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Mk 1,14-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Gdy Jan został uwięziony,  

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię.  

 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 

Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.  

Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie 

rybakami ludzi.  I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.  

 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi             

i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem                 

z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dziś, kiedy dobiega końca tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Kościół obchodzi 

Niedzielę Słowa Bożego i dzisiejsze czytania koncentrują się wokół dwóch jego 

głosicieli: proroka Jonasza i Jezusa, którzy byli świadkami, jak moc tego słowa jednoczy 

słuchaczy, tworząc z nich wspólnotę.  

Chociaż między Jezusem a Jonaszem występuje wiele podobieństw, jeszcze bardziej 

znamienne są różnice.  

W przeciwieństwie do Jonasza, Jezus nie był opornym prorokiem.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Z determinacją wędrował od wioski do wioski powodowany pragnieniem głoszenia 

słowa Bożego  (Mk 1,38-39). Wzywał nie tylko do nawrócenia, ale ogłaszał również 

nadejście wyczekiwanego czasu Bożego zbawienia.  

Jezus jest Słowem Bożym, które osobiście weszło w naszą historię, aby 

zgromadzić w jedno wszystkie dzieci Boże. 

Jak sam powiedział: „Tu jest coś więcej niż Jonasz” (Mt 12,41).  

To musiało być wspaniałe widzieć i słyszeć Jezusa, wcielone Słowo Boże, w czasach, 

gdy chodził po ziemi!  

Jednak dzisiejsza Niedziela Słowa Bożego przypomina nam przede wszystkim, że  

to samo potężne Słowo jest dla nas dostępne, ilekroć czytamy Pismo Święte 

lub słuchamy jego fragmentów proklamowanych podczas Mszy świętej.  

Jezus nie przestaje do nas mówić.  

 To samo słowo Boże, które dotykało serc mieszkańców Niniwy i Galilei, może 

skłonić także i nas do pokuty i nawrócenia.  

 Słowo Jezusa, które poruszyło Szymona i Andrzeja tak bardzo, że zostawili 

swoje sieci i poszli za Nim, może przeorać naszą hierarchię wartości                         

i zmobilizować do większej wierności Jezusowi.  

 Słowo, które zjednoczyło Żydów i pogan w jednym Kościele, może 

doprowadzić nas do jedności z braćmi i siostrami w Chrystusie.  

Jak powiedział papież Franciszek ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego:  

„Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem”                  

(Aperuit illis, 4).  

 

„Panie, przemień nas mocą Twojego słowa i uczyń z nas jedno,                            

aby świat uwierzył.” 

 

 

 

 

 



"Rozważaj i głoś Ewangelię" Silvano Fausti, 

Katecheza narracyjna Ewangelii według św. Marka, Kraków 2010 

 

Czas się wypełnił (Mk 1,14-15) 

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!" 

 

1. Orędzie w kontekście 

 

"Czas się wypełnił". To pierwsze słowa, jakie wychodzą z ust Jezusa.  

W krótkich czterech zdaniach - dwa stwierdzenia po których następuje tryb rozkazujący - 

Marek przedstawia skrót całego przepowiadania Jezusa jako zapowiedź królestwa                             

i wezwanie do niego. Następny urywek Ewangelii będzie odpowiedzią na to wezwanie. 

Te cztery wyrażenia stanowią również "klucz lektury". 

Każde poszczególne opowiadanie Ewangelii realizuje się dla mnie tu i teraz na tyle, na 

ile rozumiem, że "czas się wypełnił", aby przyjąć to, co zostało powiedziane, gdyż 

"królestwo Boże jest obecne" dla mnie, jeśli  

 "nawracam się"  

 "wierzę w Ewangelię". 

Słowo jest żywe.  

 kto je słucha, doświadcza, że sprawia to, co wyraża;  

 kto je odrzuca doświadcza pustki tego, co obiecuje. 

Brak reakcji i milczenie Boga są bardziej wymowne niż wszelkie mówienie na temat zła. 



Jezus jest Ewangelią. Obecny i działający w przepowiadaniu jest równocześnie 

przepowiadającym i przepowiadanym, dopełnieniem czasu i królestwem Bożym. 

Wchodzi się do tego królestwa zwracając się ku Jezusowi i wierząc w Niego; odpowiada 

się na Jego wezwanie naśladując Go w drodze, jaką wskazuje i otwiera. 

 

Uczeń zrozumie to wszystko na końcu, gdy widząc jak żył i umarł Jezus, wsłuchiwał się 

będzie w orędzie, które głosi Zmartwychwstały i zaprasza go do powrotu do Galilei - to 

znaczy tu, do początku ewangelii.  

Spotka się z Jezusem i pozna Go w mocy Jego słowa, zdolnego wzbudzić odpowiedź 

na jego propozycję. 

 

2. Lektura tekstu 

 

W. 14.  

"Gdy Jan został uwięziony". Jan mówił, że musi umniejszać się przed 

Chrystusem  (J 3,30). Teraz właśnie znika ze sceny. Oczekiwanie ustaje, gdy nadchodzi to, 

czego się oczekiwało; szukanie uspokaja się, gdy się znajduje to, czego się szukało. Jeśli 

ktoś nie wie, czego poszukuje, nadal szukał będzie nic nie znajdując; ale kto wie, czego 

szuka, przestaje poszukiwać, gdy znajdzie. Dlatego gdy Jezus rozpoczyna swą działalność, 

Jan zaprzestaje jej. Jest to zapowiedź jego losu  (9,31; 10,33; 14,41). 

"Przyszedł Jezus do Galilei". Jego "przyjście" nad Jordan jest kontynuowane 

obecnie w Galilei, aby później rozszerzyć się gdzie indziej (w.38). Tu Jezus wzrastał, 

pracował i rozpoczął swoje przepowiadanie i swą drogę, która zaprowadzi Go do 

Jerozolimy. Galilea jest miejscem "codzienności", a dla Marka staje się miejscem 

"teologicznym", w którym dla każdego z nas rozbrzmiewa wezwanie Jezusa.                           

Finał Ewangelii (16,7) odsyła nas znowu tu, do Galilei, gdzie spotkamy i zobaczymy 

Zmartwychwstałego. 

"I głosił Ewangelię Bożą". Ewangelią jest "Jezus Chrystus Syn Boży" (1,1).          

Jezus więc głosząc Ewangelię proklamuje samego siebie. Głosi Słowo i jest równocześnie 

Słowem głoszonym. Dlatego słowo to jest żywe i skuteczne   (Hbr 4,12), zdolne pobudzić 

nas jak pierwszych uczniów. Według Marka tylko Jezus przepowiada dobrą nowinę, którą 

jest On sam. Uczniowie, jak Jan, głoszą nawrócenie (1,4; 6,12). Jezus jest jedynym 

prawdziwym nauczycielem, mistrzem wewnętrznym, który daje się i udziela w 

przepowiadanym słowie. 

 



W. 15.  

"Czas się wypełnił". To pierwsze słowa Jezusa. Z Jezusem skończył się czas 

oczekiwania. Obecny moment jest tym, który Ojciec ustanowił dla naszego zbawienia. 

Człowiek posiada cykliczne pojęcie czasu, zgodnie z okresowym rytmem - narodziny dla 

umierania - jedyną nowością jest chyba jedynie rozpadanie się tego, co zostało zbudowane. 

Kamień wyniesiony na szczyt za każdym razem spada w dół, a Syzyf kontynuuje swój 

bezowocny trud. Chronos pożera wszystkie swoje dzieci, które rodzi. To, co ma początek, 

ma także swój koniec, a celem wszystkiego jest koniec wszystkiego. Co więcej, wszystko 

jest od zawsze skończone, kończy się i niknie zawsze pod ziemią. 

Ta świadomość czasu zatruwa całą naszą egzystencję zabijając w nas pojęcie wieczności, 

jakie nosimy w sercu. Koło obraca się wokół swojej osi, wąż gryzie sobie ogon:  

"Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem" (Koh 1,9). 

To naturalne pojęcie czasu przytłumia nadzieję i historię: podcina nogi każdej 

możliwości podróży, która prowadziłaby do czegoś innego i pozytywnego. 

Hebrajczycy natomiast wprowadzili "linearne" pojęcie czasu, który ma jako punkt 

wyjścia obietnicę Bożą, a jako punkt docelowy dopełnienie tej obietnicy. (...) 

Droga, na jaką wprowadził nas Bóg swoją obietnicą, jest realizacją wszystkich tych 

pragnień, jakie On sam złożył w sercu człowieka, a które stanowią przeciwieństwo 

wszystkich naszych lęków. 

Wszelkie zło zostanie przezwyciężone i zatryumfuje każde dobro. Ustanie kłamstwo, 

brak zaufania, egoizm, niesprawiedliwość, głupota, smutek, trwoga i śmierć; zatryumfuje 

prawda, zaufanie, miłość, sprawiedliwość, pokój, radość, braterstwo i życie. 

Prorocy nieustannie przypominali narodowi obietnicę nawołując do odpowiedzialnego 

dążenia ku niej z nadzieją jej osiągnięcia. 

Wraz z Janem Chrzcicielem kończy się przepowiadanie prorockie, gdyż w Jezusie 

realizuje się to, co zapowiadali prorocy. 

Dopełniło się oczekiwanie, gdyż nadeszło wypełnienie. 

Jezus jest punktem rozstrzygającym historii. W Nim dokonuje się przejście od pragnienia 

do rzeczywistości. 

Piękną jest nie ta epoka, która minęła, ani epoka przyszła.  

Jest ona tu i teraz. To jest właśnie moment wyśniony przez proroków, w którym można 

żyć jako ludzie nowi. 

Otwierając usta Jezus jako pierwszą rzecz podkreśla wartość obecnej chwili, w której 

ryzykuje się wszystkim. Ta świadomość stoi u podstaw każdego działania.  



Odpowiedni czas nadchodzi, gdy zrozumie się, że obecna chwila jest godziną podjęcia 

decyzji. Momentem decydującym jest sama decyzja.  

Obecna chwila jest więc punktem w którym  zbiega się to, co było i z którego wypływa 

to, co będzie. Obydwa elementy  streszczają się w decyzji, która nadaje sens przeszłości i 

znaczenie dla przyszłości. 

Zbieram to, co posiałem i sieję to,  co zebrałem, świadomy, że będę zbierał według tego, 

co sieję! (...) 

Religia judeochrześcijańska nie dostarcza opium dla zapomnienia zła czy marzenia o 

dobru: wzywa nas do przeżywania teraźniejszości w całej jej pełni. 

Każdy urywek Ewangelii zawiera Bożą obietnicę. 

Staje się ona "dla mnie rzeczywistością", kiedy czytam Ewangelię, rozumiem, że                 

"czas się wypełnił" - i jest to chwila, w której Pan pragnie dokonać dla mnie tego, co 

zostało opowiedziane, jeśli proszę o ten Jego dar i go przyjmuję. 

"Bliskie jest królestwo Boże". Nadszedł decydujący moment w historii, ponieważ 

nadeszło królestwo Boże.  Królestwo Boże, będące radykalnym przeciwstawieniem dobrze 

nam znanego królestwa ludzkiego  (por. Sdz 9,7; 1 Sm 8,1 nn),  jest określeniem, które 

streszcza w sobie wszystkie oczekiwania Izraela. Jest spotkaniem wszelkich naszych 

pragnień z każdą Bożą obietnicą, która miała urzeczywistnić się przez pośrednictwo 

Mesjasza, Chrystusa zapowiedzianego Dawidowi jako jego następcy (2 Sm 7). 

 Jan Chrzciciel był prekursorem, głosem, który Go zapowiadał jako już nadchodzącego 

(w.2-8). Teraz już nadszedł, jest tu! 

 Historia Jezusa jaką nam relacjonuje Marek, ukazuje nam czym jest to królestwo. Jest 

samym Jezusem, Bogiem dla człowieka i człowiekiem dla Boga, który realizuje w pełni 

miłość Boga do człowieka i miłość człowieka do Boga. 

 Nikt nie jest już oddalony czy wykluczony z niego; każdy doń wchodzi zwracając się ku 

Chrystusowi, miłując Go i podążając Jego drogą, idąc za Nim i biorąc na siebie Jego 

przeznaczenie na krzyż i do chwały, do walki i do zwycięstwa (8,34-38). Pierwszy trud, w 

porównaniu z owocem, jest przejściowy i mały, drugi jest definitywny. 

Królestwo, jak wzbudza nasze nadzieje, tak też angażuje naszą wolność. 

Każdy czytany urywek Ewangelii ukazuje nam je i przedstawia jego aspekt:  

to, co Jezus mówi i czyni, jest darem, o który ja powinienem prosić                                  

i przyjąć go tu i teraz. 

 

 



"Nawracajcie się". Nawrócenie oznacza zmianę myśli i rozumu, zmianę serca, 

kierunku własnego postępowania (por. w.5). 

 Propozycja Jezusa implikuje natychmiast odpowiedzialność za moją odpowiedź. 

Królestwo  już nadeszło z Jego inicjatywy, wejście jednak do niego pozostawione jest mojej 

wolnej decyzji. Nawrócenie jest zwróceniem się do Jezusa poprzez podjęcie tej samej drogi, 

jaką przebył On. 

 Nawrócenie ma moment początkowy, który polega na powierzeniu się Jezusowi. Później 

staje się faktem, który trwa przez całe życie i polega na stopniowym występowaniu w Jego 

ślady, na stałym przechodzeniu od kłamstwa do prawdy, od niewoli do wolności, z 

ciemności do światła, ze śmierci do życia, bez upadania na duchu. 

 Niektórzy mnisi składają ślub ciągłego nawracania się. Faktycznie dar Boży zawsze 

przekracza moje zdolności przyjęcia go, a ponadto moje życie nigdy nie jest całkowicie 

zgodne z tym, co otrzymałem.  

Dlatego za każdym razem, gdy czytam Ewangelię, wzywany jestem do 

nawracania się. 

 Pismo zawsze domaga się lektury "krytycznej",  ale w zastosowaniu do mnie,  a nie do 

innych. Muszę strzec się usilnie przed lekturą "apologetyczną", która ma na celu 

usprawiedliwienie siebie lub krytykowanie innych. 

 Słowo uczynione zostało nie po to, by osądzać innych, ale dla mego nawrócenia.              

Każdy instynktownie woli odnieść je do bliźniego zamiast do siebie samego.  Rezultatem 

tego jest fakt, że nikt nie bierze go na serio i wszystko pozostaje jak na początku. Co więcej, 

jest jeszcze gorzej niż na początku, gdyż czytający staje się nieczułym na nie i sprzeciwia 

się bratu; oskarżany natomiast umacnia się w obronie. 

 Ten rodzaj lektury jest przyczyną sporów, środkiem zguby zamiast zbawienia. 

 To właśnie stało się przyczyną podziału jednego Kościoła. Jak można dzielić się w Imię 

Tego, który wszystko jedno czy, wie to jedynie Dzielący. 

 

"Wierzcie w Ewangelię". Ewangelią jest Jezus Chrystus, Syn Boży (1,1) , obecny 

osobiście w przepowiadaniu. Wiara nie jest jedynie zgodą intelektu na głoszą prawdę, ale 

zaufaniem do tego, który mi ją głosi.  Przecież i demony wierzą, chociaż drżą (Jk 2,19). 

 Problem nie polega na przyjęciu, że Pan jest lub że Go nie ma -  istnieje nawet wtedy, 

gdy Go neguję - ale na podjęciu decyzji, jakiego rodzaju relacje jestem zdolny z Nim 

zawrzeć. 

 Wierzyć to kochać i uczynić z Jezusa swoje życie. 

 Akt wiary jest relacją osobową z Jezusem -  jak przyjaciel                                 

z przyjacielem. 



 Tylko wtedy odniesiemy zwycięstwo nad radykalną samotnością człowieka, wyjdziemy 

z jego piekła. Konkretnie mówiąc, wiara jest przylgnięciem do Jezusa  i pójściem za Nim, 

aby być z Nim. 

 Oznacza to stać się 

 uszami, by Go słuchać,  

 nogami, nie podążać za Nim,  

 oczami, my Go widzieć,   

 rękami, by Go dotykać, a przede wszystkim  

 sercem, aby Go kochać. 

 Wierzę w Ewangelię, gdy czytając jakiś jej urywek,  

powierzam się Jezusowi i proszę Go z wiarą, abym umiał przyjąć Jego 

szczególny dar, jaki ofiaruję mi w tym urywku. 

 Wtedy nawróciłem się pod tym względem i nadeszła chwila, w której  

realizuje się we mnie ten fragment Królestwa Bożego. 

 

3. Ćwiczenie 

1. Rozpoczynam modlitwę. 

2. Skupiam się obserwując miejsce: Galilea, gdzie Jezus podróżuje głosząc 

Ewangelię. 

3. Proszę o to, czego pragnę: proszę Pana, abym nie był głuchy ma Jego słowa. 

4. Wyciągając z tego wnioski rozważam każde słowo tekstu. 

Należy rozważyć: Ewangelia Boża, nadszedł czas, królestwo Boże jest tu, 

nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię 

4. Teksty do wykorzystania:  

Rz 13,11-14 

2 Sm 7,1-16  

Sdz 9,7 nn  

1 Sm 8,1 nn 

Ne 9,1 nn 

 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według św. Marka"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

 Mary Healy. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

Powołanie pierwszych uczniów (Mk 1, 16-20) 

 

ST: 1 Krl 19,19-21; Jr 16,14-16 

NT: J 1,35-42 II Mt 4,18-22; Łk 5,1-11 

KKK: Jezus i Jego uczniowie, 520, 787 - 788; powołanie, 863-865 

 

 [1, 16-17]   Przechodząc obok Jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona                               

i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 

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

rybakami ludzi". 
 

Teraz, gdy Jezus już rozpoczął swą działalność, Jego wezwanie do nawrócenia                   

i wiary szybko nabiera osobistego charakteru. Gdy Jezus przechodzi obok Jeziora 

Galilejskiego, widzi dwóch braci, Szymona i Andrzeja, zajmujących się swą codzienną 

pracą, którą jest akurat zawodowe rybołówstwo. 

W skierowanym przez Jezusa wezwaniu uderzające jest to, z jaką władzą zostaje ono 

wypowiedziane.  Prosi On tych mężczyzn, by zgodzili się na całkowitą i trwałą zmianę 

swego stylu życia na rzecz zupełnie nowego losu. 

Nie było niczym niezwykłym, że uczniowie gromadzili się wokół uczonego rabbiego na 

czas studiowania wraz z nim Prawa. Lecz tutaj to Jezus przejmuje inicjatywę, wybierając 

uczniów według swojego upodobania. 

W dalszych fragmentach Ewangelii Marek ukaże znaczącą rolę odgrywaną przez 

Szymona - któremu Jezus nada nowe imię Piotr - jako przywódcy i rzecznika uczniów 

(3,16; 8,29; 14,37; 16,7). 

Żywa tradycja: Kim jest uczeń 

Święty Bazyli, doktor Kościoła z IV wieku, tak pisał o stawaniu się chrześcijaninem: 

"Uczniem, jak nauczał nas sam Pan, jest każdy, kto zbliża się do Pana, by za Nim podążać 

- by słuchać Jego słów, wierzyć Mu i być Mu posłusznym jako Panu, królowi, lekarzowi i 

nauczycielowi prawdy (...).Każdy zatem, kto wierzy w Pana i uznaje się za gotowego do 

bycia uczniem, musi najpierw nauczyć się odrzucać wszelki grzech oraz wszystko, co 

odciąga od należnego Panu posłuszeństwa"
1
. 

                                                           
1
 De baptismo, 1,2. 



Wezwanie, by stać się rybakami ludzi, przywołuje na myśl proroctwo Jeremiasza, 

według którego Bóg obiecał wysłać "wielu rybaków", by zebrali oni Izraelitów 

rozproszonych pomiędzy innymi narodami (Jr 16, 14-16: " Dlatego oto nadejdą dni - wyrocznia 

Pana - kiedy nie będą już mówić: Na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi 

egipskiej, lecz raczej na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze 

wszystkich ziem, po których ich rozproszył. I sprowadzę ich znów do ziemi, którą dałem ich 

przodkom."; zob. Mk 13,27). 

Pierwsi uczniowie Jezusa mogli przypominać sobie to proroctwo z narastającym 

podekscytowaniem, zaczynając uświadamiać sobie doniosłość powołania, które na siebie 

przyjęli. 

 

[1, 18] A natychmiast porzuciwszy sieci poszli za Nim. 
 

Marek podkreśla ochocze i radykalne posłuszeństwo tych zwykłych rybaków: 

natychmiast porzuciwszy sieci poszli za Nim
2
. 

Teraz, gdy "czas się wypełnił", nie pora już na ociąganie się. 

Podobnie jak wówczas, gdy Bóg powoływał ich praojca Abrahama (Rdz 12,1-4), nie ma 

tu wątpliwości, dyskusji, pytań. 

Także Eliasz, powołując Elizeusza (1 Krl 19,19-21: " Eliasz] stamtąd poszedł                             

i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par [wołów] przed nim, a on przy dwunastej. 

Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.  Wówczas Elizeusz zostawił 

woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem 

poszedł za tobą. On mu odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem? Wtedy powrócił do 

niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał 

ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą."), przerwał 

jego codzienną pracę - lecz podczas gdy Elizeusz błagał o pozwolenie, by najpierw 

pożegnać się z rodziną,  

tutaj uczniowie od razu porzucają wszystko, by podążyć za Jezusem                                 

(por. Mk 10,28: " Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za 

Tobą"). 

 

[1, 19-20]   Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, 

Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni 

zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za 

Nim. 

 

                                                           
2
 W oryginale następne zdanie brzmi: "W greckim tekście pojawia się pojęcie euthys, "natychmiast", które nie zostało 

przetłumaczone w NAB" - jednak w polskim tłumaczeniu Biblii słowo to zostało uwzględnione, w związku z czym 
zdanie to wydaje się tu zbędne - przyp. tłum. 



Schemat ten powtarza się w przypadku Jakuba i brata jego, Jana, którzy akurat 

naprawiali sieci, prawdopodobnie przygotowując się do połowów następnej nocy. 

Wzmianka o najemnikach i łodzi wskazuje, że rybołówczy biznes Zebedeusza i jego 

synów dość dobrze prosperował. Lecz reakcją na skierowane przez Jezusa wezwanie jest 

całkowite porzucenie zarówno swego zajęcia, jak i ojca. 

Tak nagłe rozstanie się z ojcem musiało szokować w społecznym kontekście tamtych 

czasów, w którym zobowiązania rodzinne były czymś nadrzędnym (por. Syr 3,16: " Kto 

porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę"). 

Obrazuje to absolutność przysługujących Jezusowi praw, mających pierwszeństwo nawet 

przed najbliższymi więzami ludzkimi (Mk 10,29-30). 

 

Ci czterej, zwłaszcza Piotr, Jakub i Jan, staną się najbardziej zaufanymi przyjaciółmi 

Jezusa (1,29; 13,3; 14,330. 

Marek nigdy nie waha się przed ujawnieniem ich niepowodzeń jako uczniów (8,32-33; 

10,35-40; 14,66-72). 

Jednak moc tego pierwotnego wezwania przetrwała, ostatecznie sprawiając, że dojrzeli oni 

do heroicznego upodobnienia się do Chrystusa i odważnego upowszechniania Ewangelii. 

 Piotr, przywódca apostołów (Mt 16,18; Mk 16,7), wystąpił w dzień 

Pięćdziesiątnicy i "złowił" dla Chrystusa trzy tysiące dusz (Dz 2,38-41). Zgodnie z 

tradycją zarówno on, jak i jego brat Andrzej ponieśli później męczeńską śmierć 

przez ukrzyżowanie. 

 Jakub, znany w tradycji jako Jakub Większy, stał się jednym z pierwszych 

męczenników chrześcijańskich, zgładzony przez Heroda (Dz 12,2). 

 Jan jest w tradycji postrzegany jako ten uczeń, który żył najdłużej i który stał się 

autorem czwartej Ewangelii. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 1, 16-20) 
 

Przed powołaniem ich przez Jezusa, każdego z tych czterech rybaków można                      

by nazwać "nikim". Nie mieli żadnych nadzwyczajnych zdolności, talentów, czy znaczenia, 

które mogłyby uzasadniać to, że Jezus wybrał ich na swoich uczniów. 

W rzeczy samej, trudno ich nazwać obiecującymi kandydatami z punktu widzenia kogoś, 

kto chciał zgromadzić lud Boży spośród wszystkich narodów i zapoczątkować królowanie 

Boga. 

Lecz to samo odnosi się do większości późniejszych naśladowców Jezusa. 



Każdy chrześcijanin zostaje przez Niego wybrany osobiście i ma do odegrania 

niezastąpioną rolę w rozszerzaniu królestwa, otrzymując zarazem wszystkie środki 

potrzebne do wypełnienia tego zadania. 

Marek co rusz będzie podkreślał wysoką cenę bycia uczniem - oraz to, że czekają za nie 

jeszcze większe nagrody (zob. 10,29-30). 

Naśladowanie Jezusa oznacza zerwanie z przeszłością i gotowość do porzucenia 

wszystkich innych przywiązań. 

Nie każdy jest powołany dosłownie do opuszczenia swej pracy czy rodziny, lecz  

każdy jest wezwany do tego, by wszystko postawić na drugim miejscu po Jezusie. 

Odpowiedzenie "tak" na to wezwanie jest pierwszym krokiem do trwającej całe życie 

przygody. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

 św. Hieronim 
 

Powołanie pierwszych uczniów 

 

 

 „A przechodząc koło Morza Galilejskiego ujrzał Szymona i Andrzeja, brata 

jego, jak zarzucali sieć w morze; byli bowiem rybakami” (Mk 1, 16nn).  

 

Szymon, nie Piotr, bo jeszcze nie poszedł za Skałą, czym zasłużył sobie na imię Piotra, 

Szymon więc i Andrzej, brat jego, byli nad morzem i zarzucali sieci w morze. Pismo Święte 

nie mówi, że zarzucali i chwytali ryby. „Ujrzał – mówi – Szymona i Andrzeja, brata jego, 

jak zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami”. Donosi ewangelista, że zarzucali 

sieci, nie mówi jednak, czy cokolwiek schwycili.  

Przed męką mówi, że rzucali sieć, nie mówi jednak, że cokolwiek schwycili. Po męce 

natomiast zarzucają sieci i chwytają, a nawet tak wiele, że sieci rwą (J 21, 11). Zarzucali 

sieci w morze, byli bowiem rybakami. „I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a 

uczynię was rybakami ludzi»”.  

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

Oni najpierw stali się rybakami, aby zostać złowionymi przez Chrystusa, a następnie oni 

sami mieli łowić innych. „I rzekł Jezus: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami 

ludzi».  I natychmiast pozostawili sieci i poszli za Nim”.  



Natychmiast, prawdziwa bowiem wiara nie zna wahania: natychmiast słucha, 

natychmiast wierzy, natychmiast podąża, natychmiast staje się rybakiem.    

                             

 „I natychmiast porzucili sieci”.  

 

Ja sądzę, że w sieciach pozostawili światowe błędy. „I poszli za Nim”. Nie mogli 

bowiem, idąc za Jezusem, mieć sieci. „Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i 

Jana, brata jego; oni także byli w łodzi i naprawiali sieci”.  

Mówiąc, „naprawiali”, pokazuje, że były one rozerwane. Zarzucali sieci w morze, ale że 

były one rozerwane, nie mogli złowić ryb. Naprawiali sieci na morzu, siedzieli na morzu, to 

jest w łodzi, siedzieli z ojcem swym Zebedeuszem i naprawiali sieci Prawa. To wszystko 

powiedzieliśmy według sensu duchowego. Oni w łodzi naprawiali sieci.  

Naprawiali sieci w łodzi i tych, którzy w łodzi się znajdowali. Byli w łodzi, nie na 

brzegu, nie na ziemi stałej i dlatego byli wstrząsani falami. 

 

 „I zaraz zawołał ich, a oni pozostawili w łodzi ojca swego Zebedeusza razem z 

najemnikami i poszli za Nim”. 

 

 Powie ktoś: wiara jest zbyt lekkomyślna. Bo jakie znaki ujrzeli, jakiż majestat, że 

powołani poszli natychmiast? Zaiste to świadczy, że i w oczach Jezusa i na obliczu [Jego] 

było coś takiego, co tchnęło boskością, co z łatwością zwracało uwagę tych, którzy patrzyli. 

Gdyby tak nie było, nie poszliby za Jezusem, gdy On powiedział: „Pójdźcie za Mną”. 

Gdyby bowiem poszli za Nim bez przyczyny, byłaby to lekkomyślność, a nie wiara.                   

Bo zaiste, jeśliby mnie, tu siedzącemu, powiedział ktoś: „Pójdź za mną” i poszedłbym, to 

czy byłaby to wiara?  

Dlaczego to mówię? 

Bo już sama mowa Pańska miała moc tak wielką, że wszystko, cokolwiek 

mówił, urzeczywistniało się. 

Jeśli bowiem „On powiedział, a stało się, On nakazywał i zostało stworzone”                

(Ps 148, 5), to z pewnością dlatego właśnie poszli za Nim, że On sam zawołał. 

 „Zaraz zawołał ich, a oni natychmiast pozostawili ojca swego Zebedeusza...”  

 „Słuchaj, córko, nakłoń swe ucho i zapomnij lud swój i dom ojca twego, bo 

zapragnął Pan twej piękności” (Ps 44, 11n). 

  

I pozostawili ojca swego w łodzi. Słuchaj, zakonniku: naśladuj apostołów, słuchaj głosu 

Zbawiciela i zapomnij o ojcu cielesnym.  



Spojrzyj na prawdziwego ojca duchowego  i zostaw twego ojca cielesnego. Apostołowie 

pozostawili ojca, pozostawili łodzie, w jednej chwili porzucili cały majątek, pozostawili 

świat i jego ogromne bogactwa. Porzucili to, co mieli.  

Bóg patrzy nie na wielkość bogactw, lecz na ducha tego, co opuszcza dobra. Ci, co mają 

mało, a jednak to opuścili, podobnie opuściliby i rzeczy wielkie. „Pozostawili  w łodzi ojca 

swego Zebedeusza razem z najemnikami i poszli za Nim”. Niedawno, bo przed chwilą, 

powiedzieliśmy tajemniczo o apostołach, którzy naprawiali sieci Prawa. Były one 

rozerwane i nie można było nimi chwytać ryb: były już przeżarte solą morza  i nie mogłyby 

już być naprawione, gdyby nie przyszła krew Jezusa i ich nie odnowiła. 

 

 Orygenes 
 

Apostołowie nauczali mocą Bożą 

 

 Dla każdego, kto potrafi rozsądnie i roztropnie zastanowić się nad sprawą apostołów 

Jezusa, jest rzeczą oczywistą, że nauczali oni chrześcijańską mocą Bożą i skutecznie 

zwracali ludzi ku Słowu Bożemu: nie posiadali bowiem wrodzonej siły wysłowienia się                   

i nie znali przepisów wymowy zgodnych ze sztuką dialektyki i retoryki greckiej, która 

potrafi zdobywać sobie słuchaczy.  

Sądzę, że gdyby Jezus wybrał sobie ludzi uchodzących wśród tłumu za mędrców, którzy 

by potrafili rozprawiać i przemawiać tak, jak to się podoba pospólstwu, i gdyby posłużyli 

się nimi jako nauczycielami swojej nauki, to można by słusznie podejrzewać, że naucza 

podobnie jak filozofowie, twórcy szkół filozoficznych: w takiej sytuacji nie spełniłaby się 

zapowiedź o tym, że Jego nauka jest nauką Bożą, albowiem Jego mowa i nauki zawierałyby 

się w przekonywających argumentach mądrości opartych na sztuce wymowy, a wiara nasza, 

tak jak wiara z nauki filozofów, tkwiłaby w „mądrości ludzkiej”, a nie „w mocy Boga”               

(1 Kor 2, 5). 

Któż jednak patrząc na rybaków i celników – którzy nie posiadając podstawowego 

wykształcenia [tak piszą o nich autorzy Ewangelii, a Celsus w tym względzie wierzy w 

prawdę słów o braku wykształcenia apostołów], śmiało mówili o wierze w Jezusa nie tylko 

do Żydów, ale również głosili Go wśród pozostałych narodów i zdobywali uznanie – nie 

zastanowiłby się, skąd oni zdobywali umiejętności przekonywania? Sztuka ta nie była wcale 

podobna do retoryki, znanej szerokim warstwom.  

Czyż nie musi każdy przyznać, że dzięki jakiejś Boskiej potędze spełnił Jezus w swych 

uczniach to, co zapowiedział: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”                   

(Mt 4, 19)?  



Również Paweł, jak to stwierdziłem, przedstawił tę moc w następujących słowach:             

„A mowa moja i nauka nie w przekonujących słowach mądrości ludzkiej, ale                            

w okazywaniu ducha i mocy, aby wiara nasza nie była w mądrości ludzkiej, ale                    

w mocy Boga” (1 Kor 2, 4n).  

 

Albowiem zgodnie ze słowami proroków, którzy w swym natchnieniu przepowiedzieli 

naukę Ewangelii: „Pan dał słowo zwiastującym nowinę, mocą wielką, król zastępów 

umiłowanego” (Ps 67, 12), aby dopełniło się proroctwo: „Prędko biegnie mowa jego”               

(Ps 147, 15). 

 I istotnie widzimy, że „głos” apostołów Jezusowych „wyszedł na wszystką ziemię              

i aż po krańce ziemi słowa ich” (Ps 18, 5).  

Oto dlaczego słuchacze słowa głoszonego  z mocą sami napełniają się mocą, którą 

okazują przez usposobienie swej duszy, przez życie  i walkę o prawdę aż do śmierci. 

 

 św. Hieronim 
 

Moc oblicza Jezusa 

 

Jeden człowiek, który był uważany za syna cieśli, żebrak bez domu niemający, gdzie 

głowy skłonić, niemający wojska, nie będąc ani sędzią, jakąż miał więc władzę, by skręcić 

bicz ze sznurów i wyrzucić [ze świątyni] tak wielki tłum? Jeden człowiek – powtarzam – a 

wyrzucił taki tłum! A kto stanowił ten tłum? Ci, którzy handlowali, którzy zarabiali                     

w świątyni.  

A jednak nikt nie sprzeciwiał się, nikt nie odważył się Mu sprzeciwić, bo gdy Syn broni 

Ojca przed zniewagą, nikt nie odważy się na opór. Mnie jednak się wydaje, że   

 w samych oczach, na samym obliczu Pana i Zbawiciela było coś Boskiego.  

  A taka jest tego przyczyna, jak mi się wydaje, którą teraz wypowiem: „I stało się – 

mówi – że gdy Jezus przechodził koło Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch synów 

Zebedeusza, którzy naprawiali swe sieci, i rzekł do nich: «Porzućcie je, a idźcie za 

Mną». A oni – jak mówi – natychmiast zostawili sieci i łódź, i ojca Zebedeusza, i 

natychmiast poszli za Nim” (Mk 1, 16). 

Gdyby czegoś Boskiego nie było w obliczu Zbawiciela, uczyniliby coś bezsensownego 

ci, którzy poszli za Tym, w którym nic nie widzieli. Czyż porzuca ktoś swojego ojca i idzie 

za tym, w którym nie widzi nic ponad to, co widzi w swym ojcu?   Ale porzucają ojca 

cielesnego, a idą za ojcem duchowym: nie porzucają ojca, ale odnajdują ojca. 

 



Po co to wszystko powiedziałem? Aby pokazać, że 

 

w obliczu Pana było coś Boskiego,                                                   

co sprawiło, że ludzie szli za Nim. 

 

Dodajmy inne świadectwo: „I oto – mówi – ujrzał pewnego człowieka imieniem 

Mateusz i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» I porzucił wszystko, i poszedł za Nim”         

(Mt 9, 9). Nie widział znaku, lecz sam autorytet w rozkazywaniu był znakiem. 

 

 

I czytanie :  Jon 3,1-5.10    (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego 

miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.  Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak 

powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi.  Począł więc 

Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa 

zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory 

od największego do najmniejszego.  

Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował 

się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Hieronim 

 

Jonasz w Niniwie głosi pokutę 

 „I Pan przemówił do Jonasza po raz drugi: «Wstań i idź do wielkiego miasta 

Niniwy i głoś w nim według poprzedniego pouczenia, które ja mówię do ciebie»”.  
 

Nie powiedziano prorokowi: Dlaczego nie zrobiłeś tego, co ci nakazano? Wystarczyła 

mu nagana w postaci rozbicia okrętu i połknięcia przez wieloryba, aby poznać Pana 

uwalniającego, choć nie dostrzegł Go, gdy otrzymał od niego polecenie.  



A zresztą to zbędne czynić wyrzuty niewolnikowi, który zawiódł, gdy już poniósł karę, 

bo taka nagana nie tyle zmierza ku poprawie, ile raczej jest wypominaniem...  
 

„I powstał Jonasz, i odszedł do Niniwy zgodnie ze słowem Pana. A Niniwa była 

wielkim miastem Boga, na trzy dni drogi i Jonasz zaczął iść przez miasto jeden dzień 

drogi”.  
 

Jonasz natychmiast wprowadził w czyn otrzymane polecenie. Niniwa zaś, do której 

zdążał prorok, była wielkim miastem i tak rozległym, że z trudem można je było obejść w 

ciągu trzech dni. Ale on pomny nakazu i poprzedniego wyrzucenia ze statku szedł 

pospiesznie i drogę trzech dni odbył w jednym dniu. Istnieją wprawdzie interpretatorzy, 

którzy uważają tak po prostu, że przepowiadał tylko jednej trzeciej miasta, a słowo 

przepowiadane dotarło natychmiast do pozostałych mieszkańców.  

 

Nasz Pan zaś, gdy mówimy, powstał z martwych dosłownie zaraz po opuszczeniu piekieł 

i głosił słowo Pańskie, gdy posłał apostołów, aby chrzcili tych, którzy byli w Niniwie                 

„w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19), co właśnie oznacza droga trzech dni.  
 

Ta sama tajemnica zbawienia ludzkiego określana jako droga jednego dnia spełnia się                  

w wyznaniu wiary w jednego Boga, co nie tyle Jonasz przepowiada apostołom, ile raczej                

w apostołach. Pan powiedział: „Oto Ja jestem z wami poprzez wszystkie dni aż do 

skończenia świata” (Mt 28, 20)...  
 

 

„I zawołał, i powiedział: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona»”...  
 

Prorok wysłany z Judei w tak daleką drogę do Asyryjczyków domagał się pokuty 

stosownej do jego przepowiadania, aby stare i zaropiałe rany leczyć tak długo na nich 

leżącym plastrem. Ponadto liczba czterdzieści jest właściwa dla grzeszników i postu, dla 

modlitwy, dla przywdziania szaty pokutnej, i też dla modlitwy o wytrwanie.  
 

Dlatego i Mojżesz pościł przez czterdzieści dni na górze Synaj (Wj 34, 28; Pwt 9, 18) 

oraz prorok Eliasz – jak opisano – uciekając od Jezabel (1 Krl 19, 8) zapowiedział głód dla 

ziemi Izraela (1 Krl 17, 1) i pościł przez czterdzieści dni, jak długo wisiał nad nimi gniew 

Boga.  
 

Sam Pan, ów prawdziwy Jonasz, wysłany na przepowiadanie światu, pościł przez 

czterdzieści dni (Mt 4, 2), a pozostawiając nam post jako dziedzictwo, przez tę liczbę 

przygotował nasze dusze do spożywania pokarmu swego Ciała. Wyraz „zawołał” spełnia się 

w Ewangelii: „Stojąc wołał” w świątyni, mówiąc:  

„Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i niech pije” (J 7, 37).  
 

Każde słowo Zbawiciela jest wołaniem, gdyż głosi ono rzeczy wielkie...  
 

„A mężowie Niniwici uwierzyli w Boga, ogłosili post i przywdziali szaty pokutne od 

największego do najmniejszego”...  
 



Niniwa uwierzyła, Izrael nie uwierzył. Uwierzyli poganie, a obrzezani pozostali 

niewierni. Najpierw uwierzyli Niniwici, którzy doszli do wieku Chrystusowego (Ef 4, 13); 

ogłosili post i przywdziali szaty pokutne od większego do mniejszego. I pokarm i strój są 

godne pokuty. Wszystko zaś po to, by ludzie, którzy Boga obrazili przepychem                                

i próżnością, ułagodzili Go teraz przez potępienie tego, czym poprzednio uchybili.  
 

Wór i post to broń pokuty, wysiłki przeciw grzechom: najpierw post a potem wór; 

najpierw to, co ukryte, a potem to, co jawne; to pierwsze zawsze jest dla Boga, a drugie 

niekiedy także bywa widoczne dla ludzi. A jeśli w dwóch rzeczach koniecznych jedno 

trzeba by wybrać, to wybrałbym raczej post bez wora, niż wór bez postu. Zaczynają ludzie 

w wieku starszym, ale dochodzi to także do młodszych; nikt przecież nie jest bez grzechu, 

nawet jeśli „jego życie miałoby trwać jeden dzień czy też liczne byłyby lata jego życia”  

 

Jeżeli bowiem „gwiazdy nie są czyste przed obliczem Boga, to tym bardziej robak                

i zgnilizna” (Hi 25, 5) oraz ci, którzy są pod wpływem grzechu grzeszącego Adama.  
 

Ale i przepiękny tu porządek. Bo nakazała prorokowi. Prorok głosił pokutę miast. 

Pierwsi uwierzyli mężowie, a gdy oni głosili post, ludzie wszelkiego wieku zaczęli 

przywdziewać wór pokutny. Mężowie nie mówili nic o worze pokutnym, głosili tylko post. 

Ci jednak, którym głoszono pokutę, post połączyli z worem, aby próżny żołądek i pokutny 

strój tym bardziej ubłagały Pana. 


