mamy tutaj do czynienia nie z jednorazowym aktem, lecz z pewną stałą 

dyspozycją, którą winniśmy w sobie podtrzymywać przez całe życie. Zawsze bowiem 

daleko nam do doskonałości i jako tacy winniśmy starać się o poprawę.  

 Dlatego winniśmy zawsze przebaczać sobie wzajemnie, jak Bóg przebaczył 

nam w Chrystusie (Ef 4,32). 

Jeśli w kościele wyklucza się publicznych grzeszników, nie oznacza to, że Bóg ich nie 

kocha. Wprost przeciwnie: "Wolałbym sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa 

dla zbawienia swoich braci" (Rz 9,3) - pisze Paweł Apostoł, który dobrze znał miłość 

Boga do nich (2Kor 5,14n.). Czynimy to jedynie, aby napiętnować grzech. Także to jest 

potęgą miłosierdzia.  



Jeśli grzesznicy zostają oddzieleni od innych, to tylko w efekcie szczególnej troski               

o ich zbawienie. Chodzi też o to, aby nie stali się przyczyną zgorszenia, za co czekałaby na 

nich surowa kara (Mt 18, 6n.). Kto chciałby jednak wykluczyć ich ze wspólnoty 

zbawionych, ten sprzeciwiałby się woli Chrystusa, lekarza człowieka i zbawiciela 

grzeszników. 

Grzechy i słabości, od których nikt nie jest wolny, nie tylko nie powinny być 

powodem potępienia ze strony innych, ale też nie powinny być źródłem zniechęcenia             

i rozpaczy ze strony grzesznika. Nic już odtąd nie może nas oddzielić od miłości Boga, od 

Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami               

(Rz 8,39 ; 5,8) 

 

„Ujrzał Lewiego [...], siedzącego w komorze celnej” (Mk 2,14a) 

Dlaczego ewangelista powiedział: "siedzącego w komorze celnej"? W ten sposób 

pokazuje moc Tego, który powołał: nie wtedy, gdy porzucił to, co niegodne, lub go 

zaniechał.  Wyrwał go z samego środka tych niegodziwych zajęć. Tak samo nawrócił 

błogosławionego Pawła, gdy ten szalał, wściekał się i zionął ogniem (Dz 9,1-2) [...].  

Tak samo wezwał rybaków, gdy byli zajęci swą pracą. Wprawdzie nie był to zawód 

pogardzany, lecz zajmowali się nim ludzie bardzo prości, niewykształceni i pozbawieni 

ogłady. zajęcie Lewiego było haniebne i bezwstydne, jako czerpanie zysku w sposób 

nieuczciwy, bezwstydne kupczenie, zdzierstwo pod pozorem prawa. A przecież Ten, który 

powołał, nie brzydził się żadnym z tych błędów. 

Co mówić, że nie wstydził się celnika, skoro nie tylko nie wstydził się powołać 

nierządnicy, pozwalając jej ucałować swoje nogi i zrosić je łzami (Łk 7,37-38). Dlatego 

właśnie przyszedł: nie tylko by uzdrowić ciało, lecz także by uzdrowić chorobę duszy. Tak 

samo wcześniej uczynił z paralitykiem.  

A gdy jawnie dowiódł, że może odpuszczać grzechy, wtedy dopiero udał się do celnika, 

by nie poczuli się zażenowani, widząc, że celnik został wcielony do grona uczniów. Jeśli 

ktoś ma moc odpuszczania wszelkich grzechów, to nie może dziwić, że celnika ustanawia 

apostołem  (Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 30,1). 

 

 

 

 



„Pójdź za Mną!” (Mk 2, 14b) 

Gdy Pan mówił: "pójdź za Mną", miał na myśli: "naśladuj Mnie". Mówiąc "pójdź za 

Mną", myślał nie tylko o ruchu stóp, ile o naśladowaniu Jego sposobu życia. kto bowiem 

twierdzi, że pozostaje w Chrystusie, powinien iść tą samą drogą, którą On chodził, czyli 

nie pragnąć rzeczy ziemskich ani nie szukać dóbr ginących, ale uciekając od zaszczytów; 

świadomie pogardzać tym wszystkim, co światowe ze względu na niebieską chwałę, 

czynić wszystkim dobrze, nikomu nie dodawać goryczy krzywd, samemu zaś cierpliwie 

krzywdy znosić, prosić o Boże przebaczenie dla tych, którzy zadają krzywdy, nigdy nie 

szukać swojej własnej chwały, ale zawsze chwały Boga i bronić tego wszystkiego, co 

pomaga innym miłować sprawy niebieskie. To właśnie oznacza pójść śladami Chrystusa, 

jak uczynił Mateusz, gdy, jak mówi tekst, powstał i poszedł za Nim. Nie powinno nas 

dziwić, że Mateusz na pierwszy dźwięk głosu Pana zostawił dobra ziemskie, o które 

wcześniej tak zabiegał i sam dołączył do grona uczniów Tego, który sam niczego nie 

posiadał. Sam bowiem Pan, który zewnętrznie powołał Mateusza słowem, wewnętrznie 

obdarzył go darem niewidzialnego impulsu, aby był zdolny pójść za Nim [...]. 

Jezus spotkał go, gdy Lewi siedział w komorze celnej z umysłem pochłoniętym przez 

doczesne bogactwa. Jego nowe imię, jak mówi Ewangelia, było Mateusz. Mateusz po 

hebrajsku oznacza "darowany". Imię, które doskonale pasuje do obdarowanego darem 

nadprzyrodzonej łaski  (Beda Czcigodny, "Homilie do Ewangelii" 1,21). 

 

„Nie potrzebują lekarza zdrowi” (Mk 2,17a) 

Jakiż lekarz, chcąc wyleczyć chorego, będzie spełniał pragnienia chorego, a nie 

postępował zgodnie z zasadami sztuki medycznej? Otóż Pan przyszedł na ziemię właśnie 

jak lekarz do chorych, jak sam potwierdza, mówiąc: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, 

lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników".  

W jaki sposób chorzy mogą zostać wzmocnieni?   Jak grzesznicy mogą pokutować?  

Czyniąc to, co do tej pory czynili, czy raczej przeciwnie, podejmując wysiłek zmiany           

i porzucenia swojego dotychczasowego zachowania, z powodu którego ściągnęli na siebie 

i poważną chorobę i liczne grzechy? Ignorancja zaś, matka wszelkich chorób, jest leczona 

poznaniem prawdy. Dlatego też Pan pouczył o niej swoich uczniów i jej mocą leczył 

chorych, a grzeszników powstrzymywał od grzechu. Nie mówi do nich zgodnie                          

z poprzednimi przekonaniami ani też nie odpowiadał na ich podchwytliwe pytania, ale 

zgodnie ze zdrową nauką, bez hipokryzji ani osobistych urazów (Ireneusz, "Przeciw 

herezjom" 3,5,2). 



 

„Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych” (Mk 2,17b) 

Nazywa zdrowymi sprawiedliwych, a chorymi grzeszników.  

Niech zatem chory nie przecenia własnych sił, bo nie uratuje się dzięki swej sile. Jeżeli 

pokłada nadzieję we własnych siłach, wnet się przekona, że są to siły właściwe nie dla 

zdrowych, ale dla szalonych. Szaleni są dlatego takimi, bo do tego stopnia uważają sie za 

zdrowych, że nie szukają lekarza, a nawet uważają go za intruza i odtrącają go.  

Podobnie postępują ci, którzy chorzy na pychę odrzucają Chrystusa. Stanowczo 

twierdzą, że nie potrzeba żadnej Jego życzliwej do wypełnienia sprawiedliwości nakazanej 

przykazaniem prawa. Niech skończą ze swoją głupotą i zrozumieją, że mają wolną wolę 

nie po to, by odrzucać sercem pełnym pychy pomoc, ale pobożną wolą przyzywać Bożej 

pomocy. Wolna wola o tyle bardziej będzie wolna, o ile będzie zdrowsza. A na tyle będzie 

zdrowsza, na ile podda się łasce i Bożemu miłosierdziu (Augustyn, "Listy" 157,7-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mk 2, 13 – 17 

 

nr 13 – 1993 

Lewi był wyrzutkiem społeczeństwa, Żydem na usługach rzymskiego imperium, które 

okupowało Palestynę. Był on chyba świadomy, że na wieloraki sposób zdradził swój naród 

i związał się z pogańską kulturą najeźdźców. A jednak kiedy Jezus go powołał, zostawił 

wszystko i poszedł za Nim (Mk 2,14).  

 Lewi to inne określenie Mateusza, który napisał później Ewangelię znaną 

pod jego imieniem. 

To chyba świadomość  własnej sytuacji pozwoliła Lewiemu odpowiedzieć tak ochoczo 

na wezwanie Jezusa. Lewi wiedział, że jest grzesznikiem: prawdopodobnie każdego dnia 

przypominały mu o tym niechętne spojrzenia i pogardliwe słowa współziomków nie 

akceptujących jego samego i jego stylu życia. By może i on przejął powszechny zwyczaj 

celników pobierających od ludzi więcej, niż im wyznaczono (Łk 3,12-13). W każdym 

razie Lewi z pewnością wiedział, że potrzebuje Zbawiciela. 

Jaka mogła być jego reakcja, kiedy usłyszał słowa Jezusa: „Nie potrzebują lekarza 

zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników” (Mk 2,17).  

Oto cudowne działanie naszego Boga: powołuje nas, kiedy jesteśmy jeszcze 

grzesznikami (Rz 5,8). Lewi wiedział, że jest chory na duszy i że jego serce stwardniało na 

kamień. Świadomość  tego pomogła mu prawdopodobnie porzucić  stary styl życia i pójść 

za Jezusem, jedynym, który potrafił go uleczyć. 

Wśród ludzi panuje powszechne przekonanie, że człowiek jest z natury dobry. 

Tymczasem musimy zdać sobie jasno sprawę z tego, że biblijne spojrzenie na człowieka 

mówi, że wszyscy jesteśmy grzeszni, że wszyscy jesteśmy obciążeni nasza upadłą 

naturą, która oddzieliła nas od światłości i życia Bożego (Rz 3,10 – 12.23). 

 Gdy szukamy sposobów i możliwości zaspokojenia własnych grzesznych pragnień                

i różnego rodzaju pożądliwości, nawet nie przychodzi nam do głowy myśl, czy jest to 

zgodne z tym, czego pragnie dla nas Pan (Rz 7,15.17 – 20). Kiedy Lewi zdał sobie z tego 

sprawę, porzucił wszystko, co posiadał, i poszedł za Jezusem. 

Może stać się to również prawdą o nas samych. Jeśli będziemy prosić, Duch Święty nie 

tylko ukaże nam nasze grzechy, ale skieruje do nas słowa pokrzepienia i otuchy, wzywając 

do pójścia za Jezusem, naszym Uzdrowicielem. 



„Panie Jezu, Ty przyszedłeś, aby odkupić i uzdrowić grzeszników. Spraw, abym 

dzięki Duchowi Świętemu doświadczył w życiu Twego działania i był gotowy pójść za 

Tobą.” 

 

46 – 1996 

Czy przyłączyłbyś się do wspólnoty religijnej, do której należeliby narkomani i 

sutenerzy? A może uważasz, że nie mógłbyś wielbić Boga w towarzystwie takich 

grzeszników i wątpiłbyś w szczerość ich woli nawrócenia? Podobnie reagowali faryzeusze 

widząc, że Jezus powołuje do grona swoich uczniów grzeszników, takich jak celnik Lewi 

(którego zwykle utożsamia się z Mateuszem apostołem). Celnicy byli szczególnie 

znienawidzeni przez Żydów, ponieważ pracowali dla Rzymian okupujących ziemie 

Izraela. 

Czy chciałbyś jadać w towarzystwie takich ludzi? Jezus czynił to bez skrępowania, a 

tym, którzy go krytykowali, tłumaczył swoje postępowanie mówiąc, że przyszedł do tych, 

którzy potrzebują pomocy (a więc do grzeszników), a nie do tych, którym jej nie potrzeba 

(czyli sprawiedliwych) – por. Mk 2,17.  Jadając z grzesznikami, Jezus przygotowywał ich 

na ucztę eucharystyczną, która jest przedsmakiem królestwa Bożego. To, że Jezus 

powoływał grzeszników i jadał z nimi, nie oznaczało wcale zgody na ich grzech. Wręcz 

przeciwnie, byli oni (tak samo jak i my) wezwani do żalu za grzechy i do nawrócenia. Bóg 

kocha grzeszników, choć jednocześnie nienawidzi ich grzechu. 

Św. Beda Czcigodny stwierdził w jednej ze swych homilii, że pójście za Jezusem 

oznacza naśladowanie Go.  

Gdy Lewi poszedł za Jezusem, został nie tylko pociągnięty do tego, by być z Nim, ale 

także do tego, by być jak On. Przez swoje nawrócenie (które przecież w sensie dosłownym 

znaczy odwrócenie się od grzechu, by przebywać z Synem Bożym) Lewi dał przykład 

innym grzesznikom, którzy tak jak on przychodzili do Jezusa.  

Za nawróceniem idzie przebaczenie, a za nim łaska udziału w Ciele i Krwi Chrystusa. 

Zjednoczenie z Jezusem to nie tylko kwestia sprawiedliwości, ale także świętości. Nasze 

ucztowanie z Nim jest symbolem wiecznego życia z Jezusem w królestwie Bożym. 

Dostąpimy go, jeśli będziemy gotowi odpowiedzieć na jego wezwanie, które zawsze 

nawołuje nas do nawrócenia, do przyjęcia przebaczenia i dzielenia z Nim życia. 

Św. Beda mówił: „Aby Go przyjąć, otwieramy drzwi na głos Jego wezwania wówczas, 

kiedy chętnie dajemy posłuch jego wewnętrznym lub zewnętrznym napomnieniom, kiedy 

wprowadzamy w czyn to, co poznaliśmy jako zadanie do wykonania. Przychodzi, aby 

wieczerzać z nami, a my z Nim, dlatego że przez łaskę swej miłości zamieszkuje w 



sercach wybranych, umacniając ich zawsze światłem swej obecności. Dzięki temu 

postępują ustawicznie w pragnieniach niebieskich, którymi On posila się niby 

najwyborniejszym pożywieniem”. 

     90 – 2000 

W pewnym momencie swej przeszłości Lewi dokonał złego wyboru. Zapragnął 

bogactw i władzy, a odrzucił solidarne braterstwo z Żydami. Stał się celnikiem – 

człowiekiem zbierającym podatki dla znienawidzonych Rzymian. Ten wybór kosztował go 

wiele. Ludzie odsunęli się od niego i uznali go za zdrajcę. Chwalili go wprawdzie 

okupanci, ale Żydzi przeklinali. Tak było do dnia, kiedy przyszedł Jezus i powiedział 

Lewiemu: „Pójdź za Mną!” (Mk 2,14). 

Ku zdumieniu ludzi Jezus zwrócił się do celnika bezpośrednio. Więcej, usiadł przy 

stole Lewiego i jadł posiłek z ludźmi jemu podobnymi!  

W kulturze żydowskiej wspólne jedzenia posiłku symbolizuje zażyłą przyjaźń. 

Faryzeusze, którzy sądzili, że świętość nie ma nic wspólnego z nieczystością, odmawiali 

kontaktowania się  z grzesznikami, dlatego zachowanie Nauczyciela wzbudziło ich 

podejrzliwość. Jezus nie odrzucił wszystkich zarzutów. Przyznał, że Lewi i jemu podobni 

ludzie są „chorzy” na duszy i potrzebują duchowego leczenia. 

Działanie Ducha Świętego w sercu Lewiego doprowadziło go do tego samego wniosku. 

Wsłuchiwał się on w słowa Jezusa o pojednaniu z Bogiem i braćmi. Odczuł wstręt do 

swoich czynów. Ale, inaczej niż faryzeusze, nie zatrzymał się w tym miejscu. Lewi przyjął 

wyciągniętą ku sobie dłoń Zbawiciela, odrzucił grzech i uwolnił się od złej przeszłości. 

Dokonała się w nim  Boża przemiana: zrezygnował ze swej pozycji, dochodów i 

podporządkował swe życie Bogu i Jego prawom. Dlatego otrzymał wspaniały dar 

przebaczenia. 

Możemy postąpić tak samo. Nie powinniśmy się czuć zażenowani tym, że odnajdujemy 

w naszym życiu obecność grzechu. Możemy zwrócić się do Jezusa i za pośrednictwem 

Jego Kościoła prosić o łaskę uzdrowienia z tego, co zatruwa nasze dusze. 

 O. Cantalamessa, kapelan papieski, pisze: „Znajdujemy się                         

w sytuacji <uwięzionych duchów>, jakby zamknięci w Hadesie. Czekamy na przyjście 

Zbawiciela… Podnieśmy wołanie z głębokiego więzienia naszego grzesznego <ja>,                   

w którym jesteśmy uwięzieni… Wiemy już, że jest Ktoś, kto może nam pomóc, i że 

istnieje lekarstwo na nasze choroby, bowiem <Bóg nas kocha>”. Zwróćmy się więc do 

Boga o dar miłosierdzia i łaskę uzdrowienia. 

„Dziękuję Ci, Jezu! Ty uwalniasz mnie od grzechu i obdarzasz nowym życiem.  

Ty ukazujesz światu wcieloną miłość Bożą!” 



145 – 2004 

Ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego:                   

„Pójdź za mną!”. On wstał i poszedł za nim. (Mk 2,14) 

Napotykając wrogość ze strony przywódców religijnych, Jezus opuścił ich synagogi               

i zaczął głosić Ewangelię po drogach i miasteczkach Galilei. Posunięcie to miało 

błogosławione skutki. Teraz o wiele więcej osób mogło zobaczyć i usłyszeć Jezusa, nie 

wyłączając publicznych grzeszników, takich jak prostytutki i kolaborujący z Rzymianami 

celnicy. 

Jezus nie przepuszczał żadnej sposobności, by wzywać ludzi do pójścia za Nim.             

Teraz jednak uczynił coś, co było absolutnie nie do pomyślenia – do grona swych uczniów 

i osobistych przyjaciół powołał celnika. Lewi, znany także pod imieniem Mateusz, był 

prawdopodobnie jednym z najbardziej pogardzanych mieszkańców Kafarnaum.  

Zarzucano mu, jak wszystkim celnikom, że pobiera więcej, niż się należy, bogacąc się 

nieuczciwym zyskiem. A ponieważ większość Żydów nie posiadała obywatelstwa 

rzymskiego, nie mieli jak dochodzić sprawiedliwości. Tak więc ludzie pokroju Lewiego 

gromadzili fortuny kosztem swych słabych i ubogich rodaków. 

 Co więc skłoniło Lewiego do tak radykalnej zmiany życia?  

Nie chodziło mu przecież o pieniądze ani o sławę, których Jezus nigdy nie obiecywał 

swoim naśladowcom. Zamiast zaszczytów i prestiżu społecznego proponował życie                    

w poświęceniu i służbie, nie kryjąc bardzo realnej groźby prześladowań ze względu na 

Ewangelię.  

Lewi przeczuwał jednak, że gdy Jezus skierował do niego swoje zaproszenie                   

nie patrzył na to, kim on w tej chwili jest, ale kim może się stać. 

 Później miał w sobie pokój i wewnętrzną pewność, że wyrzeka się znacznej części 

swoich dochodów dla dużo większego skarbu – trwałej przyjaźni z Bogiem i perspektywy 

życia wiecznego w Jego królestwie. 

Jezus wychodzi nam na spotkanie tam, gdzie jesteśmy. Nie czeka, aż sami zapukamy 

do Jego drzwi, ale szuka nas i wzywa po imieniu. Warto jest mieć ten przepiękny obraz w 

sercu, zwłaszcza gdy myślimy o naszych bliskich, którzy jeszcze nie znają Pana lub którzy 

odwrócili się od Niego! Jest dla nich nadzieja, gdyż Jezus nikogo nie porzuca!  

Będzie wzywał ich tak długo, jak długo nie usłyszą Jego głosu i nie zdecydują się pójść 

za nim. Niech więc historia Lewiego umocni naszą ufność.  



Niech świadectwo celnika, który stał się uczniem, przekonuje nas, że modlitwy                              

o nawrócenie naszych bliskich nie idą na marne. Nikt nie zdoła odejść tak daleko, aby 

Jezus nie mógł dotknąć Jego serca i przywołać go z powrotem. 

„Panie Jezu, spraw, by światło Twojej miłości i prawdy rozbłysło w sercach 

wszystkich, którzy są daleko od Ciebie.” 

 

156 – 2006 

Ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do 

niego: „Pójdź za Mną!”. (Mk 2,14) 

Wyobraź sobie, że z jakichś powodów jesteś zmuszony przejść przez zakazaną 

dzielnice wielkiego miasta. Przed jednym z wątpliwej reputacji lokali stoi mężczyzna w 

wulgarnym stroju, zapraszając przechodniów, aby zatańczyli z jedną z jego 

„dziewczynek”. Prawdopodobnie odwróciłbyś wzrok i przyspieszył kroku, próbując minąć 

to miejsce jak najszybciej. 

Co pomyślałbyś, gdyby nagle ktoś położył temu człowiekowi rękę na ramieniu i 

powiedział: „Pójdź za Mną!”? „Pewnie drugi taki sam jak on.” A może: „Chwała Bogu, że 

ja nie muszę mieć nic wspólnego z ludźmi tego pokroju!”. 

Dokładnie takie same myśli wzbudziła w faryzeuszach rozmowa Jezusa z Lewim.      

„Z kim On się zadaje? Czy nie wie, że to nieczysty? Grzesznik?”  Jezus odpowiedział im: 

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać 

sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2,17). 

W gruncie rzeczy bardzo niewiele dzieli nas od tamtego wulgarnie ubranego 

mężczyzny spod lokalu. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy też nie, każdy z nas nosi 

skłonność do grzechu i gdyby okoliczności ułożyły się inaczej, moglibyśmy równie dobrze 

znaleźć się na jego miejscu.  

Pomyśl tylko, ile naszych codziennych decyzji może doprowadzić do grzechu lub 

rzeczywiście do niego prowadzi. Jak łatwo przychodzi nam osądzać innych, popadać w 

gniew czy unosić się pychą. Jak bardzo kuszą nas pewne zachowania, które, jeśli sobie na 

nie pozwolimy, wkrótce wyrządzą krzywdę nam samym i tym, których kochamy! 

Bogu niech będą dzięki za Jezusa! 

 On przybył na ratunek pogrążonym w grzechu. Pomimo grzesznych pożądań naszych 

serc i ciemnych uczynków, których się dopuszczamy, w Jego oczach jesteśmy piękni i 

godni odkupienia.  



Lewi odpowiedział nawróceniem na okazane mu miłosierdzie i jego życie zmieniło się 

już na zawsze. My także możemy wyznać Panu swoje trudności duchowe i prosić, by nas 

odnowił, obdarzając swoim pokojem.  

Módlmy się dziś za wszystkich grzesznych ludzi potrzebujących miłosierdzia Jezusa. 

„Jezu, żałuję za moje grzechy i proszę Cię o łaskę poprawy. O jak godna podziwu 

jest Twoja łaska, która ratuje grzesznika i przyprowadza go do domu.” 

      

200 – 2010 

A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej,                    

i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”. (Mk 2,14) 

Dla Lewiego był to kolejny zwyczajny dzień – zbierał pieniądze, odnotowywał zyski, 

znosił pogardliwe spojrzenia. Nie cieszył się niczyją sympatią, ale zarabiał na życie – i to 

całkiem nieźle. 

Jednak tego dnia przeszedł obok niego Jezus, który rzekł mu: „Pójdź za Mną!”.                  

Nie wiemy, co pomyślał Lewi, jakie odezwały się w nim leki, jakie wewnętrzne rany dały 

o sobie znać. Pewnie przez jakiś czas zmagał się z usłyszanym wezwaniem. Jednak w 

końcu wstał i poszedł za Jezusem. Dołączył do grona ludzi, z których wielu nim gardziło, 

aby słuchać nauki Jezusa. Zaprosił ich nawet do własnego domu na posiłek! 

Jezus powołuje także każdego z nas i, jak ukazuje dzisiejsze czytanie, powołanie to 

może zaprowadzić cię w miejsca, których nigdy nie spodziewałeś się odwiedzić, pomiędzy 

ludzi, którzy wcześniej nie cieszyli się twoim szacunkiem ani zainteresowaniem. Może 

postawić cię w roli, o jaką nigdy nie zabiegałeś. 

Choć Jezus powołuje nas wszystkich, każdy z nas jest kimś niepowtarzalnym. Bóg 

Ojciec stworzył każdego z nas według swojego zamysłu – a jest to zamysł dobry, pełen 

„pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie” (Jr 29,11)! 

Odpowiadając na wezwanie Jezusa, zaczynamy stopniowo widzieć wypełnianie się tego 

zamysłu.  

Kiedy On mówi: „Pójdź za Mną”, traktuje to poważnie. Nie jest to luźna propozycja, 

jak zaproszenie do znajomych na obiad czy wypad do kina w gronie przyjaciół. On woła 

nas do pójścia za Nim tak, jak rodzic woła do siebie swoje dziecko. 

 Jezus mówi: „Pójdź za Mną!”, do każdego z nas.  



I każdy, kto odpowie na Jego wezwanie, doświadczy błogosławieństwa, o 

którym mówi Psalm 23: „Dobro i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego 

życia” (Ps 23,6).  

Lewi stał się z czasem Apostołem Mateuszem. Jako celnik był w oczach świata kimś. 

Jako Apostoł zajmował o wiele skromniejsza pozycję, a jednak odegrał znacząca rolę w 

historii zbawienia!  

Czy było mu łatwo? Na pewno nie. Przygoda i ryzyko zawsze chodzą w parze. Jednak 

ręka w rękę kroczy z nami także Ten, który ma moc nad wszystkim, co nam zagraża. 

„Jezu, chcę dziś iść za Tobą. Weź mnie za rękę i trzymaj mocno! Daj mi odwagę 

podejmowania ryzyka i dziecięcą radość z przyjęcia Twoich zamiarów pełnych 

pokoju.” 

 

     222 – 2012 

"Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają". (Mk 2,17) 

Wydaje się, że wielu faryzeuszy z czasów Jezusa traktowało grzech podobnie jak my 

traktujemy chorobę zakaźną. Zbliżamy się do chorego w masce i rękawicach lub w ogóle 

unikamy bezpośredniego kontaktu z nim i ze wszystkim, czego on dotykał, aby uchronić 

się od zarażenia. Faryzeusze, uważający się za sprawiedliwych, obawiali się, że zbliżając 

się do grzeszników i wyrzutków społeczeństwa, utracą swoją czystość. Nic więc 

dziwnego, że widząc, jak Jezus zadaje się z takimi osobami, czuli się zgorszeni. Narażał 

przecież na szwank swoją świętość – jeśli w ogóle można było Go uznać za świętego! 

Jezus udowodnił, że grzech nie jest zaraźliwy. Często natomiast sprawia, że zamykamy 

się w swoim egoizmie, izolując się od innych, tak jakbyśmy przechodzili pewnego rodzaju 

duchową kwarantannę.  

Koncentrujemy się na sobie samych, zamiast na ludziach, z którymi żyjemy. 

Izolując się od „zarażonych” członków społeczeństwa – grzeszników – faryzeusze 

uznali się za zdrowych, za tych, którzy nie potrzebują uzdrowienia ani zbawienia 

ofiarowanego przez Jezusa. Taka postawa zamknęła ich na łaskę Boga i uniemożliwiła im 

spotkanie Go w osobach braci i sióstr. 

Jezus wiedział, że to świętość jest zaraźliwa, a nie grzech – a zwłaszcza promienna, 

radosna świętość, którą sam reprezentował. 

 Ludziom, którzy byli przy Nim, udzielała się Jego radość, Jego gorąca miłość do Ojca, 

Jego wychodzenie naprzeciw innym, a nie izolowanie się od nich. 



 Zamiast obwiniać innych o wszystkie problemy świata, traktował ich z szacunkiem i 

czcią. Zamiast wytykać im błędy i wskazywać jako negatywny przykład dla innych, 

uzdrawiał ich, przebaczał im grzechy i wskazywał drogę do pełni życia, którą gdzieś 

zagubili. 

Posłyszawszy Jezusowe: "Pójdź za Mną!”, Lewi z radością przedstawił swemu 

nowemu Przyjacielowi swoich znajomych, podobnie jak on odrzucanych przez 

społeczeństwo. A jaka jest nasza postawa?  

Jeśli na naszych ustach osąd pojawia się częściej niż życzliwe słowo, to może 

nadszedł czas, aby dokonać korekty swego postępowania?  

 Znajdźmy trochę więcej czasu, aby trwać przy Jezusie i pozwolić, by 

dotknął nas swoją „zaraźliwą”, gorącą miłością. 

„Jezu, chcę stawać się podobny do Ciebie. Napełnij mnie Twoją miłością i naucz 

wychodzić z miłością ku innym.” 

 

 

 

 

 

 

 


