
 

LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział VIII 

 

➢ Chrystus arcykapłanem Nowego Przymierza, zastępującego Stare 

 

 1 Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu 

Majestatu w niebiosach, 

 2 jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. 

 3 Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto trzeba, aby Ten 

także miał coś, co by ofiarował. 

 4 Gdyby więc był na ziemi, to nawet nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary 

według postanowień Prawa. 

 5 Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować 

przybytek, został w ten sposób pouczony przez Boga: Bacz – powiada bowiem: abyś uczynił wszystko 

według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. 

 6 Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się [Chrystus] pośrednikiem 

lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. 

 7 Gdyby bowiem owo pierwsze było bez zarzutu, nie szukano by miejsca na drugie [przymierze]. 

 8 Albowiem ganiąc ich, zapowiada: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z 

domem Judy przymierze nowe. 

 9 Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich domem w dniu, gdy ich wziąłem za rękę, by 

wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja 

przestałem dbać o nich, mówi Pan. 

10 Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po owych dniach, mówi Pan. Nadam prawa 

moje w ich myśli, i wypiszę ja na ich sercach, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem. 

11 I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy 

Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. 

12 Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością, a na ich grzechy więcej już nie wspomnę. 



13 Skoro zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, 

bliskie jest zniszczenia. 

 

 

Na podstawie faktu, że Jezus jest Arcykapłanem (w.1; por.7, 1-28), teraz ogłoszone 

zostaje uroczyście „sedno”, czyli najważniejsza treść listu (w.1) – wyższość 

kapłaństwa Chrystusa. 

Pełni On posługę w niebie po prawicy tronu majestatu Bożego w nowej świątyni i w 

nowym przybytku, które są „prawdziwe” (w.2) w odróżnieniu od przybytku i świątyni 

Mojżesza (por. Wj 25,40 [LXX]), które były tylko „obrazem” rzeczy niebieskich. 

Dlatego również kapłani lewiccy, posługujący w przybytku będącym „cieniem” (w.5), 

sprawują posługę niższą od Chrystusowej. 

Natomiast ten Arcykapłan, który jest nazwany po imieniu dopiero w 9,11, sprawuje 

wyższą służbę jako pośrednik (w.6), gdyż na krzyżu złożył ofiarę, która 

przypieczętowała Nowe Przymierze. 

Chrystus w niebie nieustannie przedstawia Ojcu owoce swojej ofiary na krzyżu. 

Ta liturgia niebieska uobecnia się również w liturgii ziemskiej, zwłaszcza w ofierze 

mszy. W niej Jezus Chrystus, jedyny Kapłan Nowego Prawa, bezkrwawo poświęca i 

ofiarowuje za pośrednictwem kapłanów, swoich sług, tę samą ofiarę, swoje Ciało i 

Krew, raz na zawsze złożoną w sposób krwawy na krzyżu. 

„Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej 

sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie 

Chrystus zasiada po prawicy Boga jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku” 

(II Sobór Watykański, Sacrosanctum Concilium 8). 

Słowa Jr 31,31-34 (LXX) zapowiadające Nowe Przymierze między Bogiem z Jego 

ludem ze względu na ciągłą niewierność narodu wybranego, wypełniły się w 

Przymierzu ustanowionym przez Jezusa, w tym Nowym Przymierzu, w którym Bóg 

naprawdę przebacza winy i nie pamięta o grzechach. 

Stare Przymierze nie było „bez zarzutu” (w.7), to znaczy było niedoskonałe – nie 

mogło doprowadzić do prawdziwej zażyłości z Bogiem (w.10). 

 

 

 

 

 

 



 

LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział IX 

 

➢ Opis dawnych obrzędów, będących figurą nowych 

 

1  Wprawdzie także i pierwsze [przymierze] zawierało przepisy służby Bożej i posiadało ziemski 

przybytek. 

2  Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanej [Miejscem] Świętych, znajdował się świecznik, 

stół i [na nim] chleby pokładne. 

3  Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę „Święte Świętych”. 

4  Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i arkę Przymierza, ze wszystkich stron pokrytą złotem. 

Znajdowały się w niej: naczynie złote z manną, laska Aarona, która [ongiś] zakwitła, i tablice 

przymierza. 

5  Nad arką zaś były cheruby Chwały, które zacieniały przebłagalnię, o czym szczegółowo nie ma 

potrzeby teraz mówić. 

6  Tak zaś te rzeczy zostały urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani 

sprawujący służbę świętą, 

7  do drugiej natomiast – jedynie arcykapłan, i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, którą składa w 

ofierze za grzechy swoje i swojego ludu. 

8  Przez to Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca Świętego, dopóki 

istnieje pierwszy przybytek. 

9  Ten zaś jest obrazem czasu obecnego, a składa się zgodnie z nim dary i ofiary nie mogące 

udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą. 

10  Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, jedynie w sprawie pokarmów, 

napojów i różnych obmyć. 

 

 

Aby ukazać wspaniałość ofiary Nowego Przymierza, o której właśnie była mowa (por. 

8,13), autor opisuje święte miejsce Starego Przymierza – Przybytek, czyli namiot, w 



którym mieszkał Bóg podczas wędrówki Izraela przez pustynię po wyjściu z Egiptu 

oraz na początku jego pobytu w Ziemi Obiecanej (por. Wj 25,1-26,36). 

Wspomina się również o kulcie sprawowanym w celu przebłagania za grzechy – o 

ofiarach Dnia Przebłagania, czyli Jom Kippur (por. Kpł 16,1-34; 23,26-32; Lb 29,7-

11). 

W tym dniu, obchodzonym 10/11 miesiąca tiszri (wrzesień/październik) – który 

również dzisiaj, obok Paschy, Pięćdziesiątnicy, Święta Namiotów i Nowego Roku jest 

jedną z większych uroczystości judaizmu – cały Izrael jednał się z Bogiem przez 

oczyszczenie i przebaczenie grzechów popełnionych w ciągu roku, za które dotąd nie 

zadośćuczyniono. 

Autor wykazuje w ten sposób, że kult Starego Przymierza był nieskuteczny i  stanowił 

figurę nowego kultu, którego centrum jest przebłagalna ofiara Chrystusa. 

Ona jedna może uświęcić człowieka, otworzyć mu „drogę do miejsca Świętego” 

(w.8), czyli do Boga, „udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą” 

(w.9). 

Symbolem nieskuteczności dawnego kultu w osiągnięciu usprawiedliwienia było 

istnienie pierwszego namiotu, który uniemożliwiał wstęp do drugiego. 

Kiedy nie istnieje już zasłona broniąca wstępu, człowiek może osiągnąć zjednoczenie 

z Bogiem – świętość, którą symbolizuje wejście do Świętego Świętych. 

 Chrystus przez swoją śmierć rozerwał zasłonę (por. Mt 27,51). 

 On jest drogą (por. J 14,6) i bramą (por. J 10,7) pozwalającą wejść do 

przybytku niebieskiego. 

 

➢ Chrystus przypieczętował Nowe Przymierze na wieki swoją Krwią 

 
 

11 Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką 

– to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, 

12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca 

Świętego i osiągnął wieczne odkupienie. 

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

sprawiają oczyszczenie ciała, 

14 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. 

15 I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia 

przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego 

dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. 



16  Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, kto sporządza testament. 

17  Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził 

testament. 

18  Stąd także i pierwsze [przymierze] nie bez krwi zostało wprowadzone. 

19  Gdy 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: 

20  To [jest] krew przymierza, które Bóg wam przykazał. 

21 Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. 

22 I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia 

[grzechów]. 

23 Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś rzeczy 

niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych. 

24  Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 

prawdziwej [świątyni], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 

25  ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do 

świątyni z krwią cudzą, 

26  gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz 

jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. 

27  A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, 

28  tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukarze się nie w 

związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 

 

 

W Starym Prawie zarówno ofiara przebłagalna, jak i obrzęd przymierza wymagały 

przelania krwi. 

Autor ukazuje, że jedynie pośrednictwo Chrystusa jako kapłana może przynieść 

przebaczenie grzechów oraz dać ludziom dostęp do Boga; przelał On bowiem własną 

krew, aby zatwierdzić Nowe Przymierze (w.11-14). 

W ten sposób otworzył nam swoim zmartwychwstałym ciałem – „przybytkiem” 

(w.11; por J 2,19-22) – bramy nieba. 

„Duch wieczny” może odnosić się do bóstwa Chrystusa lub do Ducha Świętego, który 

„w szczególny sposób działał w tym absolutnym samooddaniu Syna Człowieczego, 

aby przemienić cierpienie w odkupieńczą miłość” (św. Jan Paweł II, Dominum et 

Vivificantem 40). 



Chrześcijanin może również uczynić swoje życie ofiarą dla Boga, jednocząc się z 

ofiarą Chrystusa. 

„Przez Niego, który zechciał oddać się w ofierze za nas, nasza ofiara może stać się 

miła Bogu” (św. Fulgencjusz z Ruspe). 

Greckie słowo diatheke z w.15-17 oznacza zarówno przymierze, jak i testament. 

Dosłownie oznacza ono rozporządzenie i było używane w greckich przekładach ST do 

oznaczenia przymierza na Synaju. 

Autor listu używa obydwu tych znaczeń do wskazania, że śmierć Chrystusa na krzyżu 

była prawdziwą ofiarą Przymierza, jak na górze Synaj (w.18-22). 

Naucza też, że śmierć Chrystusa stanowi ostatnią wolę Boga – ma dać ludziom 

dziedzictwo nieba (w.23-28). 

Cały ten fragment objawia odkupieńczą moc krwi Chrystusa, która powinna nas 

wzruszać, tak jak wzruszała świętych. 

„Zwróćmy nasze oczy na krew Chrystusa i rozważmy, jak bardzo jest ona droga 

Jego Ojcu: wylana za nasze zbawienie, przyniosła całemu światu łaskę 

nawrócenia” (św. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie). 

„Chcesz jeszcze skądinąd poznać moc tej krwi? Zobacz, skąd zaczęła płynąć, gdzie 

jest jej źródło! Pochodzi z krzyża, z boku Pana […]. Żołnierz otworzył bok, przebił 

przedmurze świątyni – ja znalazłem skarb, zabrałem bogactwo” (św. Jan 

Chryzostom, Katechezy chrzcielne). 

„Zanurz się we Krwi Chrystusa ukrzyżowanego, pokrop się tą Krwią, nasyć się 

krwią, upajaj się krwią, przyoblecz się w Krew, użalaj się nad sobą we Krwi, raduj 

się we Krwi, wzrastaj we Krwi, pokrzepiaj się krwią, we Krwi Nieskalanego 

Baranka utop swoją słabość i ślepotę. Jak mężny rycerz biegnij z pochodnią wiary 

w poszukiwaniu chwały i dobra Kościoła oraz zbawienia dusz” (św. Katarzyna ze 

Sieny, Listy 333). 

 

W w.24 podkreśla się ponownie (por.7,25), w jaki sposób Chrystus sprawuje swoje 

kapłaństwo z nieba, „aby teraz wstawiać się za nami”. 

„Jezus Chrystus po wejściu raz na zawsze do sanktuarium niebieskiego wstawia się 

nieustannie za nami jako Pośrednik, który zapewnia nam nieustannie wylanie 

Ducha Świętego” (KKK 667). 

 

W w.27-28 rozważa się również  

trzy podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej dotyczące rzeczy ostatecznych: 



1. Niezmienny wyrok śmierci – „postanowione ludziom raz umrzeć” (nie ma 

reinkarnacji) 

2. Istnienie sądu, który następuje zaraz po niej 

3. Powtórne, chwalebne przyjście Chrystusa. 

„Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu łaski i miłosierdzia, 

jaki Bóg ofiarowuje człowiekowi, by zrealizował swoje ziemskie życie według 

zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu” (KKK 1013). 

Wyrażenie „nie w związku z grzechem” (w.28) oznacza, że podczas swojego 

powtórnego przyjścia Chrystus nie będzie już musiał wynagradzać za grzechy ani 

cierpieć za nie jako ofiara. 

 

 

 
 
 
 

Hbr 9,15.24-28 

 Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. (Hbr 9,28) 

List do Hebrajczyków, z jego nawiązaniami do ofiar Starego Testamentu i głęboką 

teologią, jest wymagającą lekturą. Jednak jego głównym przesłaniem jest skierowanie 

naszej uwagi na największy akt miłości Jezusa – ofiarowanie samego siebie za grzechy 

całego świata. 

List do Hebrajczyków jest jakby megafonem, z którego dobiega głos:  

„Zobaczcie, jak bardzo Jezus Chrystus was kocha!”. 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy, że posługa i ofiara Jezusa o wiele 

przewyższają ofiary Starego Testamentu. Mówi nam ono, że tylko Jezus, Syn Boży, 

mógł dokonać pełnego zadośćuczynienia za nasze grzechy, czego zapowiedzią były 

poprzednie ofiary.  

Co więcej, Jezus nie złożył swojej ofiary w materialnym sanktuarium, jakim była 

świątynia, lecz wszedł do samego nieba! 

A przede wszystkim w niebie wciąż modli się za nas – „wstawia się za nami przed 

obliczem Boga” (Hbr 9,24). 

Tego dnia, gdy w wielu krajach trwa modlitwa za dzieci nienarodzone, niech ten 

fragment ożywi w nas nadzieję.  



Jezus, nasz miłosierny arcykapłan, ofiarował siebie za każdy grzech, także za 

grzech aborcji. 

❖ Jak bardzo musi On boleć nad każdym utraconym dzieckiem!  

❖ Jak bardzo musi współczuć każdej kobiecie, która czuje się opuszczona i 

sądzi, że nie ma innej opcji niż przerwanie ciąży.  

Po to właśnie przecierpiał hańbę krzyża, by wyjednać nam przebaczenie wszystkich 

grzechów, nawet tych najcięższych. 

Także dziś Jezus stoi przed tronem Ojca niebieskiego, wstawiając się za nami. 

Ofiarowuje miłosierdzie i uzdrowienie wszystkim rodzinom zranionym przez aborcję. 

Wylewa swoją łaskę na wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn rozważających 

przyszłość swoich nienarodzonych dzieci.  

Wstawia się za każdym z nas, abyśmy potrafili wspierać wszystkie dzieci i ich 

rodziców w ich potrzebach. 

Złączmy się z Nim w modlitwie o nadejście królestwa Bożego, gdzie nie będzie już 

aborcji, ubóstwa, głodu ani przemocy. Oby wola Boża dokonywała się na ziemi tak, 

jak w niebie! 

„Jezu, Ty gładzisz wszystkie grzechy! Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.” 

 

Hbr 9,1-3.11-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 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".   

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.  

 



Helena nie miała łatwego życia. Zaniedbywana przez rodziców i molestowana w 

dzieciństwie, przez wiele lat nie mogła wyplątać się z chorych związków i podwójnego 

życia. Miała też na sumieniu życie dzieci, którym nie pozwoliła się urodzić.  

Kiedy w dojrzałym wieku przeżyła głębokie nawrócenie, poszła do spowiedzi z 

drżeniem. Jak zareaguje spowiednik? Ksiądz wysłuchał cierpliwie jej przerywanych 

płaczem wyznań, po czym powiedział: „Widzisz ten krzyż. Idź, uklęknij przed nim i 

popatrz na Tego, który wziął na siebie twoje grzechy. To będzie cała twoja pokuta”.  

 

Krew Chrystusa oczyszcza  

❖ nasze sumienia z martwych uczynków, z tego wszystkiego, co nas niszczy, co 

sprawia, że wegetujemy, zamiast żyć naprawdę, że idziemy za iluzją, by w 

końcu przeżyć kolejny zawód.  

❖ nas nie tylko dla naszego lepszego samopoczucia, ale także dlatego, by nas 

uzdolnić do służby Bogu żywemu.  

I jest to dobra nowina, którą warto przypominać sobie wtedy, gdy osaczają nas dawne 

grzechy, gdy jesteśmy rozczarowani sobą i nachodzą nas wątpliwości, czy Bóg na 

pewno nam przebaczył.  

➢ Krew Jezusa oczyszcza naprawdę.  

Nie musimy już koncentrować się na sobie i swoim stanie, ale na miłości i służbie. 

Jezus nie mówi: „W porządku, przebaczyłem ci, usiądź tam i staraj się nie przeszkadzać 

lepszym od siebie”, lecz: „Przestań zajmować się sobą i swoimi grzechami. Ich już nie 

ma. Jesteś mi potrzebny. Idź, kochaj, służ, buduj moje królestwo”.  

Helena po swoim nawróceniu czyniła wiele dobra. Będąc z zawodu pielęgniarką, 

zajmowała się bezinteresownie terminalnie chorymi osobami z sąsiedztwa, była też 

wolontariuszką na warsztatach terapii zajęciowej. Z niespożytą energią i radością 

służyła Bogu i ludziom. Swoją przeszłość wspominała z wielką pokorą, dziękując 

Jezusowi za wyrwanie z grzesznego życia. Niektórzy uważali ją za świętą.  

Ciebie również nie muszą więzić dawne grzechy.  

Krew Jezusa oczyszcza nasze sumienia, abyśmy w wolności mogli czynić dobro. 

 

„Panie, spraw, abym przestał kręcić się wokół siebie. Oczyść mnie z 

martwych uczynków i uzdolnij do służby braciom.” 
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Rozdział X 

➢ Dawne ofiary nie mogły zmazać grzechu (1-4) 

➢ Ofiara Chrystusa, który poświęcił samego siebie, ma nieskończoną 

wartość (5-18) 

 

1 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]. 

2 Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składające je, raz na zawsze oczyszczeni, nie mieli 

już żadnej świadomości grzechów? 

3 Ale przez nie każdego roku następuje przypomnienie grzechów. 

4 Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. 

5 Przeto, przychodząc na świat mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; 

6 całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. 

7 Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją Boże. 

8 Wyżej powiedział: Ofiar , darów, całopaleń i ofiar za grzech, nie chciałeś i nie podobały się Tobie, 

choć składane są zgodnie z Prawem. 

9 Następnie powiedział: Oto idę, aby spełnić wolę twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. 

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

11 Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te 

same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. 

12 Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, 

13 oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy. 

14 Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. 

15 Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: 

16 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po owych dniach, mówi Pan: Nadam prawa moje w ich 

sercach, także w myśli ich je wypiszę. 

17 A na ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę. 

18 Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. 



 

Autor wyciąga wnioski z porównania ofiar ST i ofiary Chrystusa pod względem 

skuteczności (por. 7,27; 9,9-10.12-14). 

Cytatami ze ST udowadnia, w jaki sposób ofiara Jezusa Chrystusa przewyższa ofiary 

Starego Prawa.  

Te ostatnie musiały być powtarzane (por. w.1-4) i nie mogły zgładzić grzechów 

(w.11), natomiast ofiara Chrystusa na krzyżu jest jedyna i doskonała „na zawsze” 

(w.12-14). 

Ci, którzy w niej uczestniczą, osiągają doskonałość, czyli przebaczenie grzechów, 

czystość sumienia oraz dostęp do Boga i zjednoczenie z Nim. 

 Innymi słowy, świętość jest wynikiem ofiary Kalwarii. 

Skuteczność ofiary Chrystusa tkwi w Jego doskonałym posłuszeństwie woli Ojca  

(por. 5,8-9). Właśnie Jego wola była przyczyną wcielenia, do której nawiązują w.5-7, 

cytujące Ps 40(39) w wersji greckiej. 

Dlatego liturgia Kościoła przypomina ten tekst (w. 4-10) przy różnych okazjach, a 

zwłaszcza w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

Ten tekst „sprawia, że poniekąd sięgamy niezbadanych głębin tego zniżenia się 

Słowa, jego upokorzenia się z miłości do ludzi, aż po śmierć na krzyżu […] Skąd to 

posłuszeństwo, skąd to uniżenie, skąd to cierpienie? Odpowiada nam na to 

wyznanie wiary: Propter nos homineset propter nostram salutem: […] <dla nas 

ludzi i dla naszego zbawienia>. Jezus zstąpił z nieba, aby człowiekowi dać pełne 

prawo wejścia tam, do góry: uczynił go dzieckiem Syna, aby odzyskał godność 

utraconą przez grzech […]. Przyjmijmy Je [tj. Słowo]. I powiedzmy Mu: Oto idę, 

abym spełniał wolę twoją” (św. Jan Paweł II, Audiencja generalna, 25.03.1981) 

 

Wypada przypomnieć, że Msza Święta jest odnowieniem tej jedynej ofiary Chrystusa, 

ale nie jest powtórzeniem jak w przypadku dawniej składanych ofiar. 

„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. <Jedna i ta sama jest 

bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który 

wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny> (Sobór 

Trydencki: DS. 1743)” (KKK 1367) 

 

 

 

 

 



➢ Powody do zachowania wierności Chrystusowi 

 
 

19 Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. 

20 On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. 

21 Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, 

22 przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego 

i obmyci na ciele wodą czystą. 

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

obietnicę. 

24  Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. 

25  Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale 

zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. 

26  Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla 

nas ofiary przebłagalnej za grzechy,  

27  ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić opornych. 

28  Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] 

dwóch albo trzech świadków. 

29 Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił 

krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował wobec Ducha łaski. 

30 Znamy przecież tego, który powiedział: Do Mnie [należy] pomsta i Ja odpłacę. I znowu: Sam Pan 

będzie sądził lud swój. 

31 Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. 

32 Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedy to po oświeceniu wytrzymaliście wielkie zmaganie, to 

jest udręki, 

33 już to wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się towarzyszami 

tych, którzy to przeżywali. 

34  Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, 

wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. 

35 Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę. 

36  Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili [spełnienia] 

obietnicy. 



37  Jeszcze bowiem krótka, bardzo krótka chwila, i przyjdzie ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. 

38  A mój sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie, jeśli się cofnie, nie znajdzie dusza moja w nim 

upodobania. 

39  My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają 

duszę. 

 

 

 

Wersety te zawierają ogromne bogactwo doktryny chrystologicznej. 

Przytaczając cytaty z ST, list naucza, że  

 Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Królem i Synem Bożym, przez naturę, nie 

przez przybranie (w.5). 

 Aniołowie powinni oddawać Mu cześć (w.6-7). 

 Do Jezusa należą prerogatywy Mesjasza Króla, Pomazańca (w.8-9), i  

 przez Niego stworzony został świat (w. 10-12).  

 Rolą aniołów jest natomiast służba i oddawanie czci Bogu (w.7-8.14). 

 

Dlatego św. Tomasz, komentując w.7, mówi: „Są oni płomieniami ognia jako słudzy, 

gdyż ogień jest najaktywniejszy i najskuteczniejszy ze wszystkich żywiołów”, 

Orygenes zaś pisze: „Aniołowie […] wstępują do najczystszych niebieskich miejsc lub 

nawet ponad niebiosa do wszystkich siedzib, aby zanieść ludzkie modlitwy, i zstępują 

stamtąd, aby przynieść każdemu to, co zależnie od jego zasługi Bóg kazał mu zanieść. 

[Aniołów] […] tak nazywamy z uwagi na ich służbę”. 

 

Wersety 8 – 12 to jeden z ważnych tekstów NT mówiących o bóstwie Jezusa 

Chrystusa (por. J 1,1; 20,28; Rz 9,5; Tt 2,13; 2 P 1,1). 

Słowa Ps 45(44),7-8 uważa się tu za słowa Boga Ojca skierowane do Syna. W ten 

sposób nazywa się Jezusa otwarcie „Bogiem” – imieniem, które w NT jest zwykle 

zarezerwowane dla Ojca. 

Podobnie w w.10-12 stosuje się do Chrystusa słowa Ps 102 (101),26-28, które 

pierwotnie były skierowane do Boga Stwórcy. 

Podobnie dzieje się w w.6 w odniesieniu do greckiego tekstu Pwt 32,43 (LXX). 

 

Nieskończona wyższość Chrystusa nad aniołami wynika z tajemnicy Jego bycia 

Bogiem i człowiekiem. Aniołowie są stworzonymi istotami duchowymi, których misja 

jest podporządkowana planowi zbawienia. 



Natomiast „Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Niego, 

ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla Niego […]. W jeszcze większym stopniu 

należą do Niego, ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia (por. 

Hbr 1,14)” (KKK 331; por. komentarz do Mk 1,13 i Dz 5,17-33). 

 
 
 
Hbr 10,32-39 

Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności. (Hbr 10,35) 

Wszyscy wiemy, czym jest zniechęcenie. Może stojące przed nami zadanie wydaje 

się nam zbyt ciężkie. Przeszkody zbyt wielkie. Albo przebrnęliśmy już przez wiele 

trudności, ale ta obecna wydaje nam się naprawdę niemożliwa do pokonania. 

Podobne problemy przeżywali adresaci Listu do Hebrajczyków. Odkąd przyjęli 

Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, wielu z nich było wyszydzanych przez rodzinę i 

znajomych. Niektórzy zostali wyrzuceni z domu i stracili swój ziemski majątek. Nic nie 

wskazywało na to, aby te udręki miały się szybko zakończyć. Autor Listu ostrzegał ich 

więc, żeby nie wyzbywali się ufności. 

➢ Jaki jest klucz do zachowania ufności?  

„Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedy…” (Hbr 10,32). 

Hebrajczycy mają przypomnieć sobie wszystkie trudne sytuacje, przez które Bóg ich 

już przeprowadził i w których wspierali ich bracia i siostry. Mają przypomnieć sobie 

radość, jakiej zaznali, wspierając innych lub widząc „majątek lepszy i trwały”                        

(Hbr 10,34), jaki mają w Chrystusie, nawet gdyby ich ziemski majątek doznał 

uszczerbku. 

Pamięć o Bożym działaniu jest ważna również dla nas, ponieważ patrząc wstecz na 

przeżyte trudności, przekonujemy się, że nie był to koniec historii. Bóg posłużył się 

nimi, aby nas umocnić i pogłębić naszą wiarę. Czyni to także dzisiaj. 

Kiedy patrzymy na to, co Bóg już uczynił w naszym życiu, łatwiej jest nam znosić 

obecne udręki i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Uczymy się ufać, że także teraz Bóg 

jest wierny i nas nie opuści. Zaczynamy rozumieć, że On da nam siłę do wypełnienia 

Jego woli. Stajemy się podobni „do wiernych, którzy zbawiają duszę” (Hbr 10,39). 

Praktycznym sposobem na pamięć o dziełach Bożych w naszym życiu jest 

prowadzenie dziennika duchowego. Co może nam bardziej pomóc w przypominaniu 

sobie Bożej dobroci niż zapisywanie swoich doświadczeń i odczytywanie tych notatek 

w późniejszym terminie? 



Możesz być zaskoczony, że coś tak prostego, jak prowadzenie notatek i wracanie do 

nich, aż tak bardzo umocni twoją ufność w Panu. Spróbuj! 

Zapamiętaj receptę na wytrwałość, jaką dał Hebrajczykom autor Listu. Ona zadziała 

także i w twoim przypadku. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoją wierność w dobrych i złych czasach. Ufam, że 

pogłębisz moją wiarę i umocnisz Boże życie we mnie.” 

 

Ps 37,3-6.23-24.39-40  Mk 4,26-34 

 

Hbr 10,19-25 (Biblia Tysiąclecia) 
 

      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. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jakże proste jest przesłanie Ewangelii!  

 Przez swój krzyż i zmartwychwstanie Jezus otworzył przed każdym z nas 

drogę, na której możemy zostać uwolnieni od grzechu i stanąć w obecności 

Boga.  

 Jezus zmartwychwstał i bramy nieba są szeroko otwarte.  

Jednak pomimo całej prostoty i bezpośredniości tego przesłania, czasami potrzebujemy 

pomocy, żeby zobaczyć otwarte drzwi, nawet jeśli znajdują się one wprost przed nami.  

I tu właśnie mogą przyjść nam z pomocą bracia i siostry w Chrystusie. Czasami 

przypominają nam o mocy i dostępności sakramentów.  

➢ Na przykład stary przyjaciel mówi: „Wyglądasz, jakby cię coś gnębiło. Może byś 

poszedł do spowiedzi? W tym kościele za rogiem od 18.00 księża mają dyżur w 

konfesjonale”.  



➢ Koleżanka ze studiów pyta: „Idę na Mszę, może wybierzesz się ze mną?”.  

➢ Albo starsza sąsiadka, znająca sytuację w twoim domu proponuje: „Czy twój tata 

nie chciałby skorzystać z sakramentu chorych?”.  

Czasami pokazują nam możliwości, których sami nigdy byśmy nie zauważyli. Znajomy 

mówi, że w schronisku dla bezdomnych zaczyna brakować żywności. Ktoś zaprasza na 

wirtualne spotkania biblijne, o których myślałeś od dawna, ale nie mogłeś się 

zmobilizować. Ktoś inny namawia do podpisania petycji lub napisania do 

parlamentarzysty w ważnej sprawie społecznej.  

Czasami pomagają nam zobaczyć, że Duch Święty już działa w naszym życiu. Słyszymy 

wtedy: „Co za wspaniały pomysł!”, albo: „Miałeś natchnienie od Boga. Jak mogę ci w tym 

pomóc?”, albo: „Ty zawsze potrafisz spojrzeć na wszystko po Bożemu. Rozmowa z tobą 

rozszerza mi horyzonty”, czy: „Twoje uwagi tak często trafiają w sedno. Nie bój się mówić 

dokładnie tego, co myślisz”.  

Czasami zachęcają nas do zaufania Bogu, gdy nasza wiara słabnie. A kiedy indziej nasza 

wiara pomaga im przetrwać trudne chwile.  

Jest tak wiele sposobów, na które możemy zachęcać się wzajemnie do 

wierniejszego pójścia za Panem! 

 

„Panie, pomóż nam zachęcać innych i przyjmować ich zachęty                                                 

do wiernej służby Tobie.” 
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Rozdział XI 

 

➢ Przykład patriarchów 

 

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

nie widzimy. 

2 To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. 

3 Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, 

powstało nie z rzeczy widzialnych. 

4 Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, za co otrzymał świadectwo, iż jest 

sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze przemawia. 

5 Przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go 

zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. 

6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] 

jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. 

7 Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen 

bojaźni zbudował arkę, aby ocalić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem 

sprawiedliwości, którą otrzymuje się dzięki wierze. 

8 Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą 

miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. 

9 Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z 

Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. 

10 Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i 

budowniczym jest sam Bóg. 

11 Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała 

bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy, 

12 Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, potomstwo tak liczne jak gwiazdy na 

niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. 

13 W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z 

daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. 

14 Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. 



15 Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. 

16 Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich 

Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. 

17 Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na 

ofiarę, on, który otrzymał obietnicę,  

18 któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo, 

19 Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na 

podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa]. 

20 Dzięki wierze w przyszłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa. 

21 Dzięki wierze Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed 

wierzchołkiem jego laski. 

22 Dzięki wierze Józef, konając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał polecenie w sprawie swoich 

kości. 

 

 

Po wezwaniu do wiary z w.10,39 następuje żarliwa pochwała wiary przodków, dzięki 

której otrzymali oni „świadectwo” (w.2), to znaczy zostali uznani przez Boga.  

Najpierw (w.1) autor określa istotę tej cnoty: przez wiarę wierzący ma pewność, że 

spełnią się Boże obietnice, i może już kosztować przyszłych dóbr niebieskich. 

Wiara ta, niezbędna do zbawienia, obejmuje najpierw wyznanie istnienia Boga i 

stworzenia świata z niczego (w.3). 

„Choć umarł, przez nią [tj. wiarę] jeszcze przemawia” (w.4).  

Tymi słowami autor przywołuje fragment z Księgi Rodzaju, w którym Bóg oświadcza 

Kainowi: „Krew brata twego głośno woła ku mnie na ziemi” (Rdz 4,10). 

Abel jest świadkiem, „męczennikiem”, Boga, ponieważ wyznaje Bożą wielkość przez 

swoją wiarę, ofiarę i hojność. 

Na podstawie Rdz 5,24 w tradycji żydowskiej uważano, że Henoch (w.5) nie umarł i 

że tak jak Eliasz przebywa w obecności Boga, przygotowując przyjście Mesjasza. 

Jego przykład jest dla autora okazją do stwierdzenia absolutnej konieczności wiary do 

zbawienia (w.6). 

„Wiara jest początkiem ludzkiego zbawienia” (św. Fulgencjusz z Ruspe). 

 



„Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który Go posłał dla naszego zbawienia, jest 

konieczna do otrzymania tego zbawienia (por. Mk 16,16; J 3,36; 6,40 i in.). 

<Ponieważ bez wiary […] nie można podobać się Bogu> (Hbr 11,6) i dojść do 

udziału w Jego synostwie, nikt nie może być bez niej usprawiedliwiony ani nie 

otrzyma życia wiecznego, jeśli <nie wytrwa w niej do końca> (Mt 10,22; 24,13)” 

(KKK 161). 

„Chociaż […] Bóg znanymi sobie drogami mógłby doprowadzić ludzi nieznających 

Ewangelii z przyczyn przez siebie niezawinionych do wiary, bez której nie można 

się Mu podobać, to jednak na Kościele ciąży obowiązek, a zarazem święte prawo 

ewangelizowania” (II Sobór Watykański, Ad gentes 7). 

Noe „potępił świat” (w.7), ponieważ przez swoje spójne z wiarą postępowanie potępił 

niedowiarstwo swoich współczesnych. 

„Ukazał świat jako zasługujący na karę, bo chociaż widziano, jak budował [arkę], 

nie doprowadziło to ludzi do poprawy ani nawrócenia” (św. Jan Chryzostom). 

Wśród przykładów wiary wyróżnia się Abraham (w.8-19), najdoskonalszy wzór wiary 

w Boga w ST (por. 6,13nn.; Rdz 12,1-4; Rz 4,1nn,; Ga 3,6-9). 

„Być posłusznym (ob – audire) w wierze oznacza poddać się w sposób wolny 

usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, 

który jest samą Prawdą. Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym nam przez 

Pismo Święte, jest Abraham. Dziewica zaś Maryja jest jego najdoskonalszym 

urzeczywistnieniem” (KKK 144). 

 

➢ Wiara Mojżesza, sędziów i proroków 

 
 

23 Dzięki wierze Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu trzech miesięcy po swoim 

narodzeniu, ponieważ widzieli, że ładne jest dzieciątko, a nie ulękli się nakazu króla. 

24 dzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona,  

25 wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż zażywać przemijających rozkoszy grzechu. 

26 Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby 

Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. 

27 Dzięki wierze opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby widział 

Niewidzialnego. 

28  Dzięki wierze zgotował Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich Ten, który zabijał to, 

co pierworodne. 



29  Dzięki wierze przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to 

uczynić, potonęli. 

30  Dzięki wierze runęły mury Jerycha, gdy je obchodzili dokoła w ciągu siedmiu dni. 

31  Dzięki wierze nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo gościnnie przyjęła 

wysłanych na zwiady. 

32  I cóż jeszcze mam powiedzieć? Nie starczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, 

Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, 

33 którzy dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, 

zamknęli paszcze lwom, 

34 przygasili żar ognia, uniknęli ostrzy miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w walce i 

do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. 

35 Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli 

katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. 

36  Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. 

37  Kamienowano ich, przerzynano piłą, <kuszono>, przebijano mieczem; tułali się w skórach 

owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu , w ucisku - 

38  - świat nie był ich wart – i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. 

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

obietnicy, 

40  gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość bez nas. 

 

 

 

Po patriarchach naród hebrajski najbardziej czcił Mojżesza, w którym dostrzegał 

swojego założyciela i prawodawcę (por. 3,1-5). 

Centralnym punktem nauczania zawartego w tym fragmencie jest podwójny wybór, do 

którego zobowiązuje wiara: z jednej strony do porzucenia rozkoszy grzechu i przyjęcia 

cierpienia ludu Bożego (w.24-25), z drugiej strony do zlekceważenia „skarbów 

Egiptu” i wybrania zamiast nich „zniewag dla Chrystusa” (w.26). 

To ostatnie wyrażenie wskazuje, że minione cierpienia znoszone w Egipcie przez 

naród wybrany są prefiguracją cierpień Mesjasza. 

 



 Chrześcijanin powinien więc się nauczyć, że żadne dobro ludzkie nie jest 

porównywalne z posiadaniem Pana przez łaskę.  

 Żadne cierpienie nie jest zbyt ciężkie, jeżeli człowiek naśladuje Mistrza i 

chce się do Niego upodobnić. 
 

Następnie (w.30-40) autor przypomina wielkie czyny i cierpienia osób, które okazały 

się zwycięstwami dzięki swojej wierze. 

Wspomina świadectwo, które dali bohaterowie, sędziowie, królowie, prorocy i 

męczennicy od czasu zajęcia Ziemi Obiecanej aż do epoki machabejskiej 

(odpowiednie odwołania są podane na marginesie tekstu biblijnego). 

Nie trzymając się ściśle porządku chronologicznego, wymienia tylko najważniejszych 

sędziów (Gedeona, Baraka, Samsona i Jeftego), najchwalebniejszego z królów 

(Dawida) oraz najsłynniejszego z proroków (Samuela). 

Na koniec przypomina bez podawania imion wielkie czyny wiary i wierności. 

 

Fragment ten kończy się stwierdzeniem, że sprawiedliwi ze ST nie otrzymali 

przyrzeczonej obietnicy, „gdyż Bóg […] lepszy los zgotował” (w.40). 

Musieli oczekiwać łaski, która wypłynie z ofiary Chrystusa. 

Bóg jest jak dobry Ojciec, który mówi swoim kochanym dzieciom po ukończeniu 

przez nie pracy, że nie da im jeść, dopóki nie przyjdą również ich bracia. 

„Skoro wszyscy stanowimy jedno ciało, to ciało otrzymuje większą radość, gdy 

wszystkie członki są ukoronowane jednocześnie, a nie tylko jedna jego część”                

(św. Jan Chryzostom). 

 
 
 
 

Hbr 11,1-2.8-19 

Wiara zaś jest (…) dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.                   

(Hbr 11,1) 

Czy wierzysz w siły, których nie można zobaczyć wzrokiem? Oczywiście, że tak. 

Prawdopodobnie nigdy  nie widziałeś wiatru, elektryczności czy przyciągania 

ziemskiego. Ale masz wiele dowodów na to, że są to realne i potężne rzeczywistości. 

Oświetlają domy, wynoszą w powietrze latawce i każą im spadać na ziemię. Istnieje 

co najmniej tyle samo dowodów na istnienie wszechmocnego Boga Stwórcy, który jest 

godzien naszego zaufania. 



Jednakże w obliczu zagrożenia naszą ufność w tego niewidzialnego Boga osłabia 

lęk.  

Spójrzmy na uczniów z dzisiejszej Ewangelii. Miotani sztormem, zakwestionowali 

nie tyle moc Jezusa, co to, czy rzeczywiście On się o nich troszczy. 

„Nauczycielu” – pytali – „nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4,38).  

Zdjęci trwogą, zaczęli tracić wiarę. 

Także i my często przyjmujemy podobną postawę. Mamy świadomość potężnych sił, 

które nam zagrażają – choroby, niezgoda w rodzinach, problemy finansowe, niepewność 

co do przyszłości w świecie destabilizowanym przez wojnę na Ukrainie.  

Gdy te czy podobne okoliczności budzą w nas lęk, łatwo zapominamy o tym, że 

miłość Boża to niewidzialna siła, która jest stała i o wiele potężniejsza niż wszystko, co 

może się sprzysiąc przeciwko nam. 

W chwilach, gdy zaczyna ogarniać nas lęk, warto skupić się na „dowodach tych 

rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1).  

Uczniowie otrzymali wiele takich dowodów. Widzieli, jak Jezus wyrzucił złego 

ducha w synagodze, jak uzdrowił teściową Piotra i oczyścił człowieka z trądu. Jak 

obdarzył przebaczeniem grzechów i uzdrowił paralityka spuszczonego przez dach przez 

przyjaciół. Mogli się domyślać, że nie ma niczego, czego nie byłby gotów uczynić dla 

swego ludu. 

Ty także otrzymałeś wiele dowodów na miłującą troskę Boga o ciebie. 

Spróbuj dziś je sobie uświadomić. Może to być taka drobnostka, jak piękny zachód 

słońca w twoje urodziny lub tak wielka łaska, jak dobry mąż czy żona, którzy pomagają 

ci wzrastać w świętości.  

Nie zapomnij dziękować Panu za te dowody Jego miłości! 

 

„Panie, pomóż mi trwać w Twojej wiernej miłości za każdym razem, gdy 

lęk osłabia moją wiarę.” 

 

(Ps) Łk 1,69-75   Mk 4,35-41 

 

 



Hbr 11,1-2.8-19 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, 

dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to 

przodkowie otrzymali świadectwo.  

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.  

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz 

patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej 

ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny.  Gdyby zaś tę 

wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do 

lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich 

Boga, gdyż przysposobił im miasto.  

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].  

Od samego początku być wierzącym oznaczało być w ruchu.  

Na długo przedtem, nim na scenie wydarzeń pojawili się Jezus, Piotr i Paweł, 

Abraham pokazał, że być człowiekiem wiary to być człowiekiem aktywnym. 

Oczywiście te podejmowane przez wierzących „akcje” to w rzeczywistości „reakcje” na 

Boże słowo.  

I tak, na przykład, Bóg objawił się Abrahamowi, polecając mu opuścić dom i udać 

się do obcej ziemi. Poruszony tym objawieniem i miłością Boga, jakiej doświadczył, 

Abraham podjął konkretne działanie. Rzucając na szalę całe dotychczasowe życie 

wyruszył do Ziemi Obiecanej – nie wiedząc nawet dokładnie, gdzie ona się znajduje i 

dokąd właściwie idzie!  



Z czasem Abraham zaczął jeszcze bardziej cenić sobie głos Boga, a to prowadziło go 

do coraz większej aktywności. Przemierzył znaczną część Żyznego Półksiężyca, 

wybudował ołtarze na cześć Pana, wygrał bitwę, żeby uratować swego bratanka, Lota.  

Targował się z Bogiem, próbując ocalić przed zagładą Sodomę i Gomorę, zawarł z 

Nim przymierze, a wraz z Sarą zaserwował Mu nawet dobry posiłek! Oczywiście 

Abraham nie zawsze rozumiał Boże słowo, w różnych sytuacjach szukał rozwiązania 

na własną rękę, ale nawet jeśli zdarzało mu się podejmować działania niezgodne z 

planem Bożym, nie zrażał się tym, lecz słuchał i szukał dalej.  

My także, jak Abraham, uczmy się słuchać głosu Boga i działać na jego podstawie.  

Kiedy wydaje ci się, że słyszysz Jego natchnienie – czy to w ciszy modlitwy, czy 

podczas Mszy świętej, czy wśród zwykłych codziennych obowiązków – zatrzymaj się i 

wsłuchuj uważnie.  

Zastanów się, czy to, co słyszysz, budzi w tobie pokój i nadzieję. Sprawdź, czy jest 

zgodne z Pismem Świętym i nauką Kościoła. Jeśli tak, idź za tym – czegokolwiek by to 

od ciebie wymagało – z ufnością, że Bóg będzie cię dalej prowadził.  

Wyruszając do Ziemi Obiecanej Abraham prawdopodobnie nie miał pojęcia, że jego 

posłuszeństwo wyzwoli ciąg wydarzeń układających się w Boży plan zbawienia 

wszystkich ludzi. Po prostu stawiał kolejne kroki. I ty też możesz tak czynić.  

 

„Oto jestem, Panie. Pomóż mi usłyszeć Twoje słowo i wcielić je w życie.” 

 
 

Hbr 11,32-40 (Biblia Tysiąclecia) 
 

I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie 

o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez 

wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, 

zamknęli paszcze lwom, przygasili żar ognia; uniknęli ostrza miecza i  

wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i  

do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich 

wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie 

przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali 

zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano 

piłą, <kuszono>, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w 

utrapieniu, w ucisku -  świat nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po 

jaskiniach i rozpadlinach ziemi.  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. 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Przyjrzyjmy się kilku bohaterom wymienionym w dzisiejszym czytaniu.  

Dawid był zaledwie chłopcem z kilkoma kamieniami w garści, a Gedeon rolnikiem 

próbującym przetrwać w dramatycznej sytuacji politycznej. A jednak Dawid zabił 

potężnego Goliata z procy (1 Sm 17), a Gedeon z trzystoma wojownikami pokonał wielką 

armię Madianitów (Sdz 7). Jak to się stało?  

Po prostu mieli po swojej stronie Boga. Mężczyźni ci byli bohaterami nie dzięki swoim 

zdolnościom naturalnym, ale dzięki temu, że działał przez nich Bóg – często pomimo ich 

słabości. Jak ujął to autor Listu do Hebrajczyków: „Wyleczyli się z niemocy, stali się 

bohaterami w walce” (Hbr 11,34).  

Być może myślisz sobie: Ja nigdy nie będę bohaterem. Bóg na pewno nie przeznaczyłby 

mnie do jakiejś ważnej misji. Ale  

Bóg cię wybrał, i to do misji najważniejszej ze wszystkich – do miłowania Go 

i służenia Jego ludowi.  

Choć raczej nie zostałeś, jak Dawid, powołany do zabijania olbrzymów, to przecież 

codziennie toczysz różne inne „bitwy”, zmagając się o miłość do Boga i ludzi, których On 

postawił w twoim życiu.  

❖ Zmagasz się o cierpliwość wobec swojego nastolatka, który nie radzi sobie                    

z emocjami.  

❖ Zmagasz się o dotrzymanie nierealnych terminów w pracy bez wpadania w zły 

humor i odreagowywania frustracji na innych.  

❖ Zmagasz się z chorobą, która powala cię na kolana. Czasami padasz wieczorem 

na łóżko czując się tak, jakbyś wrócił z pola bitwy!  

Bóg chce przypomnieć nam, że nie wszystko spoczywa na naszych barkach.                     

Chce, abyśmy zaufali Jego mocy i sile, jak święci bohaterowie naszej wiary. Wie, że sami 

z siebie jesteśmy słabi.  

Ale kiedy postanowimy oprzeć się na Nim, On udzieli nam łaski sprostania wszelkim 

wyzwaniom, jakie przed nami staną. Tak więc w ogniu próby pamiętaj, żeby modlić się 

słowami: „Przyjdź, Duchu Święty!”.  

Ale także przygotowuj się co rano na te nieuniknione codzienne bitwy, poświęcając 

kilka minut na spotkanie z Jezusem i prosząc Go o to, czego potrzebujesz, aby stawić czoło 

temu, co cię czeka. Bóg wezwał cię do heroicznego życia – które może mieć bardzo różną 

formę. Nawet jeśli wątpisz we własne siły, nie wątp w Boga. Twoja słabość jest niczym w 

porównaniu z Jego miłością, mocą i siłą! 

„Panie, chcę dziś we wszystkim polegać na Tobie!” 

Ps 31,20-24 



LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział XII 

 

➢ Przykład Chrystusa 

 

 

1 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. 

2 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 na tronie Boga. 

3 Zważcie więc na tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, 

abyście nie ustawali, załamani na duchu. 

 

 

Przez określenie „mnóstwo świadków” (w.1) oraz odwołanie do Chrystusa, „który 

nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (w.2), autor nawiązuje do poprzedniego 

fragmentu (por. 11,4-38.40). 

Wzorem i fundamentem wytrwałości, o której była mowa w 10,36, jest Chrystus. 

 Jest On doskonałym przykładem posłuszeństwa, wierności swojej misji, 

zjednoczenia z Ojcem, cierpliwości w ucisku. 

Chrystus jest porównany do silnego, wytrwałego atlety, który biegnie do samego 

końca (por. 1 Kor 9,24; Flp 2,16; 1 Tm 6,12; 2 Tm 2,5), potrafi dobrze zacząć i 

wytrwać w wysiłku, nie zniechęca się i odnosi zwycięstwo. 

My, chrześcijanie, powinniśmy postępować podobnie. 

W tym tekście można usłyszeć echo słów z Flp 2,5-9: „To dążenie niech nas ożywia; 

ono też było w Chrystusie Jezusie”. 

Jego przykład zachęca do przezwyciężania pogardy i przypomina, że chrześcijanin nie 

może się dziwić, jeśli zamiast zwycięstwa i radości napotka upokorzenie i wrogość 

(por. Mt 10,24-25; J 15,20). 

„Czego nauczył z krzyża ten, który nie chciał [z niego] zstąpić, jeśli nie cierpliwości 

pośród szydzących, jeśli nie tego, żebyś był silnym w twoim Bogu?” (św. Augustyn). 

 



➢ Wytrwałość w utrapieniach 

 
 

4  Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi, 

5 a zapomnieliście i napomnieniu, z jakim zwraca się do was jako do synów: Synu mój, nie lekceważ 

karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. 

6 Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. 

7 Trwajcie w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec 

nie karcił? 

8 Jeśli jesteście pozbawieni karcenia, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale 

dziećmi nieprawymi. 

9 Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej 

winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? 

10  Tamci karcili nas według swej woli przez niewiele dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas 

uczynić uczestnikami swojej świętości. 

11  Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, 

którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. 

12  Dlatego wyprostujcie opadłe ręce o osłabłe kolana! 

13  Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. 

 

 

Idąc za przykładem Jezusa – który oddał swoje życie za nasze grzechy, wydając się na 

śmierć – chrześcijanie powinni walczyć z grzechem i być wytrwali w uciskach i 

prześladowaniach, ponieważ jeśli się one pojawiają, oznacza to, że Pan je dopuszcza 

dla naszego dobra. 

 Bóg jest dobrym ojcem, który z czułością i starannością wychowuje swoje 

dzieci. 

Karci nas przez przeciwności, aby uczynić nas świętymi (w.10). 

W ten sposób choroba czy jakiekolwiek inne wydarzenie nieszczęśliwe w oczach ludzi 

może stać się środkiem przewidzianym przez Boga dla zadośćuczynienia za grzechy 

lub większego upodobnienia się do Chrystusa. 

Cierpienia są więc dowodem ojcowskiej miłości Boga, a jednocześnie próbą naszej 

postawy jako Jego synów (w.8). Trzeba je akceptować, ponieważ są dla nas tym, co 

najlepsze. 



„Bóg jest moim Ojcem, także wtedy, kiedy zsyła na mnie cierpienie. Czule mnie 

kocha nawet wtedy, gdy rani […]. A ja, który chcę wypełnić najświętszą wolę Boga, 

idąc śladami Mistrza, czyż mogę narzekać, jeśli cierpienie jest towarzyszem mojej 

drogi? Cierpienie będzie pewnym znakiem usynowienia, gdyż Bóg traktuje mnie 

tak samo jak swego Boskiego Syna” (św. Josemaria Escriva, Droga krzyżowa 1,1). 

 

 

➢ Zabieganie o pokój, o czystość oraz o pobożność w kulcie 
 

 
 

14  Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. 

15 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który wyrasta do góry, nie 

spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni, 

16 i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje 

pierworodztwo. 

17 A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem 

sposobności do nawrócenia, choć go szukał ze łzami. 

18 Nie przyszliście bowiem do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy 

19 ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby 

do nich nie mówił. 

20  Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Jeśliby nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być 

ukamienowane. 

21  A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Zatrwożony jestem i drżę. 

22  Wy natomiast  przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem niebieskiego, do 

niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie, 

23  i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do 

duchów [ludzi] sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, 

24 do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż 

[krew] Abla. 

25 Baczcie, abyście nie odrzucili Tego, który [do was] przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli 

kary, ponieważ odrzucili tego, który z nieba przemawia. 

26  Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko 

ziemią, ale i niebem. 



27  Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co 

zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. 

28  Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu z czcią 

i bojaźnią. 

29  Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym. 

 

 

 

Autor wzywa do prowadzenia przykładnego i wiernego życia, przez które będziemy 

służyć Bogu ze czcią (por. w.28). 

W tym celu podaje dla kontrastu przykład Ezawa (w.14-17) oraz porównuje dwie 

sceny (w.18-24):  

❖ pierwsza z nich to poruszający obraz ustanowienia Przymierza na górze Synaj 

(por. Wj 19,12-16; 20,18),  

❖ druga zaś to cudowna wizja miasta niebieskiego na górze Syjon, będącego 

mieszkaniem aniołów i błogosławionych. 

Centralny punkt wywodu to moment ustanowienia Nowego Przymierza (w.24) – 

przelanie krwi przez Pana Jezusa, przypieczętowujące przymierze i oczyszczające 

wszystkich z grzechu (por. Wj 24,8; Hbr 9,12-14.20; 1 P 1,2). 

Ta krew „przemawia mocniej niż krew Abla” (w.24; por. 11,4), ponieważ „tamta 

domagała się zemsty, podczas gdy krew Chrystusa domaga się przebaczenia”               

(św. Tomasz z Akwinu). 

„To tak jakby apostoł chciał powiedzieć: Grzesznicy, macie szczęście! 

Wprawdzie zgrzeszyliście, ale potem zwróciliście się do Jezusa ukrzyżowanego, 

który rozlał całą swoją krew, aby stać się Pośrednikiem wprowadzającym pokój 

pomiędzy grzesznikami i Bogiem oraz aby wyjednać wam przebaczenie. Przeciwko 

wam krzyczą wasze nieprawości, ale wstawia się za wami krew Odkupiciela. A głos 

tej krwi ma moc przebłagania Bożej sprawiedliwości” (św. Alfons Maria Liguori, 

Umiłowanie Jezusa Chrystusa 3,1). 

Odpowiedzialność wierzących jest wielka. 

Słowami proroka Aggeusza (w.26) autor ukazuje, że jak ziemia zadrżała na górze 

Synaj, tak samo z Nowym Przymierzem zadrżały niebo i ziemia (por. Mt 27,51-52). 



Stare Przymierze wymagało posłuszeństwa i bojaźni (w.20-12); wielkość Nowego 

Przymierza wymaga ponadto zjednoczenia z Panem (w.25) i życia łaską, przez które 

będzie się oddawać cześć Bogu (w.28). 

 

Hbr 12,4-7.11-15  (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

  
     Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi,  a 

zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu mój, 

nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.  Bo kogo 

miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje.  Trwajcież 

w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by 

ojciec nie karcił?   

Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi 

nieprawymi.  Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż 

nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? (Tamci karcili nas według swej woli 

na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej 

świętości.  

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi 

tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości.   Dlatego wyprostujcie opadłe 

ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale 

był raczej uzdrowiony.   

Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego 

nikt nie zobaczy Pana. 

 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie       

w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Nauczyciele i wychowawcy starają się na różne sposoby motywować swoich 

podopiecznych i zaszczepić w nich determinację do ciężkiej pracy.  

W pewnym sensie podobną rolę spełnia dzisiejsze czytanie z Listu do Hebrajczyków.  

Autor zwraca się do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy znużyli się już 

wymaganiami życia chrześcijańskiego. Ich wiara stała się letnia i istniało poważne 

niebezpieczeństwo, że po prostu zrezygnują i odejdą.  

Dlatego autor Listu stara się dodać im odwagi. Rozumiejąc, jak trudna jest walka z 

grzechem, wzywa ich do większej mobilizacji. „Wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe 

kolana!” – woła (Hbr 12,12). Nie czas teraz na lenistwo – wydaje się mówić – 

wstawajcie i bierzcie się do roboty!  



My wszyscy, którzy staramy się prowadzić święte życie, od czasu do czasu 

potrzebujemy zachęty. Niełatwo jest ciągle zmagać się z pokusami i z poczuciem, że po 

prostu nie jesteśmy w stanie powstrzymać się od popełniania w kółko tych samych 

grzechów. Ogarnia nas znużenie. Zaczynamy zastanawiać się, czy rzeczywiście warto 

było wybierać wąską drogę, skoro tak wielu ludzi, którzy wybrali drogę szeroką, ma się 

całkiem dobrze!  

Pan rozumie, jak wiele kosztuje nas przestrzeganie Jego przykazań, miłość 

nieprzyjaciół, ofiarna troska o naszych bliskich. Współczuje nam w naszych 

cierpieniach. Stał się przecież człowiekiem, jak my.  

Jednak, jak mówi autor Listu do Hebrajczyków, próby przez które przechodzimy, 

są czymś w rodzaju dyscypliny, jaką dobrzy rodzice narzucają swojemu dziecku.  

Ta dyscyplina czasami wydaje się przykra, ale jeśli będziemy wytrwale szli za 

Chrystusem, czeka nas wspaniała nagroda – pokój płynący ze sposobu życia, który jest 

miły Bogu (Hbr 12,11).  

Owszem, Bóg pragnie naszego dążenia do świętości. Ale nie wymaga, byśmy czynili 

to o własnych siłach. Udziela nam hojnie swojej łaski, ilekroć o nią poprosimy.  

Nabierzmy więc ducha! 

Bóg jest nie tylko dobrym Ojcem, ale także dobrym Wychowawcą, który nas 

dopinguje w tym biegu do mety. 

 

 

„Ojcze, udziel mi łaski wytrwania na wąskiej drodze, która prowadzi do życia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hbr 12,18-19.21-24 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i 

burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go 

słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił  Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Jeśliby 

nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane. A tak straszne było to 

zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę.   

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, 

Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, 

do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w 

niebiosach, 

do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do 

celu, do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która 

przemawia mocniej niż [krew] Abla. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Wiele napisano już na temat wpływu, jaki ma na dzieci kolejność ich przychodzenia na 

świat w rodzinie. I tak uważa się powszechnie, że  

❖ najstarsze dziecko jest pewne siebie, najmłodsze rozpuszczone, a środkowe 

towarzyskie. Z kolei 

❖ na jedynaka wpływa to, że skupia na sobie niepodzielną uwagę swoich rodziców.  

Jednak w Bożej rodzinie sprawy przedstawiają się zupełnie inaczej. Choć jest w niej tak 

wielu synów i córek, każdy z nas jest równie mocno kochany i każdy z nas jest 

najważniejszy. Tradycyjnie pierworodny syn dziedziczył tytuł, ziemię i majątek swego 

ojca.  

W rodzinie Bożej każdy z nas – w tym także i ty – ma prawo do  

„bogactwa chwały jego dziedzictwa wśród świętych” (Ef 1,18).  

Każdy może zanieść do Boga swoją modlitwę oczekując, że zostanie wysłuchany.  

Oznacza to, że – jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii – możemy być 

przedstawicielami Boga, niosącymi Jego pokój wszędzie tam, gdzie się udamy.  

➢ Ale jak w praktyce wygląda przynależność do tego niebiańskiego 

zgromadzenia? 

➢ I jakich łask doznajemy, gromadząc się na ziemi jako umiłowane Ciało 

Chrystusa?  

Pierwszą i podstawową łaską jest ufność.  



Miłość Boga daje nam poczucie bezpieczeństwa. Nie musimy rywalizować ze sobą ani 

na wszystkie sposoby zabiegać o Boże względy.  

❖ Możemy żyć i modlić się w zgodzie głosami łączącymi się w piękną harmonię, 

zamiast próbować zwrócić na siebie uwagę.  

❖ Możemy podejmować służbę bez lęku, że coś się nam nie uda.  

❖ Możemy też z szacunkiem odsunąć się i pozwolić komuś innemu usłużyć swoimi 

niepowtarzalnymi darami.  

❖ Możemy też prosić Jezusa, aby pomógł nam odkryć, jak bardzo ceni sobie 

każdego z naszych braci i każdą z naszych sióstr.  

Tak więc kiedy twoim pierwszym odruchem jest pytanie: No nie, ona?, Naprawdę on? 

czy nawet: Kto, ja?, staraj się odpowiadać: Oczywiście!  

I nigdy nie zapominaj, że  

każdy z nas jest bezcenny w oczach naszego niebieskiego Ojca. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że ukochałeś mnie tak przedziwną miłością.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział XIII 

 

➢ Obowiązki społeczne: miłość, gościnność i cnotliwość w małżeństwie 

 

1 Niech trwa braterska miłość. 

2 Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. 

3 Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w 

ciele. 

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

cudzołożników osądzi Bóg. 

5 Postępowanie wasze niech będzie wolne od zachłanności na pieniądze: zadowalajcie się tym, co 

macie. Sam [Bóg]bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani nie pozostawię. 

6 Śmiało więc możemy mówić: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi 

uczynić człowiek? 

 

 

Fragment ten zawiera szereg pouczeń moralnych, wynikających z tego, co zostało 

powiedziane wcześniej (por. 12,28). 

Prawdziwej czci oddawanej Bogu nie można oddzielić od dobrego postępowania (por. 

13,15-16). 

 Wytrwanie  w wierności Chrystusowi oznacza bycie wiernym Jego Osobie     

i nauce. 

Werset 2 nawiązuje do wydarzeń z życia Abrahama i Sary (por. Rdz 18), Lota                         

(por. Rdz 19), Manoacha (por. Sdz 13,3-24) i Tobiasza (por. Tb 12,1-20), którzy sądząc, 

że przyjmują zwykłych podróżnych, ugościli aniołów. 

Wersety 3-4 są wezwaniem do życia w miłości i czystości . 

Autor stanowczo nawołuje do tego, żeby doceniać i czcić małżeństwo. 



„Kiedy czystość małżeńska jest obecna w miłości, życie małżeńskie jest wyrazem 

szczerości postępowania, mąż i żona rozumieją się i czują się zjednoczeni. Kiedy 

natomiast Boży dar seksualności zostaje wypaczony, niszczy się intymność, a mąż 

i żona nie mogą już sobie godnie spojrzeć w oczy” (św. Josemaria Escriva,                          

To Chrystus przechodzi 25). 

W w.5-6 autor natchniony naucza, żeby nie przywiązywać serca do bogactw ani nie 

troszczyć się w sposób nieuporządkowany o dobra materialne. 

Przywołuje słowa Mojżesza (por. Pwt 31,6), potwierdzone słowami Ps 118 (117),6, aby 

przypomnieć, iż go nie zostawi ani nie opuści. 

„Gdy masz Chrystusa, bogaty jesteś i nic więcej nie trzeba. On cię we wszystko 

zaopatrzy, o wszystko się postara, abyś nie musiał w ludziach pokładać nadziei […]. 

Złóż w Bogu całą nadzieję; niech on ci będzie tym, którego się boisz i którego 

kochasz; On za ciebie odpowie i da ci zawsze najlepsze” (Tomasz a Kempis,                         

O naśladowaniu Chrystusa 2,1,2-3). 

 

➢ Obowiązki religijne: posłuszeństwo prawowitym pasterzom i 

sprawowanie kultu 

 
 

 7 Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, 

naśladujcie ich wiarę. 

 8 Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. 

 9 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. 

10 Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. 

11 Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, 

są spalane pozo obozem. 

12  Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. 

13  Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim jego urągowisko. 

14  Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy przyszłego. 

15  Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie, to jest owoc warg, które 

wyznają Jego imię. 



16  Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż raduje się Bóg takimi ofiarami. 

17  Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami 

waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby z 

korzyścią dla was. 

18  Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, starając się we 

wszystkim dobrze postępować. 

19  Jeszcze goręcej was proszę o spowodowanie tego, bym co rychlej został wam przywrócony. 

 

 

Wersety te są wezwaniem do wytrwania w niezmienionej nauce, którą otrzymali 

adresaci (w.7-9.17). Owocność ich życia zależy od „ołtarza” krzyża, czyli od ofiary 

Chrystusa, którą odnawia się w Eucharystii (w.10). 

Wersety 11-13 odczytuje się w kontekście żydowskich obrzędów wielkiego Dnia 

Przebłagania (por. 9,1-10 z komentarzem). 

Jezus Chrystus został ukrzyżowany poza murami Jerozolimy, co również oznaczało 

porzucenie i anulowanie dawnego kultu judaistycznego. 

Spełnił na sobie to, czego prefiguracją były składane w ofierze zwierzęta, których ciała 

palono poza obozem. 

❖ Jak ofiara z cielca i kozła, składana za grzechy ludu, pozwalała arcykapłanowi 

wejść do miejsca najświętszego,  

❖ tak krew Chrystusa otworzyła nam drogę do miejsca świętego w niebie. 

Przez uczestnictwo w Jego ofierze chrześcijanie mogą nadać nadprzyrodzony sens 

swojemu życiu (w.14), sprawując kapłaństwo duchowe przez ofiarę modlitwy i 

dobrych uczynków (w.15-16). 

Na koniec autor prosi o posłuszeństwo przełożonym i modlitwę we własnej intencji 

(w.18-19). 

Jeżeli list został skierowany do Kościoła w Rzymie, jak sądzą niektórzy, to w.7 może 

się odnosić do Piotra i Pawła. 

Werset 8 to głębokie wyznanie wiary, ukazujące fundament życia chrześcijańskiego. 

 Nauka Chrystusa jest niezmienna jak On sam i przemienia świat. 

Okoliczności ludzkiego życia, praca, życie rodzinne i społeczne, uczucia, cierpienia – 

to wszystko nabiera w Chrystusie nowego i ostatecznego znaczenia. 



„Kościół [wierzy],że  

 Chrystus, umarły i zmartwychwstały za wszystkich, przez swojego Ducha 

dostarcza człowiekowi światła i sił, aby mógł on odpowiedzieć na swe 

najważniejsze powołanie, oraz że  

 nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które mogliby 

być zbawieni. Podobnie także wierzy, że  

 klucz, centrum i cel całej historii ludzkości znajduje się w jego Panu i 

Nauczycielu. Kościół stwierdza ponadto, że  

 u podłoża wszystkich zmian pozostaje wiele takich rzeczy, które się 

zmieniają, a które mają swój ostateczny fundament w Chrystusie, który jest 

wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (II Sobór Watykański, Gaudium et 

spes 10). 

Stąd bierze się pewność i wytrwałość każdego chrześcijanina. 

„Jezus jest drogą. Pozostawił za sobą na tej ziemi wyraźne odbicie swoich śladów.               

Są one niezniszczalnymi znakami, których ani upływ czasu, ani złość nieprzyjaciela nie 

potrafią wymazać. […] Iesus Christus heri, et hodie; ipse et in saecula (Hbr 13,8). 

Jakże bardzo  lubię powtarzać te słowa: Jezus Chrystus, ten sam, jaki był wczoraj dla 

apostołów i dla wszystkich poszukujących Go, żyje dziś dla nas i żyć będzie na 

wieki” (św. Josemaria Escriva, Przyjaciele Boga 127). 

 

➢ Pożegnanie 

 
 

 20 Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wyprowadził spomiędzy zmarłych 

Wielkiego Pasterza owiec. Pana naszego, Jezusa, 

 21 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 

 22 Proszę zaś was, bracia: Przyjmijcie to słowo zachęty, bo napisałem wam bardzo krótko. 

 23 Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony. Jeśli tylko wnet przybędzie, z nim razem 

zobaczę was. 

 24 Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was [bracia] z 

Italii. 

 25  Łaska z wami wszystkimi! Amen. 

 



 

List kończy się podobnie jak listy Pawłowe – doksologią i słowami pożegnania. 

Mogły one zostać dodane do „słów zachęty” (w.22), jak nazwana jest główna część 

listu, co nawiązuje do idei mowy lub traktatu, którego celem było pocieszenie i 

dodanie otuchy. 

Może to też odnosić się do jakiegoś rodzaju mów wygłaszanych w synagogach (por. 

Dz 13,15). 

Jezus Chrystus jest nazwany „Wielkim Pasterzem” (w.20; por 1 P 2,25). Przewyższa 

więc Mojżesza, którego również znano jako pasterza owiec (por. Iz 63,11). 

W ten sposób nawiązuje się znowu do paralelizmu między wyjściem z Egiptu i Starym 

Przymierzem a wejściem do nieba. 

Werset 21 odnosi się do nauki o potrzebie i skuteczności łaski Bożej oraz odpowiedzi 

człowieka na tę łaskę. 

„Bracia z Italii” (w.24). Na podstawie tych słów wielu ojców Kościoła i starożytnych 

komentatorów sądziło, że list został napisany w Rzymie. Wyrażenie to jednak może 

odnosić się również do jakiejś grupy chrześcijan pochodzących z Italii, a 

mieszkających w innym miejscu. 

Na temat „świętych” (w.24; por. 3,1) zob. komentarz do Rz 15,22-33. 

 

Hbr 13,1-8 (Biblia Tysiąclecia) 

 

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. Postępowanie wasze niech będzie 

wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. 

Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię. Śmiało więc mówić 

możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić 

człowiek? 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. 

 



Co kojarzy ci się ze słowem: „gościnność”?  

➢ Może zaproszenie do domu przyjaciół na dobry obiad albo zorganizowanie 

imprezy dla sąsiadów?  

➢ A może przenocowanie znajomych, którzy przyjechali na kilka dni do twojego 

miasta? 

 Są to oczywiście dobre przykłady gościnności, jeśli pamiętamy o tym, że  

jej istotą nie są drobiazgowe przygotowania, ale postawa serca.  

Chodzi o to, by drugi człowiek poczuł się przez nas przyjęty – nawet jeśli nie jest 

naszym, w pełnym tego słowa znaczeniu, „gościem”.  

➢ W jaki sposób możemy ukształtować w sobie taką postawę?  

Przypomnijmy sobie, w jaki sposób przyjął nas Bóg – i nie tylko przyjął, ale też 

adoptował do swojej rodziny! Jak pisał św. Paweł o poganach, nie jesteśmy już „obcymi               

i przybyszami”, ale „współobywatelami świętych i domownikami Boga” (Ef 2,19).  

Bóg, który tak gościnnie nas przyjął, chce, abyśmy my równie gościnnie przyjmowali 

wszystkich ludzi do Jego królestwa.  

Zobaczmy, że zaraz po zachęcie do gościnności autor Listu do Hebrajczyków poleca 

nam pamiętać o uwięzionych i cierpiących (Hbr 13,3).  

Wszyscy zasługują na dobre przyjęcie! Jeżeli będziemy mieli taką postawę wobec 

innych, to z pewnością w naszym życiu pojawi się wiele okazji do praktykowania 

gościnności. Ponieważ ta postawa jest czymś więcej niż to, co przyjęło się uważać za 

gościnność.  

Nie chodzi bowiem tylko o to, żeby od czasu do czasu zaprosić rodzinę na obiad, ale o 

pewien sposób bycia, który przejawia się w naszej otwartej postawie, w spojrzeniach, 

gestach, wyrazie twarzy i mowie. Przez nasze życzliwe słowa i „mowę ciała” 

komunikujemy innym, że są przez nas mile widziani i mamy ochotę bliżej ich poznać. 

Może się to zdarzyć w każdym czasie i w każdym miejscu.  

❖ Kiedy spotykasz sąsiada w supermarkecie.  

❖ Kiedy zauważasz znajomych na niedzielnej Mszy świętej.  

❖ Kiedy rozmawiasz przez telefon z przykutą do łóżka krewną.  

 

Ważne jest nie tyle, co robisz, ile jak to robisz.  

Gdziekolwiek idziesz i cokolwiek czynisz, znajdujesz się wśród ludzi, którzy chcą i 

potrzebują być przez kogoś przyjęci.  

Poproś Ducha Świętego, aby ci ich wskazał. Nigdy nie wiadomo, jak bardzo jeden 

prosty gest życzliwości może przybliżyć kogoś do Boga!  

 



„Duchu Święty, poprowadź mnie do kogoś, kto potrzebuje dziś gościnnego 

przyjęcia.” 

 

 

 


