
III Niedziela zwykła 24 stycznia 2021 

Drugie czytanie  -  1 Kor 7, 29-31 

 Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby 
byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby 
się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego 

świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.  

 

« Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci » 

- Czytany dzis tekst zaczyna sie slowami « czas jest krotki », a konczy zdaniem : 
« Przemija bowiem postać tego świata. » To ostatnie zdanie jest dopelnieniem 
pierwszego. 

 

« czas jest krótki” – w oryginale jest napisane : “czas zlozyl juz swe zagle”. 

- W tekscie greckim jest tu uzyte okreslenie dotyczace nawigacji wodnej. 
Dokladnie chodzi o moment, gdy statek zbliza sie do portu i sklada zagle. Jest na 
ostatniej prostej, wiec za krotka chwile stanie w porcie.   

« Przemija bowiem postać tego świata. »  

- Jestesmy u progu nowego swiata, tego, ktory zapowiadal prorok Izajasz : 
« Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię » (Iz 65,17) 

- Trzeba nam spojrzec poza nasz codzienny horyzont, by dostrzec horyzont 
Bozy…gdzie budzi sie nowy swiat…  

- Jest to zaproszenie do radowania sie z Dobrej Nowiny o rychlym nadejsciu 
Krolestwa Bozego. Ta nowina jest skierowana do wszystkich : biednych i 
bogatych, zyjacych samotnie czy w zwiazkach malzenskich. 

Pawel stara sie uspokoić Koryntian i tlumaczy im, ze nie chodzi tu o to, by opuszczali 
zone czy meza : chodzi o to, by przezywali kazdy dzien w perspektywie 
nadchodzacego nowego swiata. Nasze spojrzenie na zycie powinno sie przemieniac 

i w ten sposob zmieni nasz styl zycia. 

Pawel prawdopodobnie odpowiada tu na pytania, ktore zadaly mu w liscie osoby 
odpowiedzialne za wspolnote w Koryncie. Pytali o bardzo konkretne elementy zycia 
codziennego, takie jak :  

- czy trzeba sie zenic i wychodzic za maz , 

- jak powinno wygladac zycie malzenskie itp. 

Pawel nie odpowiada wprost, tylko daje im klucz do postepowania kazdego 
chrzescijanina, bez wzgledu na jego stan cywilny. Tlumaczy, ze zyc po 
chrzescijansku znaczy zyc ze wzrokiem skierowanym na Krolestwo Niebieskie -  
podobnie jak biegacz, bioracy udzial w maratonie, nie patrzy na swe buty ale w 
kierunku mety… 



Pawel zwraca sie tu do roznych chrzescijan : do malzenstw i osob stanu wolnego, do 
szczesliwych i nieszczesliwych, do biednych i bogatych, i mowi im : «spogladajcie w 
ten sam horyzont, horyzont Krolestwa Bozego. » 

Przyjecie Chrztu Swietego nie zobowiazuje nas do zmiany stanu zycia ale do jego 
stylu i sposobu. Najwazniejszym jest przestrzeganie przykazan, a mozna to robic w 
kazdym stanie.  

Nieco wczesniej, Pawel napisal do chrzescijan pochodzenia zydowskiego i 
poganskiego :  

«Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego 
Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich Kościołach. Jeśli ktoś został 
powołany jako obrzezany, niech nie pozbywa się znaku obrzezania; jeśli zaś ktoś 

został powołany jako nieobrzezany, niech się nie poddaje obrzezaniu! Niczym jest 
zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie, a ważne jest tylko zachowywanie 
przykazań Bożych. Każdy przeto niech pozostanie w takim stanie, w jakim został 

powołany. » (1 Kor 7, 17-20) 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia  -  Mk 1, 14-20 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 

Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus 
rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I 
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich 
powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i 
poszli za Nim.  

 

Dzieje sie to zaraz po tym, jak Jan został uwięziony. W tekscie greckim, jest tu uzyte 
slowo « wydany », to samo, jakiego uzyje Marek piszac o Jezusie : 

• « «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po 
trzech dniach zmartwychwstanie». (Mk 9,31) 

• « A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach 
będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z 

mego powodu, na świadectwo dla nich. » (Mk 13,9) 

 



- Znaczy to, ze los Jana Chrzciciela jest prefigura losu Jezusa i pozniej Apostolow, 
dokladnie tak, jak zapowiedzial to prorok Izajasz w piesni o Sludze: 

• Iz 50 i 52-53 

- Jan Chrzciciel, podobnie jak pozniej Jezus i Apostolowie, wzywa do nawrocenia. 

- Nie przez przypadek Marek uzywa tych samych slow i zwrotow (glosic, nauczac, 
nawrocenie) w stosunku do Jana Chrzciciela i do Jezusa. 

• « Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów. » (Mk 1,4) 

• «Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 

Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1, 14-15)  

Tresc nauczania jest taka sama, zmienia sie tylko sceneria. Jezus po chrzcie w 
Jordanie i przejsciu przez pustynie, wraca do Galilei, gdzie zaczyna swoja 
dzialalnosc. W podtekscie znaczy to, ze Dobra Nowina wyszla z Galilei, o ktorej 
mawiano iz nic waznego sie tam nie dzieje.  

  – Znane bylo wowczas powiedzenie : « co dobrego moze pochodzic z 
Galilei? » 

A to wlasnie tam, Jezus oglasza : «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 

Dla narodu wybranego, kazda historia ma swoje znaczenie i zmierza do okreslonego 
celu, ma swoj poczatek i koniec. I to w takim wlasnie kadrze, Bog wpisal swoj plan 
Przymierza z ludzmi. Tak wiec slowa « czas sie wypelnil », znacza : « dobiegamy do 
celu, skladamy wiec zagle  bo nasz statek wplywa do portu….». 

 

« bliskie jest królestwo Boże » : 

1. Krolestwo zblizylo sie do nas, jest bezinteresownym darem Boga. Do nas nalezy 
tylko je przyjac. 

2. Skoro to Krolestwo sie zblizylo to znaczy, ze juz istnieje. 

 

Nawrocenie, do ktorego zaprasza nas Jezus polega po prostu na uwierzeniu : 

- ze ten dar pochodzacy od Boga jest aktualny i bezinteresowny (za darmo) 

- ze Boza Nowina jest naprawde Dobra 

- ze Bog jest Miloscia i Przebaczeniem 

- ze Bog kocha kazdego 

 

Powolanie pierwszych Uczniow. 

Kazde powolanie ma dwie fazy: wezwanie i odpowiedz. 



Jezus przechodzac, widzi Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, i powoluje ich. 
Inicjatywa jest z Jego strony. Reakcja przyszlych Apostolow przypomina reakcje 
Abrahama. 

• „Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z 
najemnikami w łodzi i poszli za Nim.“  

• „Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał   „ Rodz 12,4)   

 

Jezus od razu tlumaczy im, ze nie powoluje ich dla nich samych ale, by sluzyli 
ludziom: „«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 

 

 

 


