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Drugie czytanie  -  1 P 3,18-22   

Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 

aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia 

Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w 

więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a 

budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez 

wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez 

obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, 

dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej gdyż poszedł 

do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce. 

 

- Niewiele wiadomo o warunkach, w jakich Piotr pisal ten list. Prawdopodobnie 

bylo to w czasie przesladowan chrzescijan. Kilka linijek wczesniej, pisze: “Ale 

jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. 

Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa 

miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec 

każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.” 

(W.14 - 15) 

 

“Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy » 

- Inaczej tlumaczac: “ wasza nadzieja opiera sie na smierci i zmartwychwstaniu 

Chrystusa. Z tego wydarzenia paschalnego mozecie czerpac sile i wszelka 

smialosc.» 

- Nastepnie Piotr mowi o Jezusie jako cierpiacym Sludze, zapowiadanym przez 

Izajasza. Pisze o tym tez w poprzednim rodziale tego listu : 

« Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za 

was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie 

popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie 

złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi 

sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, 

abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - 

Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.” (1 P 2, 21-24) 

 

Sluchacze Piotra dobrze znaja Stary Testament, wiedza wiec, jak triumfuje Sluga z 

Izajasza: 

• “Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie 

objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej 

ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani 

wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż 



boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa… » (Iz 

53, 1-3) 

Piotr przypisuje te slowa Jezusowi : « zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do 

życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w 

więzieniu, niegdyś nieposłusznym… On jest po prawicy Bożej gdyż poszedł do nieba, 

gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.» 

 

- Streszczajac poczatek czytanego dzis fragmentu listu Piotra, moznaby 

powiedziec :  

Chrystus umarl za wszystkich raz na zawsze. Teraz do kazdego nalezy 

zdecydowac, w jaki sposob wejdzie w przestrzen Zbawienia. 

 

« W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w 

więzieniu,  niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża 

oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, 

zostało uratowanych przez wodę. » 

- Tak jak arka ocalila Noego, tak chrzest swiety ocala chrzescijan. 

- Tak, jak Noe wyszedl z wod potopu i Bog zawarl z nim Przymierze, tak 

chrzescijanin wychodzac z wody Chrztu Swietego, wchodzi w Przymierze z 

Bogiem. 

 

• Osiem osob zostalo ocalonych z potopu razem z Noe. 

-  W Starym Testamencie, liczba osiem, oznacza nowe Stworzenie. Jest to wiec 

zapowiedz nowego Stworzenia swiata, ktora zacznie sie z chwila Zmartwychwstania 

Jezusa. 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia  -  Marek 1, 12-15 

Jezus przyjal chrzest Janowy i zaraz też Duch wyprowadził Go na 

pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród 

zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. 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!» 

 



- Marek w kilku zaledwie slowach, daje nam do zrozumienia, ze dzieki Jezusowi 

zostalo calkowiecie pokonane zlo.  

- Jezus zaczyna swe nauczanie od slow : «Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!», co znaczy ze nadszedl 

juz Dzien Panski, zapowiadany przez prorokow. 

- Marek w swej Ewangeli, przedstawia Jezusa, jako Czlowieka totalnie wolnego 

od pokus, jako Tego, ktory daje poczatek nowej ludzkosci. 

 

Prorok Izajasz, zapowiadajac przyjscie Mesjasza, opisal harmonie, jaka bedzie 

panowac gdy nastanie nowe Stworzenie : 

«Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi 

biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich 

ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci 

bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność 

przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z 

koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem .» (Iz 11, 3-

6) 


