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(Mk 1,14-20 :  Biblia Tysiąclecia)      21   I   2018 

 
 

 

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

i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: (15) Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (16) Przechodząc 

obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, 

Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. (17)Jezus 

rzekł do nich: 

Pójdźcie za Mną, 

a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi.   

(18) I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. (19) Idąc dalej, ujrzał 

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

i naprawiali sieci. (20) Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, 

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

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Beda Wielebny 
 

Pokutujcie, wypełnił się czas 
 

 „A potem, gdy Jan został uwięziony, przybył Jezus do Galilei 

przepowiadając Ewangelię o królestwie Bożym” (Mk 1, 14) itd. 
 

 Słuszne to jest, że On sam zaczyna przepowiadać po uwięzieniu Jana: gdy zachodzi 

Prawo, wschodzi Ewangelia. Jeśli zaś Zbawiciel przepowiada to samo, co Jan Chrzciciel 

już uprzednio mówił, to wskazuje, że On jest Synem tego samego Boga, którego Jan był 

prorokiem. Nie należy jednak sądzić, że uwięzienie Jana nastąpiło natychmiast po 

czterdziestodniowej pokucie i poście Pańskim.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Kto czyta Ewangelię Jana, znajdzie w niej, że Pan przed jego uwięzieniem czynił 

wiele cudów i wiele nauczał. A następnie masz napisane w tejże Ewangelii: 

 „Taki początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej” (J 2, 11) i znowu: 

 „Bo Jan nie był jeszcze wtrącony do więzienia” (J 3, 24).  

 

Donoszą bowiem, że gdy Jan przeczytał księgi Mateusza, Marka i Łukasza, 

potwierdził spisane przez nich dzieje i orzekł, że pisali prawdę, ale że spisali dzieje tylko 

jednego roku, w którym Pan został umęczony po wtrąceniu Jana do więzienia.  

I dlatego Jan opuściwszy ten rok, którego wydarzenia zostały wyłożone przez trzech, 

opowiedział wydarzenia poprzedniego okresu, to jest zanim Jan został zamknięty w 

więzieniu. Jest to jasne dla tych, którzy dokładnie przeczytali cztery księgi Ewangelii.               

To znosi niezgodę, która miała zachodzić pomiędzy Janem a pozostałymi.  

Gdy więc opowiedział Marek, że Jezus przybył do Galilei, przepowiadając Ewangelię 

o królestwie Bożym, dorzucił te słowa: ‚,Wypełnił się czas i przybliżyło się 

królestwo Boże: pokutujcie i wierzcie Ewangelii”.  

 

Wypełnił się czas – mówi – ów czas, o którym to właśnie mówi apostoł:                       

„Gdy jednak nadeszła pełnia czasów, zesłał Ewangelia Bóg Syna swego 

zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, co 

podlegali Prawu”   (Ga 4, 4n).  

 

Przeto pokutujcie, wypełnił się czas! Jak dawno rozlega się to wołanie, i oby choć 

trochę zostało wysłuchane: Ponieważ wypełnił się czas i zbliża się królestwo Boże, 

pokutujcie i wierzcie Ewangelii, wyrzeknijcie się czynów martwych, a wierzcie w Boga 

żywego. Na co przyda się wierzyć bez dobrych uczynków? Ale nie zasługa dobrych 

uczynków przywiodła cię do wiary, ale zaczęła wiara, aby za nią postępowały dobre 

uczynki. 

 

 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.  
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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. 
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 „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.  
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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. 
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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. 

 

Powołanie pierwszych uczniów (Mk 1,14-20) 

 

Po czterdziestodniowym pobycie na pustyni Jezus rozpoczął publiczną działalność. 

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

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

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

realizuje się wszystko to, co zapowiadali prorocy.  

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

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

z dotychczasowej działalności, aby w najmniejszym choćby stopniu nie przysłonić misji 

Jezusa.  

Nastał bowiem kairos – czas, który należy do Mesjasza. 

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

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

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

Galileą pogan (Iz 8,23).  

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

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

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

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

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

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

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

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

z tą częścią Palestyny także więzami rodzinnymi.  
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 Pierwsze orędzie, które wygłosił, brzmiało w sposób następujący: „Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie                      

w Ewangelię” (Mk 1,15). 

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

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

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

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

Idea królestwa Bożego wzbudzała ludzkie nadzieje.  

Jezus będzie ukazywał różne jego aspekty podczas swego nauczania, szczególnie                 

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

decyzji każdego człowieka.  

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

synoptycznych – uwidacznia się wyraźnie napięcie między teraźniejszością a przyszłością. 

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

eschatologicznym.  

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

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

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

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

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

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

stanowią integralną naukę o królestwie Bożym, które zostało zainaugurowane wprawdzie 

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

Dla słuchaczy Jezusa oznacza to, że żyją oni w wyjątkowym dla siebie czasie, 

decydującym o ich przyszłym, wiecznym życiu. Ten czas, kairos, czyli właściwą chwilę, 

trzeba rozpoznać, aby jej nie przeoczyć.  

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

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

i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15b).  

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

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

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

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

Nauczyciela: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, 

co ludzkie” (Mk 8,33). Protest przeciwko męce i śmierci Jezusa był myśleniem wyłącznie 

na sposób ludzki, a nie Boży.  

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

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

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

innowierców.  

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

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

Każdy zatem, a najbardziej może właśnie wierzący, potrzebuje nieustannego 

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

Poza tym musimy zawierzyć Ewangelii, czyli samemu Jezusowi.  

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

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

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

w jedności z Bogiem. 

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

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

Dlatego też Marek w tym właśnie kontekście umieszcza opis powołania pierwszych 

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

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

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

uczniów i wzywał ich do pójścia za Nim. 

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

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

uczniów.  

Zwrócenie uwagi, że przechodził obok, sugeruje także, że Jezus się nie narzucał; ci, do 

których się zwracał, mieli możliwości wyboru – mogli Go przyjąć, ale mogli też odrzucić. 

Marek podkreśla, że niezwykłe wydarzenia, jak spotkanie z Jezusem, a więc kairos, ma 

miejsce podczas zwykłych obowiązków. 

   Najpierw Jezus spotkał dwóch rybaków, braci Szymona i Andrzeja. Zastał ich 

właśnie przy pracy, gdy zarzucali sieci. Wbrew pozorom, choć jezioro dawało pracę wielu 

ludziom, w Galilei rybacy byli otoczeni wzgardą.  
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Fakt, że Jezus podszedł właśnie do nich, nie powinien nas jednak dziwić, to bowiem 

ludzie ubodzy , a także – zgodnie z literą prawa żydowskiego – nieczyści cieszyli się Jego 

największymi względami.  

Szymon i Andrzej zajęci byli pracą, nie zwrócili więc zapewne nawet uwagi na 

przechodzącego Jezusa. 

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

Jego spojrzenie ma wyjątkowy charakter: przenika do głębi, ale 

jednocześnie obejmuje miłością. 

Motyw spojrzenia na powołanego został pięknie ukazany w opisie powołania Dawida 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staniecie rybakami ludzi” (Mk 1,17). 

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

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

rzeczywistości. Jako rybacy mieli odtąd łowić ludzi.  

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

zwykle chodzi o tonącego, czyli człowieka znajdującego się w śmiertelnym 

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

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

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

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

bezwarunkowe zawierzenie Mu swojego życia w zamian za życie wieczne.  
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 Jezus wypowiedział do nich proste słowa, ale scena ta ukazuje, jak wielką 

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

(Mk 1,18).  

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

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

Ich zachowanie możemy porównać z zachowaniem bohaterów przypowieści 

Jezusowych, którzy dla osiągnięcia królestwa Bożego gotowi są bez najmniejszego wahania 

sprzedać wszystko, bez względu na to, ile posiadają, aby zdobyć najcenniejszy skarb, jakim 

jest królestwo Boże (Mt 13,44-46).  

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

   

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

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

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

Jezusem.  

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

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

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

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

zwiąże ich na stałe z Jezusem. 

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

bowiem stale będzie wzywał do wzajemnego braterstwa otwartego na wszystkich ludzi.  

Warto też zwrócić uwagę, że ci pierwsi uczniowie (zwłaszcza Piotr, Jakub i Jan) staną 

się później świadkami wyjątkowych wydarzeń zakrytych dla innych: wskrzeszenia córki 

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

 

Wersy Mk 1,19-20 pokazują nam 

powołanie innych braci - rybaków 

Jakuba i Jana, synów Zebedeusza.  

Ich również Jezus zastał przy pracy; 

oni jednak nie zarzucali sieci, jak 

poprzednicy, ale je naprawiali.  

Tu również mamy spojrzenie                      

i słowo. 


