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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.  (Hbr 1,1-4) 

Zmartwychwstanie Chrystusa stanowi ostateczny przełom w historii zbawienia 

ludzkości. Od tego wydarzenia zbawczego lud Boży żyje nowym życiem. 

Niemniej, zrozumienie historii od Abrahama i Mojżesza pomaga chrześcijanom                

w pojmowaniu złożonego i nowego życia w Duchu. 

Główna korzyść z lektury Listu do Hebrajczyków polega na wykazaniu ciągłości 

historii zbawienia, a zarazem oryginalności nowego i ostatecznego przymierza. 

 

Odkrywanie księgi: Chrystus jest wyższy od aniołów i Mojżesza 

 

List do Hebrajczyków napisany został między rokiem 63 a 10, prawdopodobnie w 

roku 67, niewątpliwie zaś przed rokiem 90. 

Tytuł "do Hebrajczyków" został dodany w II wieku. Okoliczności i bezpośredni cel, 

dla jakiego został napisany, są niepewne. Prawdopodobnie miało to miejsce we 

Włoszech. 

Autorem tekstu na pewno nie jest sam Paweł, z wyjątkiem może słowa końcowego, 

lecz wpływ myśli Pawłowej jest bardzo silny. 

Wielu powołuje się na opinię Orygenesa, która z czasem stała się obowiązująca                 

w Kościele katolickim: "Gdybym miał wyrazić mój pogląd, myśli są apostoła, lecz styl 

i układ należą do kogoś, kto relacjonuje jego nauki; jakby ucznia piszącego pod 

dyktando nauczyciela .... Kto jednak jest autorem Listu? Prawdę zna Bóg". 

Potoczna opinia przypisuje autorstwo Apollosowi lub Łukaszowi. 



Korzyść z lektury tego Listu jest bardzo wielka - nie dlatego, by należało nas 

przekonywać o wyższości Jezusa nad Starym Testamentem, lecz ze względu na 

argumenty autora, które są rozwinięciem wcześniejszej myśli Pawłowej i dają 

chrześcijaninowi znakomitą syntezę sposobu, w jaki Jezus zbawił świat. 

Gatunek literacki tego tekstu jest szczególny: nie mamy bowiem do czynienia z 

listem, lecz z kazaniem, z traktatem apologetycznym, którego celem jest ochrona 

Żydów nawróconych - i być może wygnanych - przed powrotem do religii żydowskiej. 

Adresaci są w każdym razie dobrze zorientowani w Starym Testamencie. 

List jest doskonałą homilią biblijną i wspaniale objaśnia rolę Starego Testamentu, 

który przydaje Nowemu Testamentowi blasku i gęstości. 

Nawet więc jeśli list służyłby wyłącznie obaleniu argumentacji, wedle której ważny 

jest tylko Nowy Testament, a studiowanie Starego jest zbędne, korzyść zeń płynąca 

już byłaby wielka. 

Albowiem trzeba wciąż powtarzać, że  

Nowy Testament jest niezrozumiały bez Starego, i zachęcać chrześcijan, 

zwłaszcza katolików, aby dokonali tego cudownego odkrycia. 

 

Dodatkowa korzyść związana z Listem do Hebrajczyków jest taka, że posiadamy 

jego pierwotny tekst. 

W odróżnieniu od pozostałych Listów List do Hebrajczyków nie zawiera ani 

adresu, ani pozdrowień. 

Rozpoczyna się od tekstu, który - jak uwertura symfonii - jest zapowiedzią tematu 

głównego: wielkości Chrystusa. 

 Bóg mówił przez proroków na różne sposoby, lecz w tych czasach, 

które są ostateczne, przemówił do nas przez Syna, przez Słowo, 

które stało się Ciałem i odbiciem Jego istoty. 

 

List składa się następnie z dwóch części: 

 Pierwsza (1,5-10,18) ma charakter doktrynalny; 

 Druga (10,19-13,19) zawiera przestrogi i zalecenia. 

 

Apostoł zaczyna od niezrównanego wykładu, słusznie uważanego za 

podsumowanie całej jego doktryny. 

Jezus, mówi Paweł, przewyższa tych wszystkich, którzy zostali posłani dla 

zbawienia świata. 



Przede wszystkim od aniołów: 

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek:  

Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?  

I znowu:  

Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem.  

Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:  

Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!  Do aniołów zaś powie: Aniołów 

swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia.  

Do Syna zaś:  

Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa 

Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił 

Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy
1
. (Ga 1,1-5) 

 

Wyższy od aniołów z samego urodzenia, jeszcze bardziej ich przewyższył przez 

swe zmartwychwstanie, gdy po tym, jak dobrowolnie unicestwił samego siebie, 

Bóg nadał Mu imię Pana: 

  Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i 

czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał 

śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, 

który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia 

udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają 

być uświęceni, z Jednego /są/ wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać 

ich braćmi swymi, mówiąc: Oznajmię imię Twoje braciom moim, w pośrodku 

zgromadzenia będę Cię wychwalał. I znowu: Ufność w Nim pokładać będę. I znowu: 

Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg. (Hbr 2,9-13) 

W późniejszym fragmencie autor wykazuje wyższość Chrystusa nad 

Mojżeszem: 

Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na 

Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa,  bo On jest wierny Temu, który 

Go uczynił, jak i Mojżesz w całym Jego domu. O tyle nawet większej czci godzien 

jest od Mojżesza, o ile większą cześć od domu ma jego budowniczy. Każdy bowiem 

dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg.                                      

I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym domu Jego, ale jako sługa, na 

świadectwo tego, co miało być powiedziane; Chrystus zaś, jako Syn, był
2
 nad 

swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do 

końca wytrwale zachowamy (Hbr 3,1-6) 

                                                           
1
 równych Ci losem  

2
 jest 



 

W konsekwencji należy być posłusznym Chrystusowi i nie postępować jak 

Żydzi, którzy na pustyni zbuntowali się przeciw Bogu, o czym mówi Psalm 25: 

Dlatego /postępujcie/, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie 

zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili 

Mię ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez 

czterdzieści lat. Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze 

błądzą w sercu. Oni zaś nie poznali dróg moich,  toteż przysiągłem w gniewie moim: 

Nie wejdą do mego odpoczynku.  Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was 

przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego,  

(Hbr 3,7-12) 

 Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym 

samym przykładem nieposłuszeństwa.  

 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 było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko 

odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.  

(Hbr 4, 11-13) 

Wyższy od aniołów i od Mojżesza, przewyższa Chrystus również wszystkich 

arcykapłanów dawnego prawa. Albowiem On jest arcykapłanem per excellence. 

Dla właściwego zrozumienia tego fragmentu trzeba pamiętać o znaczeniu i roli 

arcykapłana, który każdego roku wchodził do Najświętszego Przybytku, aby 

wstawiać się za ludem i składać ofiary na odpuszczenie grzechów ludu. 

Jezus posiada wszelkie cechy arcykapłana dawnego przymierza, lecz co więcej, 

nie musi wstawiać się za swe własne grzechy.  

Jest On bowiem bez grzechu, a zatem ma pewność uzyskania od Boga 

przebaczenia grzechów ludzi o wiele bardziej niż kapłani dawnego prawa: 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się 

arcykapłanem, ale /uczynił to/ Ten, który powiedział do Niego:  

Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził,  jak i w innym /miejscu/: Tyś jest 

kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.  

Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i 

błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki 

swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co 

wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 

wszystkich, którzy Go słuchają,  nazwany przez Boga kapłanem na wzór 

Melchizedeka.  (Hbr 5,5-10) 



Przerywając na chwilę swą argumentację, autor zachęca wiernych do wyjścia z 

doktrynalnego infantylizmu i przyjęcia wznioślejszej doktryny: 

Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie mając nikogo większego, 

na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc: Zaiste, hojnie cię 

pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę.  A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, 

otrzymał to, co było obiecane.  Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga 

dla stwierdzenia /prawdy/ jest zakończeniem każdego sporu między nimi.  

Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy 

niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą,  abyśmy przez dwie 

rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą 

pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej 

nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, /kotwicy/, która 

przenika poza zasłonę,  gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się 

arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. (Hbr 6,13-20) 

 

Aby dobrze zrozumieć tekst, w którym autor mówi o wyższości Chrystusa nad 

kapłanami dawnego prawa, należy dostrzec użyty w nim symbol kotwicy. Ustęp ten 

dał początek kotwicy jako symbolu wyobrażającego chrześcijańską nadzieję. 

W istocie chodzi tu raczej o tzw. Drapacz (małą kotwicę wieloramienną), podobny 

do tego, którego użyli Amerykanie podczas bitwy o Pointe du Hoc, co umożliwiło im 

wspinaczkę po stromym zboczu. 

Podobnie, mówi autor, dzięki Chrystusowi my, chrześcijanie, jesteśmy 

zakotwiczeni tam, "gdzie wcześniej Jezus wszedł za nas". 

Autor czyni tu aluzję do innego rozróżnienia, z którym niezbyt jesteśmy obeznani: 

 między kapłaństwem Melchizedeka, według którego kapłanem jest Chrystus,  

 a kapłaństwem Aarona, do którego należą kapłani Starego Testamentu. 

Różnica jest dwojaka. 

1. Kapłaństwo Mezchizedeka nie było związane z jego rodem, podczas gdy 

kapłani są członkami plemienia Lewiego (lewitami). 

2. Ponadto Melchizedek otrzymał swe kapłaństwo wprost od Boga, lewici 

natomiast powołani zostali przez Aarona. 

Stąd też słynne zdanie: 

"Jesteś kapłanem na wzór Mechizedeka" może odnosić się tylko do Jezusa                  

i wyraża fakt, że On jest jedyny kapłanem. 

 



W Nim zawiera się istota kapłaństwa chrześcijańskiego, do czego jeszcze 

powrócimy: 

Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na 

spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu 

błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego /łupu/. Imię 

jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to 

jest Króla Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani 

też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.              

(Hbr 7,1-3) 

Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud 

bowiem otrzymał Prawo, oparte na nim, to po co było potrzeba ustanawiać jeszcze 

innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? Ze zmianą bowiem 

kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, 

należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo przecież, 

że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z 

tego pokolenia. est to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na 

podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan,  który stał się takim nie 

według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane Mu 

jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. 

(Hbr 7,11-17). 

 

Jezus jest zatem jedynym arcykapłanem, i to bez grzechu. Przez Niego musimy 

koniecznie przejść, aby otrzymać przebaczenie za nasze grzechy: 

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, 

nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad 

niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania 

codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem 

uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.  Prawo bowiem ustanawiało 

arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po 

nadaniu Prawa, /ustanawia/ Syna doskonałego na wieki. (Hbr 7,26-28) 

 

Wykazawszy wyższość Pana Jezusa jako jedynego arcykapłana, autor kładzie 

nacisk na wyższość nowej świątyni. Nieba, w którym odprawia nabożeństwo 

nowy arcykapłan: 

  Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który 

zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i 

prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.                 

(Hbr 8,1-2) 

 



 Wprawdzie także i pierwsze /przymierze/ miało przepisy służby Bożej oraz 

ziemski przybytek.  Był to namiot, w którego pierwszej części zwanej /Miejscem/ 

Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był 

przybytek, który nosił nazwę "Święte Świętych". Posiadało ono złoty ołtarz 

kadzenia i Arkę Przymierza, pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się w niej 

naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice Przymierza.                 

Nad nią zaś były cheruby Chwały, które zacieniały przebłagalnię, o czym 

szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić. (Hbr 9,1-5) 

Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy                   

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

przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do 

Miejsca Świętego, zdobywszy 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 samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia                          

z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.  (Hbr 9,11-14) 

 

Chrystus, ofiara doskonała, jest gwarancją naszego zbawienia: 

Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął 

krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą 

księgę, jak i cały lud, mówiąc: To /jest/ krew Przymierza, które Bóg wam 

polecił. Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone 

do służby Bożej. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez 

rozlania krwi nie ma odpuszczenia /grzechów/. (Hbr 9,19-22) 

 

Będąc jedynym kapłanem, Jezus jest także jedyną ofiarą, przez którą 

zostaliśmy pojednani: 

 Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi 

utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: 

Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże.  

Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie 

podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa.  Następnie powiedział: 

Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną.       

Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na 

zawsze. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, 

wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić 

grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, 

zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się 

podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są 

uświęcani.  (Hbr 10,5-14) 

 



 

Druga część Listu zachęca chrześcijan do życia zgodnie z ich wiarą w zbawienie 

Chrystusa oraz w wierności swemu chrzcielnemu zobowiązaniu, przez który uznali 

tajemnicę zbawienia. 

 

Najpierw zachęca ich apostoł, aby wytrwali w życiu, które zapoczątkował 

Chrystus: 

 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, oczyszczeni na duszy od 

wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się 

niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał 

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

dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało 

zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im 

wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. (Hbr 10,19-25) 

 

Autor opisuje karę, jakiej dozna niewierny, a także nagrodę obiecaną 

sprawiedliwemu: 

Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali 

wielką nawałę cierpień,  już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa                        

i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki 

znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek 

waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą.  

Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę.           

Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili 

obietnicy. (Hbr 10, 32-36) 

 

W wierze bohaterów dawnego Przymierza chrześcijanin znajduje trzeci motyw 

wytrwania: 

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

rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali 

świadectwo.  (Hbr 11,1-2) 

Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by 

wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd 

idzie. Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod 

namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej 

obietnicy.  



 Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego 

architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo 

podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary 

Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal 

obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak 

niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.  (Hbr 11,8-12) 

Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego 

syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było:                      

Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić 

także umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci                                     

i zmartwychwstania Chrystusa].  (Hbr 11,17-19) 

Autor podaje przykłady Mojżesza, Gedeona, Baraka, Samsona, Jeftego, 

Dawida, Samuela i proroków: 

 A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie 

otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie 

chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. (Hbr 11,39-40) 

 

Wreszcie przykład samego Jezusa będącego ostatecznym przedmiotem wiary 

jest czwartym motywem wytrwania: 

 I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki 

ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale 

biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze 

przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, 

przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. 

(Hbr 12,1-2) 

 

W perspektywie prawdy "kto traci, ten zyskuje" chrześcijanin odkrywa znaczenie 

swych doświadczeń. Apostoł Narodów przedstawia je oczywiście w perspektywie 

żydowskiej: 

Bóg karze swe dzieci jak ojciec, aby zachęcić je do wzrastania w doskonałości: 

Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie ślady nogami, 

aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. (Hbr 12,12-13) 

 

Kolejny fragment tekstu zawiera szczegółowe przestrogi dotyczące 

konkretnego życia chrześcijan, jak to ma w zwyczaju czynić Paweł w każdym ze 

swych listów: 

 



 Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez 

nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.  Pamiętajcie o uwięzionych, 

jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele.                     

We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż 

rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.  (Hbr 13,1-4) 

Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże,                                      

i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus wczoraj                   

i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, 

dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą 

korzyści tym, co się o nie ubiegają.  (Hbr 13,7-9) 

Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg 

takimi ofiarami.  Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, 

ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to 

czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne.                      

(Hbr 13,16-17) 

 

List kończy się błogosławieństwem i pozdrowieniem: 

Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy 

zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do 

wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach 

Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen.  

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. (Hbr 13,20-25) 

 

Przesłanie dla nas: Jezus naszym jedynym Zbawicielem 

 

Jezus jest jedynym Zbawicielem przede wszystkim dlatego, że przynosi nam słowo 

ostatecznego zbawienia. 

 Przychodzi wypełnić wszystkich proroków Pierwszego Testamentu. 

 Wywodzi się z naszego ludzkiego rodzaju, a zarazem jest Synem Boga; 

jest zatem arcykapłanem.  

Inni kapłani swym działaniem wprowadzają człowieka w relację z Bogiem, Jezus 

czyni to z samej swej istoty.  



Przerzuca most między Bogiem a ludźmi odłączonymi przez grzech. Natura 

Chrystusa jest więc niepowtarzalna, zarazem odmienna od naszej i wspólna przez Jego 

wcielenie. 

Nowe Przymierze jest więc całkowicie oryginalne. Zostało przypieczętowane krwią 

Chrystusa, który jest zarazem ofiarą i kapłanem nowego przymierza. A także jego 

świątynią. Tym samym wyraża się w Nim całe życie ofiarnicze nowej religii, którą 

przyszedł zapoczątkować. 

Chrystus przebywał w niebie i do nieba powrócił,                                                    

a zatem może nas tam wprowadzić. 

Przynosi nam absolutną pewność, że przymierze naprawdę zostało zrealizowane.  

Dla człowieka czymś zasadniczym jest niezachwiane odkrycie swojego szczęścia, 

czy to będzie szczęście w miłości ludzkiej (jest to również przymierze), czy w miłości 

Bożej, która definitywnie wyzwala od śmierci.  

Główna korzyść wynikająca z Listu do Hebrajczyków,  

pod warunkiem oczywiście odpowiedniej argumentacji,  

polega na uzyskaniu pewności naszego zbawienia. 

Tej pewności szczególnie potrzebują ludzie młodzi, my zaś mamy znaleźć sposób, 

by im ją ukazać. 

Nowy lud Boży ustanowiony przez zmartwychwstanie Chrystusa ma zatem 

również swe cechy charakterystyczne. 

Pierwszą z nich jest wiara w prawdę, że Chrystus wstawia się za nami.  

Prawda to niezwykła: mamy stałego pośrednika u Boga. Odtąd nie potrzebujemy 

już ukrywać naszego grzechu wobec samych siebie ani wobec innych. Wiemy, że 

Chrystus stale uzyskuje dla nas przebaczenie. 

W nowym ludzie Bożym spełniają się wszystkie obietnice dane dawnemu 

ludowi. Jak zachęca nas autor Listu do Hebrajczyków, jesteśmy wezwani do 

przekroczenia Starego Testamentu, niemniej jego znajomość pozwala nam odkrywać 

pełne znaczenie Nowego Testamentu. 

Nowy lud Boży znajduje się w drodze ku „odpoczynkowi Chrystusa”, tak jak 

dawny lud zmierzał do Ziemi Obiecanej. Jezus zakotwiczył swą nadzieję w niebie i 

żadna próba, żadna trudność życiowa nie może jej od nieba oderwać. Jego nadzieja 

jest niezwyciężona.  

Chrześcijanina cechuje zatem pewność co do ostatecznie pomyślnego rezultatu jego 

życia. Chrystus jako zwiastun wszedł już do miejsca odpoczynku, gdzie wszyscy 

razem, na zawsze zjednoczeni, będziemy mieli nasz stały dom. 



 Pod jakimi warunkami możemy należeć do nowego ludu?  

Wprowadzenie nie dokonuje się w sposób magiczny, jak w religiach wschodnich, 

czy przez pokrewieństwo naturalne, jak u Żydów – potomków Abrahama.  

Uczestnikiem naszego zbawienia stajemy się przez wiarę i trwanie w wierności. 

Dalej zobaczymy, jak dostąpić tej wiary, zwłaszcza w przypadku młodych chrześcijan.  

Wiara ta została wypowiedziana przez uroczyste wyznanie na chrzcie i jest 

odnawiana co rok podczas Wielkanocy. Wyraża się ona w ufnej nadziei w spełnienie 

obietnic Bożych. 

Należy tutaj odróżnić nadzieję chrześcijańską od nadziei ludzkiej.  

Spodziewam się uzdrowienia z mojej choroby, powodzenia w miłości, w  pracy 

zawodowej, lecz cieszyć się będę dopiero wówczas, gdy ta nadzieja zostanie 

spełniona.  

Tymczasem nadzieja chrześcijańska, właśnie dlatego, że jest zakorzeniona                  

w Jezusie, pozwala mi cieszyć się już teraz. Już teraz jestem w posiadaniu 

stokrotnej nagrody, i to na zawsze.  

Oto rozróżnienie zbyt mało obecne w nauczaniu chrześcijan… Jest ono jednym                     

z najpiękniejszych odkryć, jakie daje nam obcowanie z Biblią. 

Wiara wymaga oczywiście praktykowania miłości (agape), modlitwy, ofiary 

(„kto traci, ten zyskuje”), posłuszeństwa przełożonym wspólnoty (list do Filipian),  

krótko mówiąc, zupełnie nowego sposobu życia, nie do pogodzenia ze sposobami 

świata, nacechowanymi egoizmem, roszczeniami, zbytnim rozluźnieniem zasad 

moralnych, nieposłuszeństwem. Na tym polega prawdziwe nawrócenie serca. 

Taka sztuka życia wymaga, by mieć zawsze spojrzenie w Chrystusie i Jego sądzie, 

co wymaga oczywiście wprowadzenia i treningu. Na tym właśnie polega 

„wychowanie chrześcijańskie”. 

Podobnie jak analizowane wcześniej teksty Pawłowe,  

                List do Hebrajczyków ukazuje Trójcę Świętą,  

 zaczynając od Chrystusa.  

 Potem mowa jest o Ojcu Jezusa, który nas powołał i wciąż powołuje, Ojcu, 

który posłał swego Syna i który przyjmuje nas, gdy z Synem powracamy.  

 Duch z kolei pomaga nam przyjąć wiarę i wytrwać w niej. Jak wielką 

radością jest dla nas poczucie, że tak wspaniale jesteśmy przyjmowani i 

wzmacniani na łonie Boskiej rodziny. 

 



W Liście do Hebrajczyków odkryty zostaje jeden z głównych aspektów doktryny: 

znaczenie Pisma Świętego dla zrozumienia naszej wiary.  

Stary Testament jest dla nas zapowiedzią rzeczywistości ostatecznych, tak jak cień 

zwiastuje nadejście osoby.  

Zrozumienie owego podwójnego aspektu Biblii, jak również połączenie różnych 

ksiąg wymaga wprowadzenia w Pismo, a List do Hebrajczyków stanowi ćwiczenie 

praktyczne, wielce oświecający przykład tego wtajemniczenia. Autor pokazuje, jak 

można dostrzec rozmaite bogactwa Pisma, odkrywając jego znaczenie dosłowne, 

duchowe, alegoryczne itd. 

Osoba wprowadzona w Pismo znajduje w nim stałą pociechę:  

 pociechę w swej nadziei poprzez dowód wierności Boga;  

 pociechę dla swej odwagi przez przykład wytrwałości świętych, którzy             

w próbach, słabościach, grzechach i otrzymanych przebaczeniach 

zachowali trwałą miłość do Chrystusa. 

Dzięki sensowi historii, jaki ukazuje obcowanie z Biblią, wtajemniczony umieszcza 

swą codzienną nadzieję w wielkiej perspektywie zbawienia. Znajduje w swym 

Przyjacielu mądrość, pokój i radość, wszak wielką prawdą jest, że  

     gdy miłość wkracza w nasze życie, wszystko staje się inne. 

Z tych wszystkich względów można słusznie twierdzić, że List do Hebrajczyków, 

nawet jeśli nie został napisany bezpośrednio przez Pawła, stanowi integralną część 

Pawłowego dzieła, a nawet, być może, jego ukoronowanie. 

 

Aktualność Listu do Hebrajczyków 

 

List do Hebrajczyków pomaga nam zrozumieć, że w doktrynie chrześcijańskiej 

współistnieją dwie części: ta niezmienna i ta, która podlega ewolucji.  

Ta świadomość sprawia, że nie popełnimy już częstego w naszych czasach błędu 

dzielenia chrześcijan na „tradycjonalistów” i „progresistów”, gdy oczywiste jest, że 

każdy chrześcijanin musi być zarazem jednym i drugim. Pozostaje jedynie dookreślić, 

co się zmienia, a co pozostaje niezmienne.  

List do Hebrajczyków umożliwia to rozróżnienie dzięki dokładnemu opisowi tego, 

co niezmienne, a mianowicie potrzeby odnowienia człowieczeństwa. Odnowa ta może 

się dokonać jedynie w Jezusie Chrystusie, przez włączenie w tajemnicę paschalną, 

a włączenie następuje przez wiarę. 



Ta odnowa może dojść do skutku jedynie dzięki regularnemu kontaktowi z Pismem, 

dlatego też tak pilne jest przywrócenie właściwego obcowania z Biblią w katechezach 

i przepowiadaniu. Tylko ono pozwala rozpoznać, jak dostosować sposób wyrażania 

naszej wiary do aktualnych problemów.  

Pismo Święte służy jako układ odniesień i pozwala uniknąć wpadnięcia w sieci 

fałszywych mędrców. Oto jeden ze stałych punktów listów Pawłowych wartych 

zapamiętania: istnienie fałszywych mędrców  w Kościele i konieczność, by Urząd 

Nauczycielski spełniał swą funkcję rozpoznawania w łączności z Duchem Świętym                 

i Pismem.  

Albowiem fałszywe jest twierdzenie zarówno, że to, co było, ma zawsze trwać bez 

zmiany, jak i to, że tradycja apostolska jest dziś przebrzmiała, tak w definicji wiary, 

jak i w obyczajach. Śmieszne są opinie utrzymujące, iż tego rodzaju postawa jest 

moralizowaniem. Jak gdyby decyzja życia moralnego nie była zawsze i wszędzie 

wyborem moralnym… 

Chrystus jest na zawsze naszym jedynym Zbawicielem. 

Tylko On mógł ustanowić pomost między Bogiem a ludźmi i tylko On jest 

kapłanem nowego przymierza, zdolnym wstawiać się za nas, składać ofiarę w 

wiecznej świątyni.  

My natomiast mamy umożliwiać naszym braciom odkrywanie, w jaki sposób to 

niezbędne kapłaństwo realizuje się dzisiaj poprzez kapłaństwo na wzór Aarona, 

papieża, biskupów i księży.  

Wydaje się, że trudno spodziewać się wyjścia z kryzysu powołań kapłańskich, jeśli 

to odkrycie nie zostanie dokonane. I o ileż trudniej go dokonać, gdy tak wielu księży 

wydaje się dziś zdecydowanymi zatrzeć wszelkie charakterystyczne oznaki tej 

obecności. 

Nie mniej aktualne jest przypomnienie faktu, że Jezus jest jedyną ofiarą zdolną 

uzyskać nasze usprawiedliwienie.  

Lekturę Listu do Hebrajczyków postrzegam w tym kontekście jako niezwykle 

owocną dla tych, którzy kwestionują ofiarny charakter mszy świętej, ale też mam 

świadomość, że tego rodzaju uświadomienie wymaga oczywiście uprzedniej 

świadomości grzechu zbiorowego i osobistego w naszym życiu, jak również dwojakiej 

współodpowiedzialności: z Adamem za śmierć i z Chrystusem za życie.  

Wówczas i tylko wówczas można odmawiać doksologię modlitwy eucharystycznej: 

„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie wszelka cześć i chwała przez 

wszystkie wieki wieków”, pojmując zarazem znaczenie tej ofiary między niebem a 

ziemią, gdyż „żadne odkupienie nie może dokonać się bez wylania krwi”.  



Dla utorowania drogi takiej wizji wiary wspólnota i jej przewodniczący powinni 

być może odstąpić od złej, nadmiernie liberalnej manii, wzbraniającej się przed 

najmniejszym „przymusem”, podczas gdy celebrują oni śmierć Jezusa, który oddał za 

nas wszystko. 

Jezus jest jedynym nauczycielem: oto następna prawda, której odkrycie jest 

ważne, a List do Hebrajczyków może nam tutaj służyć pomocą.  

Poszukujemy metod pedagogicznych.  

 Dlaczego nie dać pośród nich uprzywilejowanego miejsca Jezusowi 

Chrystusowi nauczającego tłumy i uczniów?  

Gwarantuję także i dzisiaj wspaniałe odkrycia i wielkie zaskoczenie niezwykłą 

użytecznością Jego pedagogii.  

Dowodem może być choćby zainteresowanie, jakie wzbudził mój katechizm wśród 

dzieci, tak bardzo bliskich „prostaczkom”. Jestem przekonany, że pewnego dnia będę 

mógł wypowiedzieć się w tej sprawie, a póki co także tę pracę dedykuję dzieciom – 

pewien, że dzięki wysiłkowi, modlitwie i miłości do „moich przyszłych parafian” 

uda mi się zetknąć ich z Panem w sposób prawdziwy i żarliwy. Wówczas będę mógł 

bez trudu głosić orędzie każdemu człowiekowi dobrej woli.  

Radość moja jest pełna, gdy w skrzynce znajduję ozdobny list ze słowami: 

„Dziękuję, księże proboszczu, za katechizm. Podpisano: Tony”. 

Inne doktryny mogą pociągnąć nas na chwilę. Są one „modne”, przejściowe 

i niedoskonałe. W każdym razie okazują się bezskuteczne, jeśli chodzi o 

wprowadzenie nas w nowe przymierze; są zwłaszcza niezdolne do ukazania nam 

prawdy „kto traci, ten zyskuje”, aż po śmierć.  

Dzięki tej prawdzie Jezus wprowadził nas w życie wieczne. Musimy się w nią 

włączyć, by poznać Jego radość. 

Konieczne w obecnej epoce okazuje się jeszcze inne odkrycie:  

odkrycie naszej przynależności do ludu Bożego, nie tylko do tej jego cząstki, 

z którą jesteśmy „spokrewnieni”, lecz do ludu tych wszystkich, którzy, jak my sami, 

uznali tajemnicę zbawienia w wierze.  

Nasza przynależność do Kościoła wynika także z naszego pragnienia wspólnej 

wędrówki ze wszystkimi braćmi ku chwalebnemu powrotowi naszego umiłowanego 

Pana.  

Jakże więc mogliśmy się wciąż rozdzielać, wyłączać z ludu, ryzykując przeoczenie 

tego cudownego powrotu i zapoczątkowanie nowego świata, którego ten świat jest 

tylko blada zapowiedzią, „jak cień poprzedza nadejście przyjaciela”? 



Jest to możliwe jedynie dzięki odkryciu dokonanemu drogą wtajemniczenia, z tym 

wszystkim, czego szczególna forma odkrycia wymaga od każdego: przewodnika 

i wtajemniczonego.  

W ostatnim czasie ludzie piszą mi często: „w tym, co ksiądz pisze, czuje się tak 

wiele nauki i modlitwy”.  

Ryzykując nieskromność, na pewno nie po raz ostatni przyznaję, że to prawda – 

znajdowałem się bowiem pod wielkim wpływem miłości Chrystusa, który zechciał 

wejrzeć na moją nędzę, a także pod wpływem miłości mych parafian, do których 

raczył mnie posłać jako swego „rzecznika”.  

To właśnie oznacza być chrześcijaninem, być księdzem. Jakże jestem 

szczęśliwy, że zostałem wprowadzony w tę cudowną, pełną czułości tajemnicę. 

 

 

 

 

 

 

 


