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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. 
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"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] Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.  

 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] Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad 

jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego.  

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] Tak miało się spełnić słowo 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.  

 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).  



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 odrodzenia1. 

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] Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem 

bliskie jest królestwo niebieskie. 

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. 

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. 

 
1 Na temat tego, że Galilejczycy byli potomkami żyjących na północy Izraelitów zob. R.A. Horsley, Galilee. 
History, Politics, People. 



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 poprze 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] Gdy /Jezus/ przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch 

braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 

w jezioro; byli bowiem rybakami.  

 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] I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. 

Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.  

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] 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. A oni natychmiast zostawili łódź 

i ojca i poszli za Nim.  

 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]  I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych 

synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i 

wszelkie słabości wśród ludu. 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. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, 

z Judei i z Zajordania. 

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"2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Bł. John Henry Newman, Kazanie 2 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

➢ Orygenes 

 

Lud siedzący w ciemności ujrzał wielkie światło 
 

Mógłby kto zapytać: Jeśli do Ojca odnoszą się słowa „nie ma w Nim żadnej 

ciemności” (1 J 1, 5), to dlaczego mówimy, że to wyłącznie odnosi się do Niego? 

 Przecież uważa się, że Zbawiciel był zupełnie bez grzechu tak, że i o Nim również 

można by było powiedzieć, że „jest światłem i że nie ma w Nim żadnej ciemności”. 

W tym, co wyżej powiedziano, ustaliliśmy już częściowo różnicę. 

Dorzućmy tu jeszcze do tego, co powiedziano, może zbyt zuchwale, że jeśli „Tego, 

który nie znał grzechu, uczynił za nas grzechem” (2 Kor 5, 21), to o Chrystusie nie 

można powiedzieć „nie ma w Nim żadnej ciemności”.  

I jeśli na podobieństwo ciała grzechu (Rz 8, 3) Jezus osądził grzech, przyjmując ciało 

podobne do ciała grzechu, nie godzi się o Nim zgoła powiedzieć, że „nie ma w Nim 

żadnej ciemności”.  

Dorzućmy jeszcze, że „On wziął nasze słabości i poniósł nasze choroby” (Mt 8, 17;   

Iz 53, 4) wraz ze słabościami duszy i chorobami znajdującymi się w głębokościach 

ludzkiego serca (1 P 3, 4) i przez te słabości i choroby, znoszone za nas, wyznaje, że 

dusza Jego jest bardzo udręczona i poruszona (Mk 14, 34; J 12, 27), i jak napisano u 

Zachariasza, odziewa się w brudne szaty, a gdy je chce zdjąć, zostaną nazwane 

grzechami.  

Dorzuca bowiem (anioł): „Oto zdjąłem twoje grzechy” (Za 3, 3–4).  

Wielokrotnie też mówi się, że wziął na siebie grzechy ludzi wierzących: „Daleko od 

zbawienia mojego są słowa przewinień moich” (Ps 21, 2, LXX) oraz „Znasz 

szaleństwo moje i przestępstwa moje nie są prze tobą ukrytymi” (Ps 69[68], 6).  

Niech nikt nie przypuszcza, że to mówimy bezbożnie przeciw Chrystusowi, Synowi 

Bożemu. Jak bowiem Ojciec „posiada jedynie nieśmiertelność” (1 Tm 6, 16), a z 

miłości ku nam Pan nasz przyjął za nas śmierć, tak wyłącznie do Ojca odnoszą się słowa;  

„nie ma w Nim żadnej ciemności”, bo Chrystus z łaskawości ku ludziom 

przyodział się w ciemności, aby mocą swoją zniweczyć naszą śmierć (2 Tm 1, 10) i 

zniszczyć ciemności znajdujące się w naszej duszy, aby się wypełniło to, co jest 

napisane u Izajasza: „Lud siedzący w ciemności ujrzał wielkie światło” (Iz 9, 1; cyt. 

Przez Mt 4, 16).  



To właśnie światło, które jest w Słowie i które jest także życiem, „świeci w 

ciemnościach” naszych dusz i zamieszkało tam, gdzie znajdowali się książęta tego 

świata ciemności (Ef 6, 12), którzy walczą, aby wprowadzić w nie ród ludzki, 

szczególnie zaś tych, którzy nie są jeszcze tak utwierdzeni w świetle, aby mogli zostać 

nazwani synami jasności.  

A że światło to błyszczy w ciemnościach, jest przez nie prześladowane, ale nigdy nie 

stłumione. 

 

 

 

➢ Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Początki działania Jezusa 

 

„Kiedy począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 

królestwo niebieskie»”. Kiedy?  

Wtedy, kiedy Jan został do więzienia wtrącony. A dlaczego od początku nie nauczał 

ich? Po co był konieczny Jan, gdy samo świadectwo cudów ogłaszało [Chrystusa]?  

Abyś i stąd poznał Jego godność, że jak Ojciec, tak i On ma swoich proroków, co też 

powiedział Zachariasz: „A ty, dzieciątko, prorokiem Najwyższego będziesz 

nazwane” (Łk 1, 76) i aby niegodnym Żydom żadnej nie zostawić wymówki, co też On 

sam wyraził, mówiąc: „Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły 

duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «0to żarłok i 

pijak, przyjaciel grzeszników i celników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest 

przez swoje czyny” (Mt 11, 18n).  

Zresztą było rzeczą potrzebną, aby także kto inny najpierw o Nim mówił, a nie tylko 

On sam. Jeżeli bowiem po tylu i tak wielkich świadectwach i wywodach mówili:                      

„Ty sam o sobie świadectwo wydajesz: świadectwo Twoje nie jest prawdziwe”                     

(J 8, 13), cóż dopiero mówiliby, gdyby Jan nic nie był powiedział, a On wystąpiwszy, 

sam pierwszy o sobie by nauczał.  

I dlatego sam przed Janem nie nauczał, aby tym sposobem naród się nie dzielił, ani 

też cudów nie czynił, aż tamten został wtrącony do więzienia. I dlatego też Jan nie 

uczynił żadnego cudu, żeby i tym sposobem naród skłonił się do Jezusa, gdy cuda będą 

ich ku Niemu pociągać. 

Jeżeli bowiem po ogłoszeniu takich rzeczy i przed uwięzieniem i po uwięzieniu 

uczniowie Jana trzymali się go gorliwie, a lud nie Jezusa, ale Jana miał za Chrystusa, to 

cóż by było nastąpiło, gdyby to się nie stało?  



Dlatego Mateusz powiada, że od onego czasu [Jezus] zaczął nauczać; a począwszy 

opowiadanie, to, co tamten głosił, i On także nauczał, i nic w swej nauce o sobie nie 

mówił. Albowiem było rzeczą pożądaną, aby na teraz było przyjęte, kiedy jeszcze 

należytego nie mieli o Nim mniemania. 

Dlatego na początku [Pan] nic przykrego i niemiłego nie mówi jak tamten [Jan], który 

wspomniał o siekierze, o łopacie, o ścięciu drzewa, o klepisku, o ogniu nieugaszonym              

(Mt 3, 10–12); ale dobre rzeczy najpierw wymienia, głosząc słuchaczom dobrą nowinę 

o niebie i królestwie niebieskim.  

„Gdy Jezus przechodził brzegiem jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, 

Szymona zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jeziorze, 

byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami 

ludzi». Oni natychmiast zostawili sieć i poszli za Nim.”  

A przecież Jan [Ewangelista] powiada, że inaczej zostali powołani. Widać z tego, że 

było to drugie powołanie, co widzimy na podstawie wielu faktów.  

Tam bowiem [Ewangelista] powiada, że oni przyszli jeszcze przed uwięzieniem Jana, 

tu zaś [tj. w Ewangelii Mateusza], że po jego uwięzieniu.  

Tam Andrzej woła Piotra, tu natomiast obydwu Jezus. Jan powiada: „Wejrzawszy 

nań Jezus rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jona, ty będziesz nazywał się Kefas, co 

znaczy opoka»” (J 1, 42).  

Mateusz natomiast mówi, że był on już tak nazwany; mówi bowiem: ujrzał Szymona 

zwanego Piotrem. I z [określenia] miejsca, z którego zostali wezwani, i z wielu innych 

rzeczy to widać; i z tego także, że chętnie usłuchali i że wszystko porzucili. Już bowiem 

uprzednio byli do tego dobrze przygotowani.  

Tam bowiem Andrzej przychodził do domu i słyszał wiele: tu natomiast, usłyszawszy 

jedno słowo, poszli za Nim natychmiast.  

Prawdopodobnie bowiem towarzyszyli Mu z początku i znowu Go opuścili, i 

powrócili do swego zatrudnienia, gdy zobaczyli, że Jan został wtrącony do więzienia, a 

Jezus się wrócił. Tak więc [Jezus] znajduje ich, jak łowią ryby. Tam zaś ani ich wtedy 

nie wstrzymywał, gdy z początku chcieli wrócić, ani ich też nie porzucił na zawsze, gdy 

wrócili, ale gdy dopuścił, że wrócili, udaje się znowu, aby ich na nowo powołać, co jest 

najlepszym sposobem łowienia.  

Patrz na ich wiarę i posłuszeństwo. Albowiem wśród samego zajęcia – a wiecie, jak 

ponętną rzeczą jest łowienie ryb – usłyszawszy Jego wezwanie nie wahali się, nie 

mówili: „Wróciwszy do domu, pomówimy o tym z krewnymi”, ale wszystko 

porzuciwszy poszli za Nim, podobnie jak Elizeusz względem Eliasza. 

Takiego bowiem posłuszeństwa wymaga od nas Chrystus, abyśmy, choćby 

zachodziły sprawy najważniejsze, nie odkładali tego nawet na jedną chwilę. Dlatego też 

innemu uczniowi, gdy przyszedł do Niego i prosił, by mógł pochować ojca, nie pozwolił 

tego uczynić wskazując, że pójście za Nim trzeba nad wszystko przedłożyć (Mt 8, 21n). 



Jeżeli zaś powiedział, że obietnica była bardzo wielka, to jeszcze bardziej ich 

podziwiam, że nie ujrzawszy żadnego cudu, uwierzyli i uznali wszystko za rzecz 

mniejszą od towarzyszenia Mu. Albowiem uwierzyli, że tymi słowami, którymi byli 

złowieni, i oni będą mogli łowić innych. Tak tym [Andrzejowi i Piotrowi] to obiecał; 

Jakubowi i Janowi nic takiego nie mówił. Posłuszeństwo bowiem pierwszych i tym 

wskazywało drogę. Zresztą już wcześniej słyszeli wiele o Nim.  

Patrz, jak i ubóstwo ich nam pokazuje.  

Znalazł ich bowiem naprawiających swe sieci. Tak wielkie było ich ubóstwo, że 

naprawiali popsute sieci, nie mogąc sobie kupić innych. Jest to cecha niemałej cnoty 

znosić cierpliwie ubóstwo i utrzymywać się z godziwej pracy, siłą miłości łączyć się 

ze sobą, mieć ojca przy sobie i jemu służyć.  

Gdy więc ich złowił, wtedy zaczął wobec nich czynić cuda, przez które stwierdził to, 

co Jan o Nim powiedział. 

 

 

 

 

 

Ja jestem Pawła, a ja Apollosa- 1 Kor 1, 10 –13. 17 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Święty Paweł rozprawia się z dużym problemem, który dotknął wspólnotę 

chrześcijan w Koryncie: z podziałem. „Czyż Chrystus jest podzielony?” – 

pyta. 

 

❖ WSPÓLNOTA W KORYNCIE 
 

Przed tygodniem rozpoczęliśmy systematyczną lekturę Pierwszego Listu 

do Koryntian. Naukowcy twierdzą, że do założonej przez siebie wspólnoty w Koryncie 

Paweł oprócz dwóch nam znanych wysłał jeszcze inne listy. 

 

❖ PROBLEMY 

 

     W zeszłym tygodniu słuchaliśmy początkowego pozdrowienia. Po tym wstępie 

Paweł od razu przechodzi do sedna sprawy  – poszczególnych problemów, które 

dotknęły wspólnotę chrześcijan w Koryncie. List jest najlepszym przykładem tego, jak 

znakomicie apostoł potrafił odnieść swe rozważania teologiczne do aktualnych 

problemów wspólnoty. 



 

❖ PROBLEM NR 1 

 

Usłyszymy pierwsze pouczenie, pierwszy problem, który poruszył w liście św. Paweł. 

Chodzi o spory i podziały wynikające z różnic majątkowych i społecznych • Zauważmy, 

że jedna z frakcji, której istnieniu Paweł się sprzeciwia, to grupa, dla której autorytetem 

jest on sam. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli 

w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów 

 Posłał mnie Chrystus […], abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, 

by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża 

 

TRANSLATOR 
 

• Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli 

w zgodzie… (1 Kor 1, 10) • Dosłownie: byście mówili to samo. 

• …by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża (1 Kor 1, 17) • Dosłownie: by nie 

stał się pustym, bezsensownym, zbędnym, niepotrzebnym 

 

 

Biblijny insider  

 

Fragment z 1 Listu do Koryntian, który dziś czytamy, mówi o jeszcze jednym ważnym świetle, które Bóg zapalił 
na naszej drodze: o świetle Jezusowego krzyża.  

➢   Odwrócenie wartości 
 

      Paweł mocno trzyma się Krzyża Jezusowego jako najpewniejszego drogowskazu 

swego życia. Ukrzyżowany Chrystus wywrócił cały system wartości Pawła. Odtąd nie 

jest on już niewolnikiem sukcesu i nie pokłada bezgranicznej nadziei w ludziach. Nie 

pociąga go walka o pierwsze miejsce • Dlatego nie podoba mu się fakt, że w Koryncie 

wierni dzielą się na frakcje skupiające się wokół różnych głoszących: Pawła, Apollosa, 

Kefasa. Jest tylko Jeden, w którym Koryntianie powinni się chlubić, Jeden, w którym 

powinni pokładać nadzieję. To Jezus Ukrzyżowany. 



➢     Chluba Krzyża 
 

Nauka Krzyża to jedyna Mądrość i Moc Boża dla tych, którzy chcą być zbawieni (1 Kor 

1, 18. 24). Paweł będzie kontynuował swoje rozważania w dalszej części listu, który 

usłyszymy w następną niedzielę (patrz: IV niedziela zwykła, DRUGIE CZYTANIE).. 

 

 

1 Kor 1, 10 –13. 17 
 

(10) A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i 

jednej myśli. (11) Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że 

zdarzają się między wami spory. (12) Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem 

Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. (13) Czyż Chrystus jest 

podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście 

ochrzczeni?  

(17) Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w 

mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

 

➢  Teodoret  z  Cyru    

 

Wezwanie do zgody i  pokoju 

 

 „Przeto proszę was, bracia, w  imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście 

wszyscy byli zgodni w  mowie i  by nie było wśród was rozłamów”.  

Słusznie w  upomnieniu umieścił imię Pana, gdyż ono właśnie  zostało  przez  nich  

odrzucone.  Choć  bowiem  powinni  od Niego  wywodzić  swoją  nazwę,  nazywali  

siebie  imionami  swoich przywódców.  

„Ale bądźcie doskonali w  jednym duchu i  w jednej myśli”. Nie gani ich za różnice 

w  pojmowaniu nauki, lecz za spory i  kłótnie  o  przywódców.  



Stwierdza, że myśl nauki jest jedna – taki bowiem sens mają słowa „w jednym duchu” 

– ale nie jednakowe jest usposobienie – to bowiem oznacza zwrot „w jednej myśli”. 

Prosi więc ich, aby mając jedno przeświadczenie i  jedną myśl, nie dzielili się i  nie 

wadzili nierozważnie o  przywódców.  

„Doniesiono mi bowiem o  was, bracia moi, przez ludzi Chloe”. Zapewne  była  to  

rodzina,  która  nosiła  takie  miano.  [Apostoł]  nie wymienił  jednak  imion  tych,  

którzy  mu  rzecz  donieśli,  gdyż  nie  chciał, aby im okazywano wrogość.  

„Że zdarzają się między wami spory”. I  podaje, o  jakie chodziło.  

„Myślę o  tym, że każdy z  w as mówi: „Ja jestem Pawła, a  ja Apollona, ja jestem 

Kefasa, a  ja Chrystusa”. Określali się wprawdzie imionami innych nauczycieli, 

[apostoł] jednak umieszcza tu swe własne imię  oraz  imię Apollona,  wspomina  też  o  

księciu Apostołów,  pouczając w  ten sposób, że nie wypada do tego celu 

wykorzystywać ich imion; dowiemy się o  tym dokładnie z  dalszego tekstu.  

Słusznie obok innych wymienił imię Chrystusa, wskazując, jak wielkim bezsensem 

było stawianie Pana na jednej płaszczyźnie ze sługami.  

„Czyż Chrystus jest podzielony?” Niektórzy [komentatorzy] odpowiadają na to 

pytanie twierdząco, głosząc, że Chrystus oznacza tu Kościół, i  tłumacząc: „Haniebnie 

podzieliliście ciało Chrystusa”. Co do mnie jestem zdania, że zachodzi tu pytanie 

[retoryczne], gdyż wynika to z  następnych zdań: „Czy Paweł został za was 

ukrzyżowany? Czyż w  imię Pawła zostaliście ochrzczeni?”  

Znaczy to: Czy Chrystus dzieli z  kimś swą władzę i  potęgę, i  dlatego został 

podzielony – i  jeden wywodzi swą nazwę od Niego, a  inni od tego czy innego 

[człowieka]? Czyż nie On jeden poniósł śmierć za wszystkich? Czyż nie w  Jego imię 

otrzymaliście łaskę chrztu? Czy przez wzywanie [imion] ludzi otrzymaliście 

odpuszczenia grzechów?  

 

 

 

 

 

 



❖ Św. Cyprian    

 

Odrzuć złość 

Abyś i  ty  do nich [palm i  korony sprawiedliwości] mógł dojść i  ty, który byłeś 

opętany zazdrością i  zawiścią, odrzuć tę wszelką złość, która przedtem była w  tobie i  

ukształtuj się według zbawiennych śladów żywota wiecznego.  

Wyrwij z  serca twego osty i  ciernie, by nasienie Pańskie ubogaciło cię obfitym 

owocem, by wydał urodzajny plon siew Boży i  duchowy. Wypluj żółciową truciznę, 

usuń jad niezgody, niech się oczyści umyśl zarażony wężową zawiścią, niech wszelka  

gorycz,  jaka  gnieździła  się  w  środku, będzie  złagodzona słodyczą  Chrystusową.   

Z  tajemnicy krzyża  bierzesz  pokarm  i  napój, drzewo, które jako kara, przyczyniło 

się obrazowo do słodkiego  smaku,  niech  istotnie  przyczyni  się  do  uspokojenia  serca,  

a  ty nie będziesz odczuwał braku lekarstwa dla podtrzymania zdrowia. Lecz się tam, 

gdzie byłeś ranny.  

Miłuj tych, których poprzednio nienawidziłeś,  kochaj  tych,  którym  byłeś  

nienawistny  przez  niesprawiedliwe zarzuty. Naśladuj dobrych, jeśli możesz nadążyć 

za nimi; jeśli możesz raduj się razem z  nimi i  winszuj lepszym. Stań się ich 

uczestnikiem w  zjednoczonym umiłowaniu, uczyń się współdziedzicem  przez  

towarzystwo  miłości  i  związki braterstwa.   

Zostaną ci  odpuszczone  winy,  jeśli  sam  odpuścisz;  zostaną  przyjęte  twoje ofiary, 

gdy przyjdziesz do Boga uspokojony. Zmysły i  uczynki twoje niech się kierują do Boga, 

gdy będziesz myślał po Bożemu i  sprawiedliwie, jak to jest napisane: „Serce męża 

myśli sprawiedliwie, by Bóg prostował jego kroki” (Prz 16, 9).  

Masz zaś wiele rzeczy do przemyślenia.  

Pomyśl:   

❖ o raju, do którego nie wrócił Kain po zabiciu brata z  zazdrości.  

❖ o królestwie niebieskim, do którego dopuszcza Pan tylko zgodnych i  

jednomyślnych.  

❖ że synami Boga mogą się nazywać tylko pokój czyniący, którzy zjednoczeni 

przez urodzenie i  prawo Boże, odpowiadają podobieństwu Boga Ojca i  

Chrystusa.  



że znajdujemy się na oczach Boga, że On widzi i  osądza bieg naszego życia i  że 

dopiero wtedy możemy dojść do oglądania Go, jeśli teraz, gdy On na nas patrzy, 

uradujemy Go naszymi uczynkami, jeżeli okażemy się godnymi Jego łaski i  

przebaczenia, jeżeli mając się podobać na wieki w  królestwie niebieskim, podobamy 

się przedtem na tym świecie. 


