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List do Hebrajczyków - Nieznane arcydzieło 

 
 

Trzynaście niesamowicie gęstych rozdziałów, ponad 44 cytaty ze Starego 

Testamentu, niektóre bardzo długie, jedyne takie ujęcie tematu kapłaństwa w Nowym 

Testamencie, złożona teologia wyrażona zgodnie z kanonem semickiej retoryki. 

A do tego: nieznany autor, sporna kwestia przypisania tekstu Pawłowi, nieznani 

odbiorcy i kontrowersyjny gatunek literacki. 

➢ Jak przeczytać to dzieło i nie stracić ducha? 

A przede wszystkim kto je przeczytał i uważa je za najważniejszy tekst Nowego 

Testamentu? 

Powiedzmy sobie prawdę: mało kto, poza paroma chętnymi uczonymi, zwłaszcza 

takimi jak ojciec Albert Vanhoye, moim zdaniem bezdyskusyjnie największy żyjący 

egzegeta katolicki, mianowany kardynałem w 2006 roku, który Listowi do 

Hebrajczyków poświęcił większość swoich studiów. 

Wracając ponownie do lektury Listu, a idąc za pracami Vanhoye'a, można postawić 

następująca hipotezę: 

Mamy do czynienia z najbardziej skomplikowanym tekstem teologicznym 

Nowego Testamentu, który zapoczątkowuje refleksję teologiczną nad 

tajemnicą Chrystusa. 

W porównaniu z tym tekstem Listy św. Pawła mogą się niemal schować! 

To tak, jakby w nich przemawiał proboszcz z dobrymi chęciami, a tu natomiast - 

profesor teologii; tam - dyletant w sztuce oratorskiej, tutaj - badacz retoryki                                         

i wyrafinowany znawca teologii kapłańskiej, którą żyła świątynia jerozolimska. 

Również Jan, ze swoją Ewangelią i głębią słowa, nie wytrzymuje zderzenia z mocą 

ideową tego tajemniczego myśliciela. 

Pozbiera się jednak, kiedy zabierze się za Apokalipsę, i podążając za teologią 

kapłańską Listu do Hebrajczyków, nada swoim koncepcjom szczytową formę. 



Synoptycy zgadzają sie z Listem do Hebrajczyków w jednym, lecz bardzo istotnym 

punkcie, który Martin Kähler, słynny XIX - wieczny egzegeta, zdefiniował 

następująco; "Ewangelie to nic innego, jak opatrzona długą przedmową opowieść o 

Męce Pańskiej". 

➢ Od czego więc zaczniemy, żeby się zorientować w tym prawdziwym 

galimatiasie literackim i teologicznym? 

Powiedziałbym , że od najlepszego opisu, jaki Biblia poświęca sobie, a który mieści 

się właśnie w tym tekście, będącym bardziej niż listem homilią w pełnym tego słowa 

znaczeniu: 

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 

obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla 

Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte 

przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. 

Trzeba się natrudzić, żeby wyplątać się z gmatwaniny, ale jedno jest pewne: to 

arcydzieło słowa, przemyślane, potem zapisane i wreszcie głoszone. 

Jasny dowód, co może uczynić słowo zawarte w Piśmie Świętym. 

To nie słowo magiczne, to nie zwykła siła cytatu, ale  

       zdolność penetrowania w głąb duszy osoby, która czyta,                                   

i przemieniania jej myśli do tego stopnia, że uzyska wyższą inteligencję 

duchową: właśnie to odzwierciedla się w Liście do Hebrajczyków. 

 

Najpierw jednak prześledźmy, nie protestując, zaproszenie Vanhoye'a: 

List do Hebrajczyków to przede wszystkim pogłębienie wiary w 

Chrystusa. Byłoby wielkim błędem uznać je głównie za napomnienie. 

Oczywiście jest również napomnieniem, ale zależy od wykładu wiary.               

Autor dokonał odkrycia, którego, jak się wydaje, nikt przed nim nie uczynił. 

I kto jest w stanie oprzeć się takiemu zaproszeniu? 

Zresztą dokładnie czytając List, można zrozumieć, że kardynał miał rację, mówiąc 

o zupełnie oryginalnym przeczuciu, które w końcu odmieniło całą doktrynę 

chrześcijańską. 

 

Kiedy sięga się po Ewangelie synoptyków, a także po Ewangelię św. Jana, Jezus 

jest synem cieśli, nauczycielem, prorokiem, wreszcie mesjaszem (domniemanym, 

prawdziwym lub fałszywym, w zależności od poglądów). 

Lubi nazywać się Synem Człowieczym, ktoś nawet nazwie go Synem Bożym. 



Nie należy do plemienia Lewiego, w przeciwieństwie do Jana Chrzciciela nie jest 

kapłanem, co więcej, wchodzi w gwałtowne starcie z klasa kapłańską, co sprawi, że 

arcykapłan Kajfasz oskarży Go przed Sanhedrynem o bluźnierstwo.  

Wszyscy autorzy nowotestamentalni ujmują dramatyczne zdarzenie krzyża jako 

tajemnicę zbawczego planu, który ustanowił wcześniej Bóg, abstrahując i wykraczając 

ponad wszelkie machinacje uknute przez wrogów Jezusa. 

Tym, kto najbardziej zagłębia się w dociekania teologiczne, jest niewątpliwie 

Paweł, który w Liście do Rzymian dochodzi do następującego wniosku:  

Chrystusa ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą 

jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem 

grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się w 

odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie jego sprawiedliwość, i 

aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego. Kto 

żyje dzięki wierze w Jezusa. 

 

Powtórzy to za nim Jan w swoich listach: 

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam 

nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze 

grzechy. 

 

Teologia ofiary pokutnej albo przebłagalnej  to teologia Baranka ofiarnego, który 

swoją krwią odkupuje nasze grzechy.  

Potwierdza ją Paweł w swoim arcydziele teologicznym, Liście do Rzymian, a we 

wszystkich dziełach opracowuje ją Jan, który  

 od Oto Baranek Boży który gładzi grzech świata, rozpoczynającego jego 

Ewangelię, doprowadza nas, w Apokalipsie,  

 do Godów Baranka złożonego w ofierze i zmartwychwstałego                                 

z ludzkością. 

 Teologia nowotestamentalna doszła więc do rozumienia krzyża jako ofiary 

przebłagalnej za nas, a Krwi Chrystusa jako ceny naszego odkupienia.  

To by może wystarczyło!   Tylko że bardzo silna grupa chrześcijan, wywodzących 

się z judaizmu, zachwyconych ogromem świątyni, złożonością jej liturgii i wielkością 

jej teologii, nie była w stanie znaleźć właściwego odpowiednika w teologii i liturgii 

chrześcijańskiej. 

 Najprawdopodobniej takie okoliczności popłynęły naszego autora do pracy nad 

tekstem, który przez całe wieki przypisywano Pawłowi.  



Ale to nie Paweł je napisał!  

Z pewnością autor tego dzieła, podobnie jak Apostoł, studiował w Jerozolimie                   

i w najdrobniejszych szczegółach zgłębił teologię Księgi Kapłańskiej i liturgię 

świątyni. 

 Uczony w Piśmie, może nawet saduceusz, porwany przez Chrystusa! 

 I ten cud jest chyba najniezwyklejszym nawróceniem, jakie zdziałał Jezus. 

 Przeczucie, które na moment rozbłysło umyśle jednego tylko człowieka, 

że krzyż to koniec świątyni, że zasłona rozdarta na dwoje w chwili śmierci 

Jezusa, o której mówią Ewangelię, jest znakiem, jaki trzeba odczytywać 

przez Kościół apostolski, który modli się w świątyni również po 

zmartwychwstaniu! 

 Wiemy na pewno, że kiedy powstawał ten List, świątynia jeszcze działała. 

Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz 

rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy 

udoskonalić tych, którzy przystępują do Boga. 

 

 Autor pisze zatem, kiedy świątynia jest jeszcze czynna i, przez swoją historię                             

i sławę, stawia nowonarodzoną liturgię chrześcijańską wobec bardzo podstępnej 

kwestii teologicznej.  

List do Hebrajczyków wypełnia tę pustkę i teologicznie objaśnia naturę kapłaństwa 

Chrystusa i religii chrześcijańskiej. 

 Nasz genialny autor czuje bowiem, że  

Jezus jest nie tylko Barankiem ofiarnym, ale również arcykapłanem, który 

położył kres staremu Przymierzu, dawnym ofiarom i faktycznie świątyni 

jerozolimskiej. 

 To zasadniczo stwierdzenie jest osią całego utworu. 

 Struktura tekstu, zgodnie z klasyczną zasadą retoryki semickiej -                                      

w przeciwieństwie do retoryki starożytnej, wymaga, by w centrum utworu znalazła się 

najważniejsza część, obudowana następnie sekcjami wstępnymi i podsumowującymi. 

 Zamiarem części głównej jest ukazanie Jezusa jako arcykapłana, którego 

potrzebowała ludzkość: 

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, 

nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa 

[...] miłosiernego i wiernego arcykapłana w tym, co się odnosi do Boga - dla 

przebłagania za grzechy ludu. 



 Aby tego dowieść, autor wykorzystuje niektóre psalmy, dowodząc ich 

mesjańskiego charakteru oraz tego, że wypełniają się w Chrystusie (Hbr 2), potem 

napomyka  o tych cechach religii,  których potrzebowała ludzkość i które w Nim się 

spełniły: miłosierdziu, oczyszczeniu, Boskim pochodzeniu, współczuciu (Hbr 3-4). 

 W piątym rozdziale rozpoczyna się główny wątek dzieła, kontynuowany aż do 10 

rozdziału: Chrystus jest kapłanem na wzór Melchizedeka, On jest wiecznym 

kapłanem, który w cierpieniu stał się doskonały na wieki. 

 To zdanie jest chyba najważniejsze w całym Liście: 

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.                     

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 

wszystkich, którzy Go słuchają. 

 To, co zostało zapowiedziane w piątym rozdziale zostaje ostatecznie włożone w 

rozdziale siódmym, który jest rdzeniem całej homilii. 

 Wraca tam wątek Melchizedeka i jego wyższości nad kapłaństwem lewickim, które 

zostaje uznane za niedoskonałe i nieskuteczne. 

W ten sposób sformułowane zostaje w końcu rozróżnienie między Starym                         

a Nowym Testamentem: 

Skoro zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się 

sprzeciwia i starzeje, bliskie jest zniszczenia. 

 

 Chrystus swoją ofiarą dowiódł niedoskonałości pierwszego przymierza i je 

usunął! 

Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości                         

i nieużyteczności. Prawo nie doprowadziło niczego do pełnej doskonałości, a 

było wprowadzeniem lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga. 

 Prawo nie prowadzi do doskonałości, lecz zostawia człowieka w jego grzechu; 

dawne kapłaństwo było nieskuteczne i nie przynosiło przebaczenia grzechów; 

potrzebne było  

kapłaństwo wieczne, czyli takie, które miałoby moc oczyszczania, a 

jednocześnie zdolność współczucia grzesznikom. 

 Potrzebny był prawdziwy pośrednik, który  

❖ zjednoczyłby niebieską czystość  z ludzką nieczystością,  

❖ zjednoczyłby w sobie zbawienie i grzech,  

❖ sam nie byłby grzesznikiem ani tym bardziej aniołem, niewspółczującym 

grzesznikom. 



Trzeba było doskonałości. Najwyższej możliwej doskonałości!                  

Trzeba było Syna Bożego, który byłby Bratem ludzi, niebieskiego 

Kapłana, który stałby się Ofiarą cierpienia. 

 

 Chrystus jest doskonałym arcykapłanem, nie dlatego że w złoconych szatach 

odprawia nabożeństwo w świątyni jerozolimskiej, ale dlatego, że Jego ciało, życie                      

i śmierć są doskonałością, której potrzebowano; w Nim jednoczą się grzech, krew, 

ofiara, przybytek i  kapłan. 

Vanhoye  tak wyjaśnia przeżycie, na którym opiera się ten List: 

 Misterium paschalne Chrystusa uczyniło z Niego doskonałego arcykapłana, 

który w doskonały sposób wypełnił kapłańskie pośrednictwo.  To, co w liturgii 

Starego Testamentu było jedynie wyobrażeniem, w Chrystusie całkowicie się 

wypełniło. 

 Śmierć Jezusa nadaje sens wszystkim ofiarom dawnego kultu i ogłasza jego koniec. 

Ofiara i dar krwi zwierząt nie były użyteczne do uzyskania zbawienie, stanowiły 

jedynie znak przyszłych  dóbr. 

 A w rozdziale 9 autor najpierw wprowadza opis kultu w pierwszym przybytku, 

namiocie na pustyni ( celowo nie mówi o świątyni!), a potem pokazuje, co  zdarzyło 

się przez Chrystusa: 

Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych przez wyższy                 

i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek, 

ani przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na 

zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupienie. 

 

Doskonalszy przybytek to Jego zmartwychwstałe ciało,  nowe sanktuarium,               

w którym spotkały się grzech i zbawienie. 

Do uzyskania zbawienia potrzeba krwi i ofiary. 

Chrystus przez swoją śmierć złożył to wszystko w ofierze, a przez 

zmartwychwstanie wniósł tę ofiarę do sanktuarium nieba. 

Teologia Listu w tym momencie nie jest skomplikowana: 

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia 

się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ileż bardziej krew 

Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako 

nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście 

służyć mogli Bogu żywemu. 

 



Krew krzyża i chwała zmartwychwstania czynią tego kapłana doskonałym.  

Cierpienie uczyniło Go doskonałym! 

 

Jeżeli to jest centralny punkt Listu, to ostatnie trzy rozdziały służą wyjaśnieniu 

skutków podobnego odkrycia. 

Jednak autor, zanim przejdzie do wskazówek moralnych na temat życia 

chrześcijańskiego, gdzie nie znajdziemy szczególnie znaczących tekstów, przekazuje 

nam rozdział 11, który jest prawdziwym arcydziełem! 

Początek jest oszałamiający! Zawiera najbardziej wyrazistą definicję wiary, jaką 

możemy znaleźć w Biblii: 

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 

rzeczywistości, których nie widzimy. 

Później przez 38 wersetów ciągnie się cała historia Izraela, od Abla do proroków, 

przechodząc przez dzieje Abrahama, Mojżesza i Dawida. 

Określenie "przez wiarę" lub "dzięki wierze" powtarza się aż 19 razy. 

Za jego pomocą autor usiłuje pokazać, jak wszyscy ci, którzy nie otrzymali 

obiecanych dóbr, oglądali je z daleka. 

Obietnicą jest Chrystus, a wszyscy, którzy Go poprzedzili, są po prostu "świadkami 

wiary", oczekującymi zbawienia, nie mogąc go dostąpić. 

I my zatem, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy 

wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, 

biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Zważcie więc na Tego, 

który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, 

abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do 

krwi, walcząc przeciw grzechowi. 

Wydaje się, że właśnie to jest powód całego Listu:  

umacnianie wierzących podczas biegu wiary. 

Niektórzy, nękani prześladowaniami i zniewagami, w obliczu możliwych tortur                 

i śmierci, mieli pokusę, by wyprzeć się Chrystusa. 

Skoro jednak świadkowie wiary byli wierni temu, co oglądali z daleka, to znacznie 

bardziej ci, którzy dziś mogą wpatrywać się w Chrystusa, będą mogli dochować 

wierności. 

Subtelna gra słów w zdaniach "patrzyli z daleka" i "wpatrują się z bliska" 

sprawia, że konieczne okazuje się świadectwo wierzących w Chrystusa, który wiarę 

daje i wypełnia. 



Do tego stopnia jasna jest ta definicja: to Chrystus w wierze przewodzi, bowiem 

wszyscy uwierzyli od początku, wpatrując się w Niego, On ją wydoskonala, 

wypełniając wszystkie obietnice i niosąc w sobie przyrzeczone dobra! 

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest 

zaufania Ten, który dał obietnicę. 

Tak brzmi ostateczne wezwanie, zamykające tę mistrzowską stronicę poświęconą 

dziełu wiary. 

Od tego momentu, zgodne z nauką Pawła, jest też miejsce na miłość miłosierną                 

i życie braterskie, według napomnień, które bardzo przypominają zakończenia listów 

Pawłowych: 

 Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do 

dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań. 

 Starajcie się o pokój ze wszystkimi. 

 Niech trwa braterska miłość. 

 Nie zapominajcie też o gościnności. 

 Postępowanie wasze niech będzie wolne od zachłanności na pieniądze: 

zadowalajcie się tym, co macie. 

 Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. 

 Nie zapominajcie o dobroczynności. 

 Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli. 

 Módlcie się za nas. 

 

Zakończywszy przestrogi moralne, autor podsumowuje swój trud prześliczną 

modlitwą zwróconą do Wielkiego Pasterza owiec (określenie to znajdziemy 

wyłącznie tutaj), która zamyka tę wspaniałą homilię liturgiczną. 

Tyle tylko, że po kończącym błogosławieństwo "Amen" pojawia się bilecik z 

rekomendacjami, który przez długi czas przypisywany był Pawłowi: 

Proszę zaś was, bracia: Przyjmijcie to słowo zachęty, bo napisałem wam 

bardzo krótko. Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony.                     

Jeśli tylko wnet przybędzie, z nim razem zobaczę was. Pozdrówcie 

wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was 

bracia z Italii. Łaska z wami wszystkimi! Amen. 

 

Dziś wiemy już, że tak nie jest, chociaż niewątpliwy jest wpływ teologii Pawła                 

w całej homilii, która zresztą odsłania tak oryginalne i mocne intuicje, jakich nie ma 

śladu w żadnym z Listów Pawłowych, i trudno sobie wyobrazić, by należały do 

Apostoła. 



Jeżeli zrozumiesz cokolwiek z tego teologicznego zabytku, zanim rzucisz się do 

czytania jego 13 rozdziałów, proponuję wybór fragmentów, które składają się, moim 

zdaniem, na prawdziwy  

hymn, najpiękniejszy w Nowym Testamencie, który zatytułuję  

Kapłan wierny i miłosierny: 

Wielokrotnie i na różne sposoby  

przemawiał niegdyś Bóg  

do ojców przez proroków,  

a w tych ostatecznych dniach  

przemówił do nas przez Syna.  
 

Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy,  

przez Niego też stworzył wszechświat.  
 

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały 

 i odbiciem Jego istoty,  

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi,  

a dokonawszy oczyszczenia z grzechów,  

zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.  
 

On o tyle stał się wyższym od aniołów,  

o ile odziedziczył wyższe od nich imię. 
 

Widzimy natomiast Jezusa, 

który mało co od aniołów był mniejszy, 

chwałą i czcią uwieńczonego 

za mękę śmierci, 

iż z łaski Bożej 

zaznał śmierci za każdego człowieka. 
 

Przystało bowiem Temu, 

dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, 

który wielu synów do chwały doprowadza, 

aby przewodnika ich zbawienia 

udoskonalił przez cierpienia. 
 

Tak bowiem Ten, który uświęca,  

jak ci, którzy mają być uświęceni, 

od jednego wszyscy pochodzą. 
 

Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi. 
 

Ponieważ zaś dzieci mają udział 

we krwi i w ciele, 



dlatego i On także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, 

aby przez śmierć pokonać 

tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, 

i aby uwolnić tych wszystkich, 

którzy całe życie przez bojaźń śmierci 

podlegli byli niewoli. 
 

Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, 

ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. 
 

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, 

aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem 

w tym, co się odnosi do Boga 

- dla przebłagania za grzechy ludu. 
 

Przeto bowiem, 

co sam wycierpiał poddany próbie, 

może przyjść z pomocą 

tym, którzy jej podlegają. 
 

Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych 

zanosił On gorące prośby i błagania 

do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, 

i został wysłuchany dzięki swej uległości. 
 

I chociaż był Synem,  

nauczył sie posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 
 

A gdy wszystko wykonał,  

stał się sprawcą zbawienia wiecznego 

dla wszystkich, którzy Go słuchają, 

nazwany przez Boga 

arcykapłanem na wzór Melchizedeka. 
 

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: 

świętego, niewinnego, nieskalanego, 

oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. 
 

Chrystus, nie przez krew kozłów i cielców, 

lecz przez własną krew 

wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego 

i osiągnął wieczne odkupienie. 
 

 

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców 

oraz popiół z krowy, 



którymi skrapia się zanieczyszczonych, 

sprawiają oczyszczenie ciała, 

to o ile bardziej krew Chrystusa, 

który przez Ducha wiecznego 

złożył Bogu samemu siebie jako nieskalaną ofiarę, 

oczyści nasze sumienia z martwych uczynków, 

abyśmy służyć mogli Bogu żywemu. 
 

I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, 

aby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za  

pierwszego przymierza, 

ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, 

dostąpili spełnienia obietnicy, 

a tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, 

aby zgładzić grzech 

przez ofiarę z samego siebie. 
 

Gdzie zaś jest odpuszczenie, 

tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. 
 

Mamy więc, bracia, pewność, 

iż wejdziemy do Miejsca Świętego 

przez krew Jezusa. 
 

On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, 

to jest przez ciało swoje. 
 

Mając zaś kapłana wielkiego, 

który jest nad domem Bożym, 

przystąpmy z sercem prawym, 

z wiarą pełną. 
 

Trzymajmy się niewzruszenie 

nadziei, którą wyznajemy, 

bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.  
 

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy,  

dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. 
 

I my zatem, zrzuciwszy wszelki ciężar, 

a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, 

biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. 
 

Patrzmy na Jezusa, 

który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. 
 

Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, 



do miasta Boga żywego 

- Jeruzalem niebieskiego, 

do niezliczonej liczby aniołów, 

na uroczyste zgromadzenie, 

i do kościoła pierworodnych,  

którzy są zapisani w niebiosach, 

do Boga, który sądzi wszystkich, 

do duchów ludzi sprawiedliwych, 

którzy już doszli do celu, 

do Pośrednika Nowego testamentu - Jezusa, 

do pokropienia krwią, 

która przemawia mocniej niż krew Abla. 
 

Baczcie, abyście nie odrzucili tego, 

który do was przemawia. 
 

Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, 

ponieważ odrzucili tego, który na ziemi mówił, 

to o ileż bardziej my, 

jeśli odwrócimy się od tego, który z nieba przemawia. 
 

Bóg zaś pokoju, który wyprowadził spomiędzy zmarłych 

Wielkiego Pasterza owiec, 

pana naszego, Jezusa, 

niech was uzdolni do wszelkiego dobra, 

byście wypełnili Jego wolę; 

niech sprawi w was, co miłe jest w jego oczach, 

przez Jezusa Chrystusa, 

któremu chwała na wieki wieków. 
 

Amen. 

 

Dobrej lektury! 


