
Mt 4, 12 - 23 

 

(12) Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.  

(13) Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu 

Zabulona i Neftalego.  

(14) Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:  

(15) Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan!  

(16) Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy 

śmierci światło wzeszło.  

(17) Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 

królestwo niebieskie.  

(18) Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, 

zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 

rybakami.  

(19) I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.  

(20) Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.  

(21) A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i 

brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też 

powołał.  

(22) A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.  

(23) I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc 

Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  

(24) A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich 

cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i 

paralityków, a On ich uzdrawiał.  

(25) I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. 

 

 

 



Początek działalności Jezusa - (Mt  4, 12 - 25) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 39" Wyd. Biblos 

 

Po czterdziestodniowym poście na pustyni Jezus wrócił "do świata". 

Pierwsza wieść, jaka do Niego dotarła, dotyczyła uwięzienia Jana Chrzciciela                   

(Mt 4,12). 

Jezus wówczas "usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł               

w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zebulona i Neftalego" (4,12b - 13). 

Opuścił swoje rodzinne miasto, Nazaret nie tylko dlatego, że jego mieszkańcy nigdy nie 

uwierzyli w Boże posłannictwo Jezusa i odrzucili Go, ale również dlatego, że pobyt w nim 

mógłby krępować Go w wypełnieniu powierzonej Mu misji. 

Musiał się nawet odciąć od dotychczasowego życia, ruszyć w drogę, otoczyć się 

uczniami, którzy staną się Jego nową rodziną. 

Kafarnaum, rodzinne miasto Piotra i Andrzeja, którzy już niebawem zostaną powołani 

na apostołów, stało się drugim domem Jezusa. 

Jan Paweł II pisze na ten temat: 

 "Kiedy Jezus po opuszczeniu Nazaretu i przyjęciu chrztu w Jordanie udał się do 

Kafarnaum, aby rozpocząć swoją służbę publiczną, to jak gdyby urzeczywistniło się 

Jego drugie narodzenie, polegające na porzuceniu życia prywatnego i ukrytego, aby 

całkowicie i nieodwołalnie oddać się życiu poświęconemu wszystkim, aż do najwyższej 

ofiary z siebie"
1
. 

Miejsce rozpoczęcia publicznej działalności Jezusa jest bardzo istotne, gdyż potwierdza 

zapowiedź proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, 

Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,                 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło" (Mt 4,15-16; por. Iz 8,23; 9,1). 

Jezus rozpoczął swoją działalność w Galilei, która była znacznie bardziej narażona na 

wpływy pogańskie niż Judea. Oddalenie od Jerozolimy, a tym samym od świątyni, 

sprawiało, że judaizm na tym terenie w znacznie większym stopniu przyjmował to, co 

zewnętrzne - zarówno pozytywne, jak i negatywne. 

 

                                                           
1
 Jan Paweł Ii, Komentarz do Ewangelii, Kraków, s.35 



Warto też dodać, że w Galilei powstawały pierwsze synagogi, w których sam Jezus 

będzie nauczał. To tutaj będą przychodzili do Niego mieszkańcy okolic Tyru i Sydonu, 

czyli prawdopodobnie poganie, do których możemy odnieść słowa Izajasza, ponieważ 

także dla nich - nie tylko dla Żydów - wzeszło światło wiary, aby nie musieli przebywać 

już w mrokach pogaństwa. 

Mamy już tu zatem zapowiedź uniwersalizmu zbawczego. 

Ewangelista dodaje jeszcze: "Odkąd począł Jezus nauczać i mówić: <Nawracajcie 

się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie>" (Mt 4,17). 

W słowach Jezusa słyszymy echo słów Jana Chrzciciela (Mt 3,2). Można więc 

stwierdzić, że Jezus niejako rozpoczął misję od miejsca, w którym swoją zakończył Jan. 

Być może dlatego później, po śmierci Jana, Herod, słysząc o Jezusie, dopuści myśl, że 

to Jan Chrzciciel, który zmartwychwstał. 

 Jan wzywał do nawrócenia ze względu na zbliżające się królestwo Boże, czyli ze 

względu na wystąpienie publiczne Jezusa, dzięki któremu zaistniało ono już na 

ziemi. 

 Jezus wzywał do tego samego, mając świadomość nie tylko swojej mesjańskiej 

misji, przybliżającej człowieka do królestwa Ojca, ale także mając na uwadze fakt, 

że On sam zainaugurował je już na ziemi poprzez swoje wcielenie. 

Tutaj, w Galilei, Jezus powołał też pierwszych uczniów. 

Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego, pociągał za sobą rybaków pracujących 

przy połowie. 

Również w Starym Testamencie wybrańcy Boga powoływani byli, gdy zajmowali się 

swoimi codziennymi pracami, na przykład Dawid został namaszczony na króla, gdy pasł 

owce (1 Sm 16,11-13), był bowiem pasterzem. 

Pierwszymi napotkanymi przez Jezusa byli bracia Szymon i Andrzej. Ewangelista 

Mateusz podaje, że Szymon zwany był Piotrem (Mt 4,18), dając do zrozumienia, że Jezus 

zmienił mu imię.  

Zwrócił się On do nich, nawiązując do rodzaju zajęcia, jakiemu się oddawali na co 

dzień: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi" (Mt 4,19). 

Choć słowa te mogły być niezrozumiałe dla prostych rybaków, którzy przecież musieli 

sobie dobrze zdać sprawę, że człowieka nie można złowić w sieć jak rybę, Szymon                     

i Andrzej natychmiast oderwali się od swojej pracy, pozostawili sieci i poszli za Jezusem. 



Z pewnością zaintrygowały ich zarówno słowa, jak i Ten, który je wypowiedział, choć 

można się domyślać, że najpierw ruszyli za Nim z czystej ciekawości, aby się przekonać, 

co to znaczy być rybakiem ludzi. 

Nieco dalej Jezus spotkał Jakuba i Jana, wraz z ich ojcem Zebedeuszem. Oni również 

byli rybakami, którzy właśnie naprawiali sieci w swojej łodzi.  

Tym razem nie wiemy, jakich słów użył Jezus, ponieważ Mateusz stwierdza tylko: "Ich 

też powołał" (Mt 4,21c). Oni również, podobnie jak Szymon Piotr i Andrzej, bez 

wahania udali się za Jezusem, zostawiając swojego ojca i łódź. 

I oni uczynili to "natychmiast". 

Wzmianki  

 "oni natychmiast zostawili sieci" (Mt 4,20a),  

 "oni natychmiast zostawili łódź i ojca" (Mt 4,22a) 

 - są tu niezmiernie ważne, ponieważ wskazują na kategoryczność ich decyzji. 

Porzucili swoje dotychczasowe życie, aby u boku Jezusa rozpocząć nowe. 

Żaden z nich nie czekał na drugie zaproszenie, nie rozważał wszystkich "za" i 

"przeciw", nie rozmyślał, co powinien zrobić.  

 Porzucili zajęcie, które było źródłem ich utrzymania, zostawiali 

najbliższych, aby podążyć za Mistrzem z Nazaretu. 

Sami zapewne nie zdawali sobie sprawy, że podjęcie tej decyzji będzie punktem 

zwrotnym w ich życiu, że ulegnie ono rewolucyjnej przemianie, że nic już nie będzie takie 

jak wcześniej. 

Szymon Piotr, Andrzej, Jakub i Jan stali się więc pierwszymi uczniami Jezusa i jako 

tacy odtąd będą Mu towarzyszyli w Jego publicznej działalności. 

Po opisie powołania pierwszych uczniów Mateusz dość ogólnie stwierdza: 

 "I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc 

Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu"              

(Mt 4,23). 

Już z tego jednego zdania jasno wynika, że Jezus zaczął realizować swoją misję 

mesjańską, jak zapowiadali to prorocy:  

"Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą 

nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie 

jeńcom i więźniom swobodę" (Iz 61,1). 



I chociaż Jego działalność ograniczała się na razie do Galilei, to jednak wieść o Nim 

rozchodziła się szybko nie tylko tam, ale - jak podaje ewangelista - po całej Syrii                         

(Mt 4,24a). Ma on zapewne na myśli całą prowincję rzymską - Syro-Palestynę. 

Jezus był bowiem wyjątkowym Nauczycielem, Jego nauce towarzyszyły znaki, które 

zapewne bardziej przyciągały ludzi, zwłaszcza na początku, niż ona sama. 

Lud szybko rozpoznał w Nim też kogoś, kto niesie pomoc potrzebującym bez względu 

na panujące powszechnie podziały. 

"Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite 

choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał" 

(Mt 4,24b-c). 

Św. Jan Paweł II tak komentuje ten fragment Ewangelii św. Mateusza:  

"Jezus, który uzdrawia, który leczy trąd, dokonuje wielkich znaków. Te znaki 

służyły ukazaniu mocy Bożej wobec chorób duszy: wobec grzechu. [...] Jezus uzdrawia 

z choroby fizycznej, lecz równocześnie uwalnia od grzechu. Okazuje się w ten sposób 

Mesjaszem zapowiadanym przez proroków, Tym, który <się obarczył naszym 

cierpieniem>, który <poniósł grzechy wielu> (por. Iz 53,4.12), aby uwolnić nas od 

wszelkiej słabości duchowej i materialnej. 

W tym sensie jest On w Kościele Wyzwolicielem w najwyższym stopniu, Tym, który 

z wyzwolenia od wszelkiego zła uczynił rację swego przyjścia na ziemię"
2
. 

Żydzi uważali, że choroba jest skutkiem grzechu samego chorego lub jego rodziców, 

jeśli urodził się już z jakimś kalectwem, dlatego cuda Jezusa wzbudzały tym większą 

sensację. Gdy do tego słyszano jeszcze, że odpuszcza On grzechy, pojawiały się coraz 

większe emocje. 

Na początku działalności Jezusa nastawienie ludzi było jednak inne, dlatego też 

schodzili się do Niego zewsząd i nie odstępowali Go na krok. 

Mateusz na zakończenie tej perykopy stwierdza:  

"I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei                               

i z Zajordania" (Mt 4,25). 

Wieść o Cudotwórcy z Nazaretu dotarła zatem do stolicy i stamtąd też przychodzili 

ludzie, aby być blisko Niego, aby Go słuchać i zapewne także doświadczyć znaków, jakie 

czynił. Nie jest wykluczone, że pośród tych, którzy przybywali do Niego ze Świętego 

Miasta i zostali uzdrowieni, byli także ci, którzy za trzy lata będą krzyczeć: "Na krzyż z 

Nim!" (Mt 27,22.23). 

                                                           
2
 Tamże 



 

1. "Nawracajcie się" (Mt 4,17). Często wydaje się nam, że wezwanie do nawrócenia 

odnosi się tylko do tych, którzy bądź nie wierzą w Boga, bądź też są wyznawcami 

innych religii, a w każdym razie na pewno nie do nas, którzy jesteśmy chrześcijanami, 

bo zostaliśmy ochrzczeni i należymy do Kościoła.  

    Takie myślenie jest oczywiście błędne. Chociaż ci, którzy nie znają czy nie wierzą 

w Boga, potrzebują oczywiście nawrócenia, to jednak my, którzy Go znamy i w Niego 

wierzymy, potrzebujemy nawrócenia jeszcze bardziej, gdyż "komu wiele dano, od 

tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać 

będą" (Łk 12,48b). 

 

2. Powołanie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób duchownych czy 

konsekrowanych. Każdy otrzymuje powołanie do innego sposobu życia. Jedni 

rzeczywiście do kapłaństwa czy życia zakonnego, inni do małżeństwa i rodzicielstwa, 

jeszcze inni do życia bezżennego, choć w świecie. 

    Urzeczywistnienie każdego powołania wymaga wolnej decyzji o zmianie życia, 

wymaga pełnego zaangażowania, wierności dokonanemu wyborowi. 

    Powołanie apostołów, ich pójście za Jezusem i trwanie przy Nim - to wszystko 

pokazuje nam, że realizacja powołania często wymaga pokonania wielu problemów, 

przezwyciężenia własnych słabości, ale jednocześnie jest drogą, która wiedzie nas do 

wiecznego szczęścia. 

 

3. Zapewne staramy się towarzyszyć Jezusowi i idziemy po Jego śladach, a jeśli zdarza 

się nam oddalić od Niego, to zaczynamy Go szukać, aby znów znaleźć się w Jego 

pobliżu.  

     Tak naprawdę jednak to On nam towarzyszy na każdej drodze naszego życia, a gdy 

się oddalamy, wtedy szuka nas aż do skutku. Jeśli znajdzie nas wyczerpanych, 

poranionych, to opatruje nasze rany i pielęgnuje, abyśmy mieli siły pokonać dalszą 

drogę naszego życia i abyśmy u końca tej ziemskiej wędrówki mogli za Jego sprawą 

znaleźć wytchnienie w kochających ramionach Ojca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie”     (Mt 4, 16) 

 

Ujrzał nie w oglądzie cielesnym, ponieważ światło jest niewidzialne, lecz oczyma wiary, 

wzrokiem umysłu. Dlatego mówi: "Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i 

mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło" 

Światło objawiło się tylko tym, którzy byli w ciemnościach, lecz [Izajasz] stwierdza, że 

wzeszło nad cienistą krainą śmierci. Wskazuje w ten sposób, że byli tam także inni, którzy 

siedzieli w mroku, w cienistej krainie śmierci. A czymże jest cienista kraina śmierci, jak nie 

krainą piekielną? Dawid mówi o niej w sposób następujący: "Chociażbym chodził ciemną 

doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną" (Ps 32,4). Nie ulęknie się zła, to znaczy kary 

piekła. 

Dlatego dla tych, którzy przebywają w mrocznej krainie śmierci, wzeszło zbawcze światło, 

to znaczy Chrystus, Syn Boży, który w Ewangelii powiada: "Ja jestem światłością prawdziwą 

..." (J 8,12). 

On, który po chwalebnej i zbawczej dla wszystkich męce zstąpił do piekieł, natychmiast 

sprowadził światło swojego majestatu spowitym w śmierci, tak iż mógł uwolnić 

przetrzymywanych wśród umarłych" 

(św. Chromancjusz z Akwilei, „Traktaty na Ewangelię Mateusza” 15,2 , tłum. za:            

"Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

„Zostawili łódź i ojca i poszli za Nim” (Mt 4, 32) 

 

"Zostawili sieci i poszli za Nim". Może kto w duchu sobie pomyśli i powie: Cóż takiego 

opuścili ci dwaj rybacy, skoro prawie nic nie mieli? Jednakże winniśmy raczej uwzględniać 

usposobienie serca, a nie majątek. Wiele opuścił, kto dla siebie nic nie zatrzymał; wiele 

opuścił, kto choćby mało miał, wszystko zostawił. 

My przywiązani jesteśmy do tego, co posiadamy, a tego, czego nam brak, gorączkowo 

szukamy. Piotr i Andrzej wiele zatem opuścili, skoro obaj także pragnienia posiadania się 

wyrzekli. (...) A więc ci, którzy poszli za Chrystusem, opuścili tyle, ile mogli pożądać ci, 

którzy za Nim nie poszli. 

Niech więc nikt nie mówi do siebie, widząc, iż niektórzy wiele opuścili: chciałbym 

naśladować tych, którzy gardzą światem, ale nie mam nic do pozostawienia. Wiele, bracia, 

opuszczacie wyrzekając się pragnień ziemskich.  



Nasze dary, choćby były niewielkie, wystarczają Panu. Ocenia On bowiem serce, a nie 

rzecz. Nie zważa na to, co Mu ofiarowano, lecz z jaką miłością to dano. 

Jeśli oceniamy wartość materialną, to nasi święci kupcy nabyli życie wieczne za kilka sieci 

i łódź. Pan ceny kupna jednak nie wyznacza, bo Królestwo Boże tyle kosztuje, ile masz, aby 

je kupić 

  (św. Grzegorz Wielki, „Homilie na Ewangelie" 5,2, tłum. W. Szołdrski). 

 

 

 

„Obchodził Jezus całą Galileę, lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród 

ludu” (Mt 4,23) 

 

Jeśli ktoś pyta, między chorobą a dolegliwością, to nasza odpowiedź brzmi: dolegliwość to 

tymczasowa niedyspozycja ciała, podczas gdy choroba wskazuje na trwały brak równowagi w 

członkach ciała 

 (św. Cyryl Aleksandryjski, „Komentarz do Ewangelii Mateusza" 3,1-3, tłum. za: 

"Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

*** 

Chrystus Pan, nauczyciel życia i niebiański lekarz, przyszedł w tym celu, aby przedstawić 

ludziom naukę o życiu oraz niebiańskim lekarstwem uleczyć chorobę ciała i duszy, oraz 

uwolnić ciała spętane przez diabła i wszystkich ludzi dotkniętych różnymi słabościami 

przywrócić do prawdziwego i całkowitego zdrowia. Mocą słowa Bożego leczył On słabości 

ciała, rany na duszy leczył natomiast lekarstwem niebiańskiej nauki. Dawid jasno w 

następujących słowach wskazuje, że rany duszy może leczyć tylko Bóg: "Błogosław, duszo 

moja, Pana i nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie twoje winy, 

On leczy wszystkie twe niemoce" (Ps 103,2-3). On jest prawdziwym i doskonałym Lekarzem, 

który daje zdrowie ciał i przywraca zbawienie duszy 

(św. Chromancjusz z Akwilei, „Traktaty na Ewangelię Mateusza" 15,4, tłum. za: 

"Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

Początek działalności w Galilei (Mt 4, 12-17) 

 

 

ST: Iz 8,23-9,1 

NT: Mk 1,14-15;  Łk 4,14 

KKK: szczęście chrześcijańskie, 1720; usprawiedliwienie, 1989 

 

 

[4,12] 

 Po wielkiej próbie na pustyni Mesjasz powraca do kraju, gdzie się wychował - 

Galilei. Skłoniła Go do tego kroku wiadomość, że będący Jego zwiastunem Jan 

Chrzciciel został uwięziony przez wrogie mu władze (4,12). Ten moment zwrotny 

popycha Jezusa do rozpoczęcia nowego etapu działalności. 

[4,13] 

Jezus powraca do swego rodzinnego miasta, Nazaretu w Dolnej Galilei, lecz zostaje 

tu tylko przez chwilę. Zdecydował się przenieść do Kafarnaum, miasta na północno 

- zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. W I wieku miejsce to posiadało pewne 

znaczenie i było o wiele większe niż maleńka wioska Nazaret. Kafarnaum kwitło 

dzięki rybołówstwu, leżało też blisko rzymskiej drogi zwanej Via Maris, która służyła 

jako szlak handlowy łączący Galileę z położoną na północy Syrią. Jezus wybiera to 

ruchliwe miasteczko jako bazę swej działalności w Galilei. 

 

[4,14-16] 

 Mateusz interpretuje te przenosiny do Kafarnaum jako wypełnienie proroctwa.  

Tak jak kilka innych formuł wypełnienia już podanych w tej Ewangelii, również ta, 

zaczerpnięta z Izajasza (Iz 8,23-9,1), jest powiązana z geografią Palestyny (2,6.18.23). 

Nawiązuje ona do czasów, gdy pokolenia Zabulona i Neftalego zajmowały ziemie na 

północ i zachód od Jeziora Galilejskiego. W VIII wieku p.n.e. terytorium to zostało 

najechane przez rosnące w siłę imperium asyryjskie, czyniąc z mieszkańców Galilei 

pierwszych w historii biblijnej Izraelitów uprowadzonych na wygnanie (2 Krl 15,29). 

 

 



 [4,17] 

Zgodnie z ówczesną imperialną polityką Asyrii oznaczało to, że większość 

wykształconych i wpływowych osób będących Izraelitami została wywieziona i stała 

się sługami w jakimś innym miejscu imperium, natomiast znaczną część ludności 

wiejskiej pozostawiono w kraju. To właśnie bolesne wspomnienie z przeszłości kryje 

się za cienistą krainą śmierci, o której mówi prorok. 

Wziąwszy pod uwagę tę ponurą historię, znaczące jest, że Jezus rozpoczyna swą 

misję wśród Galilejczyków. Wskazuje to, że ci Izraelici, którzy jako pierwsi 

doświadczyli mroków podboju i wygnania, będą teraz pierwszymi, którzy w Mesjaszu 

zobaczą światło Bożej dobroci.  

Ponieważ te mieszkające najbardziej na północ pokolenia zostały przed wszystkimi 

innymi poddane pustoszącej je karze, otrzymują teraz przed innymi szansę odnowy                   

i odrodzenia
3
. 

Lecz znaczące jest tu również jeszcze coś innego. Oprócz powiązania Galilei                        

z ludem Izraela, proroctwo wiąże ją też z poganami (zob. także Mch 5,15). 

Faktem jest, że Galilea, bardziej niż położona na południu Judea, ulegała wpływom 

innych ludów i kultur. Wygląda na to, że w czasach Jezusa greka rywalizowała tu                     

z aramejskim o status używanego publicznie języka, zaś dwa z głównych miast 

Galilei, Tyberiada i Seforis, były całkiem zhellenizowane. 

W Ewangelii Mateusza nie chodzi jednak o to, że Jezus zamierza rozwinąć na pełną 

skalę działalność wśród galilejskich nie - Żydów. Na razie zarówno On, jak i Jego 

uczniowie koncentrują się na misji skierowanej do "owiec, które poginęły z domu 

Izraela" (10,6; 15,24). 

Niemniej działalność Pana w wieloetnicznej krainie Galilei zapowiada późniejszą 

misję Kościoła wśród wszystkich narodów (28,19). 

 [4,17] 

Zwrot odtąd począł Jezus jest wykorzystywany przez Mateusza do zaznaczenia 

istotnych punktów zwrotnych w narracji. Tutaj rozpoczyna się opis publicznej 

działalności Jezusa w Galilei; później te same słowa posłużą do zwrócenia naszej 

uwagi na drugi etap Jego działalności, prowadzący Go do Jerozolimy (16,21). 

Nauczanie Mesjasza zostaje streszczone w jednym zdaniu:  

        Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. 

                                                           
3
 Na temat tego, że Galilejczycy byli potomkami żyjących na północy Izraelitów zob. R.A. Horsley, Galilee. 

History, Politics, People. 



To samo przesłanie usłyszeliśmy od Jana Chrzciciela (3,2), z nim też Jezus roześle 

dwunastu apostołów (10,7). Jest ono dla słuchaczy wezwaniem, by zmienili kierunek 

swego życia i przyjęli nowy sposób myślenia i działania. 

Nawrócenie jest trudem podejmowanym po to, by odejść od tego, co grzeszne                    

i samolubne, i przyjąć na siebie obowiązek życia zgodnego z normami wyznaczonymi 

przez Boga. 

Bliskość królestwa nadaje temu wezwaniu charakter natychmiastowy. Królewskie 

panowanie Boga lada moment nadejdzie, a zatem Izrael musi być gotowy do jego 

przyjęcia.  

Tutaj Jezus odnosi się raczej do inauguracji królestwa niż jego ostatecznej 

manifestacji (zob. Tło biblijne - Królestwo niebieskie) 

 

Tło biblijne: Królestwo niebieskie 

Wszyscy zgadzają się co do tego, że "królestwo niebieskie" jest kluczowym 

zwrotem w Ewangelii Mateusza.  

Pojawia się w tej księdze ponad 30 razy i stoi w centrum nauczania Jezusa (4,17). 

W swej istocie zwrot "królestwo niebieskie" jest równoznaczny z określeniem 

"królestwo Boże". 

Wyraźnie to widać w paralelnych ustępach, w których Mateusz używa tego 

pierwszego określenia, Marek i Łukasz zaś drugiego (np. Mt 13,11**Mk 4,11;                    

Mt 19,14 ** Łk 18,16). 

Koncepcja królestwa niebieskiego jest teologicznie bogata. Jej rdzeń stanowi 

przekonanie, że Bóg poprzez Mesjasza ustanawia teraz swe królowanie nad światem. 

Słowo "niebo" służy tu zatem jako metonimia, czyli pośrednie nawiązanie do Boga za 

pomocą czegoś, co jest z Nim ściśle związane. Królestwo ogłaszane przez Jezusa jest 

tym, które pochodzi z nieba i ustanawia wolę Ojca na ziemi, tak jak dokonuje się ona 

w niebie (6,10). 

 Królestwo wchodzi w ten świat poprzez słowa i czyny Jezusa (4,23; 9,35). 

Choć jego nadejście uwidacznia się przez cudowne znaki (12,28), zostaje ono 

zasiane w świecie jako ukryta potęga, która wzrasta i dopiero z czasem daje odczuć 

swój wpływ (13,33,36-43). Wymiary tego królestwa można określić jako etyczne, 

eklezjalne i eschatologiczne. 

Królestwo jest etyczne o tyle, że wymaga ludzkiej odpowiedzi, poczynając od 

nawrócenia (3,2; 4,17), pociągającego za sobą pokorę (18,1-4), przebaczenie (18,23-

35) i dążenie do przewyższającej wszystko sprawiedliwości (5,20; 6,33), która zostaje 

nam przedstawiona w błogosławieństwach (5,3-10). 



Królestwo jest eklezjalne o tyle, że jego moc i obecność są zapośredniczone przez 

apostolskich przywódców Kościoła (16,18-19; 18,18-19) i jego członków (18,20). 

To im Jezus powierza tajemnice królestwa (13,11).  

Wreszcie, królestwo jest eschatologiczne. Choć już teraz przenika do świata, jego 

pełna chwała zostanie objawiona dopiero wówczas, gdy Jezus powtórnie przybędzie 

(16,28). Wydarzenie to nastąpi równocześnie z sądem ostatecznym, gdy Jezus da 

wieczne życie w królestwie swym wiernym wyznawcom (25,31 - 46). 

W oczekiwaniu na to uczniowie Jezusa muszą mądrze się przygotować do tego 

chwalebnego wypełnienia historii (25,1-13). 

 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

Pierwsi uczniowie i wyznawcy (Mt 4, 18-25) 

 

 

ST: Jr 16,16 

NT: Mk 1,16-20; Łk 4,14-15; 5,1-11 

KKK: posługa kościelna, 878; Chrystus lekarz, 1503 

Lekcjonarz: 4,12-23: trzecia niedziela okresu zwykłego (rok A) 

 

[4,18] 

 Następnie Jezus powołuje czterech mężczyzn na swych uczniów. Znajduje się nad 

Jeziorem Galilejskim, mającym około dwudziestu jeden kilometrów długości z 

północy na południe, a w najszerszym miejscu w poprzek - jedenaście kilometrów. 

Wiosną, po opadach deszczu, jest to urzekająco piękne miejsce, ze swymi zielonymi 

wzgórzami, ukwieconymi łąkami, łagodnymi podmuchami wiatru, połyskującymi 

wodami. 

Mężczyźni ci, gdy dociera do nich głos Jezusa, łowią ryby. Nie powinniśmy sobie 

tego wyobrażać jako rekreacji - leniwego popołudniowego wędkowania. Są oni 

profesjonalnymi rybakami. W rękach trzymają owalne, obciążone na krawędziach 

sieci, które zarzucano, stojąc w płytkich wodach. Sieci takie służyły do chwytania 

naraz dużych ławic ryb, które sprzedawano na miejscowym targu rybnym w 

Kafarnaum lub suszono, by wysłać je do innych miejsc. 

 



[4,19-20] 

Szymon i jego brat Andrzej są pierwszymi, którzy zostają powołani. Jezus 

przynagla ich: Pójdźcie za Mną. 

Scena ta jest pod wieloma względami niezwykła. Na ogół to zainteresowani 

uczniowie wybierali żydowskich rabbich na swych mentorów, nie na odwrót. 

Zatem Mesjasz, wykazując własną inicjatywę w gromadzeniu uczniów, przyjmuje 

nową i niekonwencjonalną taktykę. 

Jeszcze bardziej uderzająca jest reakcja braci; bez roztrząsania czy wahania 

porzucają swe sieci i wyruszają za galilejskim nauczycielem, który obiecuje uczynić 

ich rybakami ludzi. 

Inni rabbiowie przyjmowali uczniów studiujących ich nauczanie; Jezus formuje 

uczniów, którzy - tak jak On sam - "łapią" ludzi i przyciągają ich do zbawienia. 

[4,21-22] 

 Nieco dalej nad brzegiem drugie wezwanie zostaje skierowane do Jakuba i Jana, 

synów Zebedeusza. Również oni reagują na nie z zadziwiającym pośpiechem. 

Tyle, że tutaj wezwanie do pójścia za Jezusem spotyka się z większą ofiarą, ci 

bracia bowiem nie tylko porzucają swój rybacki sprzęt, lecz także żegnają się ze swym 

ojcem. 

Ich udziałem staje się zerwanie z rodziną oraz dotychczasowym sposobem 

zarabiania na życie, obie zaś decyzje zostają podjęte natychmiast. 

 [4,23-25] 

W tym momencie Mesjasz na poważnie rozwija swą działalność. Obejmuje ona 

nauczanie, głoszenie Ewangelii, jak również leczenie fizycznych i duchowych 

dolegliwości. 

Wieści o działalności Jezusa szybko rozchodzą się poza Kafarnaum. Pielgrzymi 

zewsząd zaczynają schodzić się do Jezusa. Niektórzy przybywają z Syrii, leżącej na 

północ od Palestyny. Inni nadchodzą z Dekapolu, będącego federacją dziesięciu 

hellenistycznych miast położonych w większości na wschód i południe od Jeziora 

Galilejskiego. 

Jeszcze inni podróżują z Jerozolimy i Judei. Kolejna grupa przybywa z wąskiego 

pasa ziemi położonego na wschód od Jordanu, zwanego Pereą. 

Później Mateusz dokładniej przyjrzy się temu, jak Jezus posługiwał tłumom                      

i wykorzystywał swoją władzę nad demonami, chorobami i ułomnościami (zob. 

rozdziały 8-9). 



Teraz mamy zwrócić uwagę na to, że wywarł dogłębny i natychmiastowy wpływ na 

świat, który przyszedł zbawić. 

Zaraz gdy Mesjasz wyszedł z cienia, ludzie od razu tłumnie zbiegli się do Niego, by 

usłyszeć Jego głos i otrzymać od Niego błogosławieństwo. Nie tylko głosił królestwo 

niebieskie - dał również odczuć jego obecność w życiu cierpiącej ludzkości. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (4,18 - 25) 

 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że powołanie pierwszych uczniów jest 

pierwszym cudem, jakiego Jezus dokonuje w Ewangelii Mateusza. 

Tych radykalnych decyzji podążenia za Panem nie da się wyjaśnić w naturalny 

sposób. W zamian jesteśmy zaproszeni do tego, by dostrzec tu działanie czegoś 

nadprzyrodzonego: gdy słowo Jezusa zostaje wypowiedziane, pada ono z mocą i łaską 

Bożą. 

Można powiedzieć, że reakcja uczniów jest cudem nie mniej niezwykłym niż wiele 

dokonanych przez Jezusa aktów uzdrowienia, egzorcyzmów czy rozmnożenia 

pokarmów. Z pewnością są to dzieła ukazujące panowanie Boga nad światem 

przyrody i światem duchowym.  

Lecz równie niezwykłe jest poruszenie ludzkiej woli będące odpowiedzią na łaskę, 

które tu wyraża się przez cztery natychmiastowe akty hojności i ofiary. 

Nie chodzi tutaj o to, że nie można się oprzeć łasce, a jedynie o to, że  

Jezusowe wezwanie może zmienić życie zwykłych ludzi                       

w radykalny i cudowny sposób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Żywa tradycja: O Bożych wezwaniach według                                                  

kard. Johna Henry'ego Newmana 

 

Takie były przykłady wezwań Bożych w Piśmie Świętym, a ich cechą 

charakterystyczną jest to, że wymagają natychmiastowego posłuszeństwa, a 

następnie wzywają nas do czegoś, czego nie znamy - wzywają nas w ciemność. 

Tylko w wierze można być im posłusznym. 

Lecz można się zastanawiać, jak nas to dotyczy dzisiaj? (...) 

Tak naprawdę bowiem nie jesteśmy wzywani tylko raz, lecz wiele razy; przez całe 

nasze życie Chrystus nas wzywa. 

Najpierw wezwał nas w chrzcie, ale później również to czyni; niezależnie od tego, 

czy słuchamy Jego głosu, czy też nie. On łaskawie wciąż nas wzywa. 

Jeśli odchodzimy od naszego chrztu, wzywa nas do nawrócenia, jeśli zmagamy się 

z tym, jak wypełniać nasze powołanie, On nas wzywa: od łaski do łaski, od świętości 

do świętości, a w trakcie tegoż nieustannego wzywania otrzymujemy życie. 

 Abraham został zawezwany ze swego domu,  

 Piotr oderwany od swych sieci,  

 Mateusz odwołany ze swego urzędu,  

 Elizeusz wezwany, kiedy pracował na roli,  

 Natanaelowi zaś zakłócono wypoczynek; 

Wszyscy jesteśmy wzywani, wciąż na nowo, od jednej rzeczy do kolejnej, nigdzie 

nie zaznając spoczynku, lecz wspinając się ku naszemu wiekuistemu odpoczynkowi              

i wypełniając jeden nakaz tylko po to, by zaraz otrzymać następny"
4
. 
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