
IV Niedziela zwykła 31 stycznia 2021 

Drugie czytanie  -  z pierwszego listu do Koryntian  7, 32-35 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy 

Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, 

zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. 

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była 

święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o 

to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by 

zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 

 

Pawel odpowiada tu na pytania, ktore Koryntianie zadali mu w liscie : « Co do spraw, 

o których pisaliście, to dobrze jest…. » (1 Kor 7,1) 

Dla Zydow, sprawa celibatu byla bardzo kontrowersyjna. Uwazano, ze malzenstwo 

jest jedyna mozliwa droga do Boga.  

• « Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu 

zatem odpowiednią dla niego pomoc». (Rodz 2,18) 

• « Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i 

rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 

panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi 

zwierzętami pełzającymi po ziemi». (Rodz 1,28) 

Sterylnosc uwazano za przekleństwo, a kobiete nim dotknieta, otaczalo poczucie 

wstydu.  

• « A Bóg zlitował się i nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono. Gdy 

więc poczęła i urodziła syna, rzekła: «Zdjął Bóg ze mnie hańbę!» (Rodz 

30,22-23) 

Tak wiec dowolnie wybrany celibat, pojawia sie w judaizmie dopiero w Qumran a 

wiec w srodowisku, w ktorym żarliwie i z niecierpliwoscia oczekiwano nadejscia 

Mesjasza. Mieszkajaca w grotach Qumran wspolonta, charakterem miała 

przypominać pre-monastyczny sposób życia, w późniejszej tradycji chrześcijańskiej. 

W czytanym dzis tekscie, Pawel podkresla, ze najwazniejszym jest glosic Ewangelie i 

ze kazdy sam powinien wybrac zycie w stanie, w ktorym bedzie najbardziej 

dyspozycyjny dla gloszenia Dobrej Nowiny. Przypomina, ze zyjemy w czasach 

ostatecznych i to, co najbardziej sie liczy to to, “byśmy godnie i z upodobaniem trwali 

przy Panu.” 

• “ Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan 

jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze 

prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A 

pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i 

myśli w Chrystusie Jezusie.   (Flp 4,5-7) 

 



 

 

 

Ewangelia  -  wedlug Marka 1, 21-28 

Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się 

Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.  

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on 

wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. 

Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z 

niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z 

niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś 

nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet 

rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.  

 

Jezus przechodzac niedawno nad brzegiem jeziora Tyberjackiego, powolal 

swoich pierwszych czterech uczniow: najpierw braci Szymona i Andrzeja, pozniej 

Jakuba i Jana – synow Zebedeusza. Cala piatka, przychodzi do Kafarnaum. 

Niewiele pozniej, w dzien szabatu, Jezus jak kazdy praktykujacy Zyd, idzie do 

synagogi. Marek zaznaczajac to, podkresla zakorzenienie Jezusa w tradycji 

swego ludu.  

Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, ze Jezus naucza w tej synagodze, gdyz kazdy 

Zyd, mogl wypowiedziec sie, w czasie wspolnej modlitwy, komentujac wczesniej 

przeczytany fragment Tory.  

Jednak Marek zwraca szczegolna uwage na to, co mowil wtedy Jezus – w 

zaledwie kilku zdaniach, cztery razy uzywa slowa « nauczac » czy « nauczanie ».  

 

- Czytany dzis fragment Ewangeli, zaczyna sie slowami : Przyszli do 

Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się 

Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 

w Piśmie.”     

i konczy sie slowami:“A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: 

«Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym 

rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po 

całej okolicznej krainie galilejskiej.”  

-  Niektorzy widza w tym wypelnienie sie obietnicy, jaka Bog zlozyl Mojzeszowi: 

• “Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta 

moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.” (Pwt 18,18) 

To, co jest nowe w dzisiejszym nauczaniu Jezusa to to, ze mowi jak Ten, Ktory 

zbawia, Ktory wyzwala. I zaraz po tym, jakby obrazujac swe slowa, wyrzuca ducha 

nieczystego z czlowieka znajdujacego sie wowczas w synagodze. Marek tlumaczy, 

ze nauczanie i dzialanie Jezusa sa nieodlaczne. Podkresla tez (dwa razy), ze dzieje 



sie to w synagodze, w dzien szbatu, a wiec w dniu, w ktorym Zydzi swietuja Boga 

Stworzyciela i Wyzwoliciela. Jest to zatem znak, ze nadeszlo juz Krolestwo Boze. 

• “Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do 

was królestwo Boże.” (Mt 12,28) 


