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Pójdźcie za Mną! (Mt 4,19)

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i
krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do
morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród
kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad
mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś
radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak
się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo
złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt
jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Upominam was, bracia i siostry, w imię naszego Pana Jezusa
Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was
rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
Doniesiono mi bowiem o was, bracia i siostry moi, przez ludzi
Choe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co
każdy z was mówi: "Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem
Kefasa, a ja Chrystusa". Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż
Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła
zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym
chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa,
by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
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Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do
Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum
nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Nealego. 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 wzeszło światło". Odtąd począł Jezus
nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest
królestwo niebieskie".

"Radosna Nowina" dzisiejszej niedzieli opowiada o początkowym momencie publicznej
działalności Jezusa. Swoje głoszenie zaczyna w Galilei, terytorium przygranicznym, na
którym spotykają się ludzie różnego pochodzenia. To wrzące i pełne życiowego wigoru
zbiorowisko ludzi jest idealnym zadatkiem dla szybkiego rozpowszechniania się Dobrej
Nowiny. Wystąpienie w Galilei znajduje swoje uzasadnienie w Ewangelii w dwojaki
sposób. Przez przeznaczenie, które spotkało Jana Chrzciciela w Judei i przez zapowiedź
proroka Izajasza, o której dowiadujemy się z pierwszego czytania.
Moment rozpoczęcia publicznej działalności otworzył nowy rozdział, który teraz należało
zapisać. Czas proroków zakończył się wraz z uwięzieniem Chrzciciela. Zgodnie z planem
Boga: ten musi się stawać małym, aby Tamten mógł wzrastać. Aż do momentu zamknięcia
się bram więzienia za głosem pełnym mocy Wołającego na pustyni Jezus prawie zawsze
milczał. Teraz nadszedł dla Niego czas mówienia i głoszenia królestwa Bożego.
("Nawracajcie się! Blisko jest królestwo niebieskie." Mt 4,17)
Królestwo Boże rozpoczęło się na terytorium Galilei – skrzyżowaniu dróg pogan, ludzi z
marginesu i obcokrajowców. Ludzie zamieszkujący ten teren nie mieli dobrej opinii wśród
żydów: stamtąd nie może pochodzić nic dobrego. A jednak już prorok Izajasz
zapowiedział właśnie im mesjańskie światło, któremu na imię Emmanuel ("Bóg z nami").
Do nich zwraca się teraz także Jezus, ów "radosny Posłaniec, który głosi pokój, przynosi
Dobrą Nowinę i zapowiada zbawienie, który mówi do Syjonu: twój Bóg jest królem!"
(Iz 52,7). Rzeczywiście nadszedł czas nawrócenia, gdyż w Nim królestwo jest blisko.
Wydaje się, że od tej chwili Mesjasz znalazł zwolenników. W każdym razie wspomnienie
o powołaniu pierwszych uczniów pozostanie nierozerwalnie związane z Galileą pogan,
gdzie po raz pierwszy wypowiedziane zostało określenie "rybak ludzi". Uczniowie słyszą
wezwanie i rozumieją je sercem zanim jeszcze pojmą rozumem, jakie wzloty i upadki
przyniesie ze sobą połów w morzu ludzkości dla królestwa Bożego. Złote słowa, które
powstały na początku naszego stulecia, brzmią jeszcze ciągle tak: "Jezus pragnął królestwa
Bożego – a nastał Kościół". Kościół jednak powstał właśnie tam, nad brzegiem jeziora
Galilejskiego, z pierwszych uczniów, którzy mieli odwagę wypłynięcia z pełnymi żaglami
na przygodę wiary, z ryzykiem utracenia wszystkiego. A jak wygląda nasza gotowość do
podjęcia ryzyka?
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Pójdźcie za Mną! (Mt 4,19)

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę
Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą
przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał
światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą,
jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś
jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak
w dniu porażki Madianitów.

Upominam was, bracia i siostry, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa,
abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli
jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia i
siostry moi, przez ludzi Choe, że zdarzają się między wami spory. Myślę
o tym, co każdy z was mówi: "Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem
Kefasa, a ja Chrystusa". Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł
został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to
nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem,
na pograniczu Zabulona i Nealego. 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 wzeszło światło".
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Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem
bliskie jest królestwo niebieskie".
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci,
Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w
jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a
uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za
Nim. 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. I obchodził Jezus całą Galileę,
nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i
lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

"Radosna Nowina" dzisiejszej niedzieli opowiada o początkowym momencie publicznej
działalności Jezusa. Swoje głoszenie zaczyna w Galilei, terytorium przygranicznym, na
którym spotykają się ludzie różnego pochodzenia. To wrzące i pełne życiowego wigoru
zbiorowisko ludzi jest idealnym zadatkiem dla szybkiego rozpowszechniania się Dobrej
Nowiny. Wystąpienie w Galilei znajduje swoje uzasadnienie w Ewangelii w dwojaki
sposób. Przez przeznaczenie, które spotkało Jana Chrzciciela w Judei i przez zapowiedź
proroka Izajasza, o której dowiadujemy się z pierwszego czytania.
Moment rozpoczęcia publicznej działalności otworzył nowy rozdział, który teraz należało
zapisać. Czas proroków zakończył się wraz z uwięzieniem Chrzciciela. Zgodnie z planem
Boga: ten musi się stawać małym, aby Tamten mógł wzrastać. Aż do momentu zamknięcia
się bram więzienia za głosem pełnym mocy Wołającego na pustyni Jezus prawie zawsze
milczał. Teraz nadszedł dla Niego czas mówienia i głoszenia królestwa Bożego.
("Nawracajcie się! Blisko jest królestwo niebieskie." Mt 4,17)
Królestwo Boże rozpoczęło się na terytorium Galilei – skrzyżowaniu dróg pogan, ludzi z
marginesu i obcokrajowców. Ludzie zamieszkujący ten teren nie mieli dobrej opinii wśród
żydów: stamtąd nie może pochodzić nic dobrego. A jednak już prorok Izajasz
zapowiedział właśnie im mesjańskie światło, któremu na imię Emmanuel ("Bóg z nami").
Do nich zwraca się teraz także Jezus, ów "radosny Posłaniec, który głosi pokój, przynosi
Dobrą Nowinę i zapowiada zbawienie, który mówi do Syjonu: twój Bóg jest królem!"
(Iz 52,7). Rzeczywiście nadszedł czas nawrócenia, gdyż w Nim królestwo jest blisko.
Wydaje się, że od tej chwili Mesjasz znalazł zwolenników. W każdym razie wspomnienie
o powołaniu pierwszych uczniów pozostanie nierozerwalnie związane z Galileą pogan,
gdzie po raz pierwszy wypowiedziane zostało określenie "rybak ludzi". Uczniowie słyszą
wezwanie i rozumieją je sercem zanim jeszcze pojmą rozumem, jakie wzloty i upadki
przyniesie ze sobą połów w morzu ludzkości dla królestwa Bożego. Złote słowa, które
powstały na początku naszego stulecia, brzmią jeszcze ciągle tak: "Jezus pragnął królestwa
Bożego – a nastał Kościół". Kościół jednak powstał właśnie tam, nad brzegiem jeziora
Galilejskiego, z pierwszych uczniów, którzy mieli odwagę wypłynięcia z pełnymi żaglami
na przygodę wiary, z ryzykiem utracenia wszystkiego. A jak wygląda nasza gotowość do
podjęcia ryzyka?


