
 

LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział I 

 

➢ Wielkość wcielonego Syna Bożego 

1 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków, 

2 a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem 

wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. 

3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a 

dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. 

4 On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. 

 

Tak jak na początku Ewangelii św. Jana, cztery pierwsze wersety tworzą rodzaj 

prologu do listu, który rozwija różne aspekty zapowiedzianych tutaj tematów: 

wyjątkowa pozycja Chrystusa, prawdziwego i wiecznego Syna Bożego, powszechnego 

Pośrednika, wiecznego Kapłana, który przez swoją ofiarę został wywyższony, zasiadł 

po prawicy Ojca i otrzymał imię ponad wszelkie imię (por Fl 2,6-11; J 1,3.4). 

Imię, które odziedziczył (w. 4), to imię „Syna”, przewyższające imię aniołów. List 

zachęca chrześcijan do tego, żeby oparli całe swoje życie na wierze w Chrystusa, Syna 

Bożego. 

Bóg dał się poznać ludziom już nie przez proroków, lecz przez swojego Syna (w.2). 

Mówi się tu o Chrystusie słowami przypominającymi starotestamentalne teksty o 

mądrości Bożej (w.3; por. Mdr 7,25-27). To, co w ST było opisywane jako atrybut 

Boga, objawia się teraz jako Osoba Boska, Słowo Wcielone. 

Jezus Chrystus jest przedstawiony jako pełnia zbawczego objawienia. Jest On 

jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca i nie będzie już innego objawienia 

(por. KKK 65). 

Święty Jan od Krzyża komentuje te wersety w bardzo piękny sposób: „Daje tu 

apostoł do zrozumienia, że Bóg jakby już zamilknął i nie ma już nic więcej do 

powiedzenia. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, 

wypowiedział już całkowicie, dając nam Wszystko, to jest swego Syna” (Droga na 

Górę Karmel 2,22,4). 



Liturgia Kościoła używa tego tekstu w trzecim dniu oktawy Narodzenia Pańskiego 

obok fragmentu Iz 52,7-10, zapowiadającego zwiastuna pokoju, oraz prologu do 

czwartej Ewangelii (J 1,1-18). 

 

 

➢ Stwierdzenia z Pisma Świętego 

 

5 Do którego bowiem z aniołów powiedział [Bóg] kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś 

zrodziłem? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem? 

6 A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy 

aniołowie Boży. 

7 Do aniołów zaś mówi: Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia. 

8 Do Syna zaś: Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. 

9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój 

olejkiem radości bardziej niż równych Ci losem. 

10  Oraz: Ty, Panie, na początku osadziłeś ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. 

11  One przeminą, ale Ty zostaniesz, i wszystko jak szata się zestarzeje, 

12  i jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie, i odmienią się. Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie 

skończą. 

13  Do którego z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż twych wrogów 

położę jako podnóżek pod Twoje stopy? 

14  Czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają 

odziedziczyć zbawienie? 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział II 

 

➢ Potrzeba zachowania wiary 

 

1 Dlatego trzeba, byśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, co usłyszeliśmy, abyśmy 

przypadkiem nie zeszli na bezdroża. 

2 Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa okazała się mocna, a wszelkie przekroczenie i 

nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, 

3 jakże my unikniemy [kary], jeśli nie będziemy się troszczyć o tak cenne zbawienie? Było ono 

głoszone na początku przez Pana, a umocnione w nas przez tych, którzy je słyszeli. 

4 Bóg zaś uwierzytelnił je znakami, cudami, różnorakimi przejawami mocy i udzielaniem Ducha 

Świętego według swej woli. 

 

W wykładaną doktrynę wplecione jest napomnienie.  

Skoro Jezus Chrystus przewyższa aniołów, Jego nauce należne jest większe 

posłuszeństwo niż „objawionej przez aniołów mowie” (w.2), czyli Prawu, które Bóg 

przekazał Mojżeszowi na Synaju i które według tradycji żydowskiej zostało dane za 

pośrednictwem aniołów (por. Ga 3,19). 

W Starym Przymierzu Bóg nadał moc swoim słowom, ustalając sprawiedliwe kary za 

wszelką niewierność i nieposłuszeństwo (por. Lb 12,1-9; 16,1-35; 1 Sm 15,9-23 itd.) 

Dlatego w liście zachęca się chrześcijan do tego, by wystrzegali się niewierności 

wobec Nowego Przymierza ustanowionego w Jezusie Chrystusie, ponieważ Boże 

słowo zbawienia, ogłoszone przez Niego, ma niezrównaną wartość. 

Jest największym dobrem, jakie człowiek może otrzymać, ponieważ przez nie staje się 

zdolny do poznania i chwalenia Boga oraz do osiągnięcia zarówno szczęścia 

doczesnego, jak i wiecznego. 

„Umocnione w nas przez tych, którzy je słyszeli” (w.3). 

Słowa te są otwartym nawiązaniem do nauczania apostołów, które potwierdza i 

przekazuje orędzie o zbawieniu zapoczątkowanym przez nauczanie Chrystusa (por.            

1 Kor 11,23; 15,3). 

 



 

➢ Jezus, brat ludzi, uwieńczony chwałą i czcią przewyższającą aniołów 

 
 

 5  Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. 

 6  Ktoś to gdzieś potwierdził uroczyście, mówiąc: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn 

człowieczy, że się troszczysz o niego; 

 7  mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 

 8  Wszystko poddałeś pod jego stopy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił, co by nie 

było Mu poddane. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu poddane. 

 9  Widzimy natomiast Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego 

za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego [człowieka]. 

10  Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko [istnieje], który wielu 

synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. 

11  Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy 

[pochodzą]. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi mówiąc: 

12  Oznajmię imię Twoje braciom moim, pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał. 

13  I znowu: Ufność w Nim pokładać będę. I znowu: Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg. 

14  Ponieważ zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy otrzymał 

w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, 

15  i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. 

16  Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. 

17  Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i 

wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga – dla przebłagania za grzechy ludu. 

18  Przez to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej 

podlegają. 

 

 

Wcześniej (1,5-14) była mowa o chwale i bóstwie Jezusa Chrystusa, teraz zaś mówi 

się o Jego człowieczeństwie i uniżeniu. 

Chrześcijanie powinni być wierni Chrystusowi, ponieważ On nie tylko jest przyczyną i 

początkiem zbawienia, lecz także został ustanowiony Panem wszechświata. 

Jemu wszystko zostało poddane jako człowiekowi, również „przyszły świat” (w.5). 



To wyrażenie, często wśród Żydów, oznaczało epokę następującą bezpośredni po 

przyjściu Mesjasza. Ten świat rozpoczął się wraz ze zmartwychwstaniem i 

wywyższeniem Jezusa, ale osiągnie pełnię dopiero z Jego powtórnym przyjściem 

(w.8). 

 

Do Chrystusa stosuje się słowa Ps 8, który opiewa wielkość Boga i godność 

człowieka. 

Chrystus jest człowiekiem doskonałym, który przez swoje posłuszeństwo i pokorę, 

mękę i śmierć stał się niższym od aniołów, ale przez to zasłużył na koronę chwały i 

cześć (por. Flp 2,6-11; 1 P 2,21-25). 

Przez swoje cierpienia (w.9) Chrystus jest Panem i wszystko, nawet śmierć (por 1 Kor 

15,22-28), zostało Mu poddane. 

 

Fragment ten jest jednym z najpiękniejszych tekstów na temat wcielenia. 

Aby dokonać zbawienia ludzi, Jezus Chrystus musiał posiąść ludzką naturę. 

Bóg Ojciec „udoskonalił” (por. w.10) swojego Syna. 

Stawszy się człowiekiem, a więc mogąc cierpieć i umrzeć, ma On pełną zdolność do 

reprezentowania swoich „braci” – ludzi (w.11-16). 

„Do sprawowania funkcji kapłańskich nie został wyznaczony anioł, lecz człowiek 

dla ludzi, który ma tę samą co oni naturę, podlega tym samym uczuciom, a będąc 

świadomym naturalnych słabości, wybacza tym, którzy popełnili błąd, wyciąga 

pomocną dłoń do tych, którzy grzeszą, i według samego siebie ocenia bliźniego” 

(Teodoret z Cyru. Komentarz Listu do Hebrajczyków). 

 

Jako Bóg i człowiek, Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. 

Sprawuje to pośrednictwo jako arcykapłan (w.17) i przez miłość pokonuje nieprzebytą 

przepaść między grzesznym  plemieniem Adama a Bogiem. 

Kapłaństwo Chrystusa polega na zadośćuczynieniu, złożeniu ofiary przebłagalnej za 

grzechy ludzi, wprowadzającej pokój. 

Jego cierpienie jest dla nas mocą i przykładem, kiedy sami odczuwamy ból (w.18). 

„Jezu mój, podtrzymuj mnie, kiedy przyjdą dni ciężkie i chmurne, dni doświadczeń, dni 

próby, kiedy cierpienie i znużenie zacznie przygniatać ciało i duszę moją. Podtrzymuj 

mnie, Jezu, daj mi moc do znoszenia cierpień […]. Chcę żyć i umierać jak dusza święta, 

wpatrzona w Ciebie, Jezu na krzyżu rozpięty, jako we wzór, jak mam postępować”                 

(św. Faustyna Kowalska, dzienniczek 1065,1333). 

 



LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział III 

 

➢ Porównanie między posługą Mojżesza i Chrystusa 

 
 

1  Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na Apostoła i 

Arcykapłana  naszego wyznania, Jezusa, 

2  bo On jest wierny Temu, który Go uczynił, tak jak i Mojżesz w całym jego domu. 

3  O tyle nawet większej czci godzien jest niż Mojżesz, o ile większą cześć niż dom odbiera jego 

budowniczy. 

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

5  I Mojżesz wprawdzie [był] wierny w całym Jego domu, ale jako sługa, na świadectwo tego, co 

miało być powiedziane; 

6  Chrystus zaś, jako Syn, [jest] nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i 

chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. 

 

 

 

Wychodząc od wierności Mojżesza, poprzez wierność Jezusa Chrystusa autor 

natchniony ukazuje wyższość tego ostatniego, posługując się obrazem domu. 

Raz jest on ukazany jako budynek, innym razem jako rodzina. Budowniczy jest 

godzien większej czci niż budynek, podobnie jak syn przewyższa sługę. 

Na Chrystusie opiera się nasza nadzieja (w.6). 

 

Tytuły „Apostoł” i „Arcykapłan” (w.1) wyjaśniają posłannictwo Syna w świecie, 

Jezus jest wysłannikiem Boga do ludzi i reprezentuje Go przed nimi (por. Ml 2,7). 

Chrystus „zwany jest […] również posłańcem i apostołem, gdyż ogłasza wszystko 

to, co należy wiedzieć, i jest posłany, by objawić to, jak to właśnie sam nasz Pan 

powiedział: <Kto mnie słucha, słucha Tego, który mnie posłał> (por. Mt 10,40;             

Mk 10,16)” (św. Justyn, Apologia). 



Powołanie chrześcijańskie, które nazywa się tu powołaniem niebieskim (w.1), gdyż 

pochodzi z nieba i jest ukierunkowane na niebo, jest osobistym wezwaniem od Boga 

do naśladowania Jezusa w Kościele. 

 

➢ Potrzeba wiary. Zły przykład buntu narodu wybranego 

 
 

7  Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, 

8  nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, 

9  gdzie kusili Mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez lat 

czterdzieści. 

10  Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu. Oni zaś nie 

poznali dróg moich, 

11  toteż przysiągłem w swym gniewie: Nie wejdą do mego odpoczynku. 

12  Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest 

odstąpienie od Boga żywego, 

13  lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwie się dziś, aby ktoś z was nie 

uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. 

14  Jesteśmy bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy 

silną. 

15  W tym, co powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak 

podczas buntu, 

16  kim rzeczywiście są ci, którzy usłyszawszy, zbuntowali się? Czyż to nie ci wszyscy, którzy wyszli z 

Egiptu pod wodzą Mojżesza? 

17  Na kogo to gniewał się przez lat czterdzieści? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy 

rozrzucił po pustyni? 

18  Którym to zaś poprzysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli 

posłuszni? 

19  Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa. 

 

 

 

Wobec zniechęcenia grożącego adresatom listu autor wzywa ich do wierności 

Chrystusowi, posługując się argumentami z Pisma dotyczącymi życia Mojżesza. 



Ponieważ Bóg odpoczął na końcu stworzenia (por. Rdz 2,2), odpoczynek został 

ustanowiony w ST jako naśladowanie działania Boga (por. Wj 20, 10-11). 

Podobnie wyjście z Egiptu jest rozważane z perspektywy nowego stworzenia, na 

którego końcu również był odpoczynek, czyli wejście do Ziemi Obiecanej. 

Autor listu nadaje temu wydarzeniu sens chrześcijański: wyjście to odkupienie 

dokonane przez Chrystusa, który jako nowy Mojżesz wprowadza nas do odpoczynku 

wiecznego. 

Wynika z tego potrzeba wierności. Dlatego autor przytacza Ps 95(94) (LXX) – w 

którym wspomina się o buncie Izraelitów na pustyni, gdy skarżyli się przed Bogiem na 

brak wody (por. Wj 17,1-7) – i wzywa do naśladowania tych, którzy wówczas 

pozostali wierni i uwierzyli obietnicy wejścia do „odpoczynku” Boga. 

Naucza w ten sposób, że słowo Ducha Świętego jest wieczne, trwa żywe „dziś” 

(w.13). 

Dlatego kara Boga za brak wiary w Niego i w Mojżesza, za szemranie i 

nieposłuszeństwo narodu wybranego, staje się żywą, aktualną zachętą do wytrwałości 

nie tylko dla adresatów tego listu, ale dla wszystkich chrześcijan wszystkich czasów, 

ponieważ dla chrześcijanina brak wierności również może być przeszkodą do 

osiągnięcia życia wiecznego. 

Jeśli uporczywie nie słucha on wezwań Boga, może silniej opierać łasce i w końcu 

stracić wiarę. 

Utrata wiary zwykle nie następuje nagle, lecz jest zwieńczeniem procesu 

nieposłuszeństwa wewnętrznego. Dlatego potrzebna jest ciągła odpowiedź na łaskę. 

Taka była postawa pierwszych chrześcijan: woleli umrzeć niż „odstąpić od Boga 

żywego” (por.w.12). 

Ze świętą dumą pisał o tym jeden z męczenników tamtych czasów: „Choć ścinają nam 

głowy, krzyżują, rzucają na pożarcie dzikim zwierzętom, wtrącają nas do 

więzienia, wydają nas na ogień i wszelkie inne męczarnie, nie wypieramy się naszej 

wiary; wręcz przeciwnie – im bardziej cierpimy takie udręki, tym bardziej wzrasta 

liczba tych, którzy z powodu imienia Jezusa stają się wierzącymi i pobożnymi”                        

(św. Justyn, Dialog z Żydem Tryfonem 110,4). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwie się dziś.(Hbr 3,13) 

Dla wielu z nas modlitwa stała się znajomą i wygodną rutyną. Mamy swoje ulubione 

miejsce modlitwy – sfatygowany fotel, wciąż ta sama ławka w kościele. Mamy też swoje 

ulubione formy modlitwy – uwielbienie i dziękczynienie, Różaniec czy po prostu 

rozmowa z Panem. 

Jednak w modlitwie nie chodzi o wygodę i przyzwyczajenie. Istnieje cienka granica 

pomiędzy „wygodą” a „wygodnictwem”. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zachęcali 

samych siebie i siebie nawzajem, jak wzywa autor Listu do Hebrajczyków, między 

innymi poprzez wspólną modlitwę. 

Ta właśnie idea zaprowadziła pewną kobietę w przestrzeń wirtualną, gdzie znalazła 

dziesięciominutowe wieczorne spotkania odbywające się przez dziewięć dni przed 

Zesłaniem Ducha Świętego. Uczestnicy odmawiali ustalone modlitwy, a następnie 

wymieniali między sobą swoje własne intencje. Ktoś prosił, by modlono się dla niego o 

większą cierpliwość w stosunku do współmałżonka, ktoś inny o siłę do przezwyciężenia 

lęku czy pokus. Wszyscy przyznali, że te spotkania dały im większą radość, głębsze 

poczucie obecności Boga i nowy zapał do pójścia za Nim. Gromadząc się na modlitwę, 

„zachęcili się wzajemnie”! 

Być może taka modlitwa wydaje się nam zbyt trudnym wyzwaniem. Z jednej strony, 

możemy mieć opory przed głośną modlitwą z obawy, że wypadniemy głupio w oczach 

innych. Możemy odczuwać skrępowanie przed wypowiadaniem swoich intencji czy po 

prostu mieć trudności ze znalezieniem czasu. Ale nagroda jest warta każdego trudu! 

Przy odrobinie wysiłku każdy jest w stanie znaleźć kilka minut na to, by pomodlić 

się wspólnie z innymi.  

❖ Można umawiać się raz dziennie czy raz na tydzień z przyjacielem na 

pięciominutową modlitwę przez telefon.  

❖ Można umówić się z innymi parafianami na krótką modlitwę po codziennej 

Mszy świętej.  

❖ Można pomodlić się wspólnie z mężem czy żoną przed pójściem spać.  

Duch Święty z pewnością podda ci jakąś myśl, gdy Go o to poprosisz. Ta drobna 

praktyka będzie umacniać cię – i tych, z którymi się modlisz – „dziś” i każdego dnia 

(Hbr 3,13)! 

 



„Panie, pomóż mi znaleźć możliwość wspólnej modlitwy z braćmi i 

siostrami w wierze.” 

Mk 1,40-45  Ps 95,6-11 

 

 

Hbr 3,7-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

     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,  lecz zachęcajcie się wzajemnie 

każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ 

zatwardziałości przez oszustwo grzechu.  Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, 

jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Lepiej od razu uświadomić sobie, że każda spowiedź jest trudna, i dlatego wymówki 

takie, jak: To nie jest znowu taki poważny grzech. Nie ma co od razu lecieć do 

spowiedzi. Może nawet dobrze by było pójść, tylko najpierw należałoby zrobić 

porządny rachunek sumienia. A dzisiaj tyle mam jeszcze do zrobienia. Lepiej poczekam 

do soboty, to będę wolniejszy i spokojniej się wyspowiadam – to bardzo powszechna i 

perfidna pokusa. Jakże często, gdy przychodzi już ta sobota, znajdujemy kolejną 

wymówkę, żeby odłożyć spowiedź – jeśli w ogóle jeszcze o niej pamiętamy.  

O wiele lepiej jest wyznać swoje grzechy od razu, nawet w mniej sprzyjających 

warunkach, niż czekać na idealny moment. Przy tego rodzaju pokusach warto 

przypomnieć sobie jasną i bezpośrednią radę z Listu do Hebrajczyków:  

„Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwie się «dziś»” 

(Hbr 3,13).  

Autor używa tu przykładu starożytnych Izraelitów ku przestrodze chrześcijan 

pochodzenia żydowskiego, którzy przeżywali pokusę zniechęcenia lub obojętności                      

w stosunku do Jezusa.  



Przypomniał, jak w drodze z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej Izraelici szemrali 

przeciwko Bogu na pustyni. Zamiast podtrzymywać się nawzajem na duchu i mieć                        

w pamięci cel wędrówki, skoncentrowali się na bieżących utrapieniach.  

Chociaż my nie wędrujemy przez pustynię jak Izraelici ani nie cierpimy 

prześladowań jak pierwsi chrześcijanie, to i nas często dotyka pokusa obojętności 

i odkładania spraw na później. 

I warto się temu uważnie przyjrzeć, bowiem to, jakie sprawy odkładamy na później, 

odsłania naszą hierarchię wartości i stan naszych serc. Często jest w nas przekonanie, 

że skoro mamy tyle do zrobienia na już, to sprawy wiary i to, czego oczekuje od nas 

Bóg – modlitwa, spowiedź, wizyta u chorej sąsiadki – może poczekać do jutra.  

Taki sposób myślenia jest znakiem, że właśnie dziś powinniśmy postawić Pana na 

pierwszym miejscu, bo z każdym dniem będzie coraz trudniej przełamać rodzący się w 

nas bezwład albo opór.  

Zastanów się więc dziś nad tym, co jest dla ciebie najważniejsze.  

➢ Czy jest coś, co od dawna odkładasz na później?  

➢ Jakich zmian wymaga twój rozkład dnia, żebyś mógł być bardziej 

dyspozycyjny dla Pana?  

Spróbuj dziś znaleźć czas na modlitwę, duchową rozmowę z Bogiem, nawet gdy 

jesteś bardzo zajęty. Jeśli czujesz, że powinieneś zajrzeć do sąsiada czy pojednać się z 

dawno niewidzianym krewnym, „nie zatwardzaj serca swego” (zob. Ps 95,8).  

A jeśli Duch przynagla cię do pójścia do spowiedzi, nie odkładaj tego na później.             

Zrób to teraz!  

„Pomóż mi, Panie, dziś wypełnić Twoją wolę.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział IV 

 

➢ Przez wiarę możemy osiągnąć odpoczynek obiecany przez Boga 

 
 

1  Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby ktoś z was nie 

mniemał, iż jest pozbawiony. 

2  Albowiem i my otrzymaliśmy dobrą nowinę, tak jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było 

pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. 

3  Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział: Toteż przysiągłem 

w swym gniewie: Nie wejdą do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia 

świata. 

4  Powiedział bowiem [Bóg] na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: I odpoczął Bóg po 

siódmym dniu w ten sposób: I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich. 

5  I znowu tamże: Nie wejdą do mego odpoczynku. 

6  Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, co wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie 

weszli z powodu nieposłuszeństwa, 

7  dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień – dziś – po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez 

Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc 

waszych! 

8  Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. 

9  A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. 

10 Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. 

11  Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie poszedł za tym samym przykładem 

nieposłuszeństwa. 

 

 



Rozwijając to, co zostało powiedziane w 3,18-19, autor listu powtarza zachętę do 

wierności. Teraz porównanie Mojżesza z Jezusem rozszerza się na Izraelitów i 

chrześcijan. 

Mojżesz zwrócił się do narodu wybranego, aby pozostał on wierny i dotarł do miejsca 

odpoczynku (por. Pwt 12,9-10).  

Ustanowił przykazanie odpoczynku szabatowego (por. Pwt 5,12-15; Wj 20, 8-11; 

35,1-3; Lb 15,32-36) jako pamiątkę odpoczynku Boga po dziele stworzenia, znak 

przymierza i figurę odpoczynku wiecznego (w.4). 

Naród Izraela nie zdołał jednak osiągnąć miejsca stałego odpoczynku ani nawet wejść 

pod wodzą Jozuego do Ziemi Obiecanej (w.8), gdyż zabrakło mu wiary (w.2) i 

posłuszeństwa (w.6). 

Dlatego obietnica, o której mówi Ps 95(94), napisany po wejściu do tej ziemi, trwa: 

ciągle pozostaje otwarte owo „dziś”. 

Skoro Chrystus obiecał nowy, ostateczny odpoczynek – życie w domu Ojca (por.                   

J 14,1-3) – chrześcijanie otrzymali od Boga nowe zaproszenie do wejścia do Bożego 

odpoczynku (w.3). 

W ten sposób rozpoczyna się kolejne „dziś” – czas, w którym można zdobyć 

prawdziwą ziemię obiecaną w nagrodę za wiarę. 

„Będzie to największy szabat bez wieczoru, ten, który pochwalił Pan, mówiąc o 

pierwszych swych dokonaniach dotyczących świata […]. Tam to, odpoczywając, 

zobaczymy, że On tylko jest Bogiem […]. Dopiero przezeń pokrzepieni i większą 

łaską Jego udoskonaleni, cieszyć się będziemy wiecznym spoczynkiem, widząc, że 

On jest Bogiem; i napełnimy się Nim, gdy będzie On wszystkim we wszystkich” 

(św. Augustyn, O Państwie Bożym 22,30,4). 

 

➢ Moc słowa Bożego 

 
 

12  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. 

13  Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i 

odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. 

 

 

 

Wejście do odpoczynku wymaga przyjęcia słowa Bożego. 



W tych wersetach „słowo” odnosi się prawdopodobnie do całości objawienia, które 

zostało przekazane w sposób pełny i doskonały przez Jezusa Chrystusa, fundament 

życia Kościoła. 

„Tak wielka […] w słowie Bożym zawiera się moc i potęga, że staje się ono dla 

Kościoła podstawą i siłą żywotną, a dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, 

pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego” (II Sobór 

Watykański, Dei verbum 21). 

 

Mówi się tu o słowie, że jest żywe i skuteczne. Jest w nim też coś, co budzi lęk i 

szacunek w człowieku, aby nie postępował wobec niego lekkomyślnie. 

Najgłębsze wnętrze osoby, jej myśli, dyspozycje i intencje staną się jawne przed 

wszystkowidzącymi oczyma Boga. 

Komentując ten fragment, Baldwin z Canterbury pisze, że słowo Boże                          

„jest skuteczne i <ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny>, gdy się je przyjmuje z 

wiarą i miłością. Cóż bowiem niemożliwego dla człowieka, który wierzy? Albo cóż 

uciążliwego dla tego, kto miłuje? Kiedy to słowo przemawia, jego głos przenika 

serce jako ostra strzała wysłana z łuku mocarza i jak gwoździe wbijane głęboko 

dosięga najskrytszych tajników duszy. To słowo jest <ostrzejsze niż wszelki miecz 

obosieczny>, skuteczniejsze niż jakakolwiek moc i potęga, przenikliwsze niż 

wszelka wiedza i rozumowanie człowieka, trafniejsze niż jakakolwiek mądrość 

ludzka i uczone przemawianie” (Traktat 6). 

 

 

➢ Nasza ufność opiera się na kapłaństwie Chrystusa 

 
 

14  Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy 

mocno w wyznawaniu wiary. 

15  Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz 

poddanego próbie pod każdym względem podobnie [jak my] – z wyjątkiem grzechu. 

16  Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy 

w stosownej chwili. 

 

 

 

Chrześcijanin powinien pokładać nadzieję w nowym Arcykapłanie, Chrystusie, który 

przeszedł przez niebiosa, i w Jego miłosierdziu, gdyż lituje się On nad naszymi 

słabościami. 



„W owym czasie wierni byli poddawani naciskowi wielu prób. Ich więc pociesza 

apostoł, stwierdzając, że nasz Arcykapłan nie tylko zna nasze słabości jako Bóg, lecz 

również jako człowiek poznał nasze przypadłości, pozostał jednak wolny od grzechu. 

Świadom zaś naszej słabości niesie nam stosowną pomoc, a sądząc nas, weźmie pod 

uwagę naszą słabość”(Teodoret z Cyru, Komentarz do Listu do Hebrajczyków). 

Odpowiedzią na dobroć Pana powinno być trwanie w wierze. 

 

Bezgrzeszność Chrystusa, potwierdzona w Piśmie Świętym (por. J, 8,46; Rz 8,3; 2 

Kor 5,21; 1 P 1,19; 2,21-24), jest logiczną konsekwencją Jego boskości oraz jego 

świętości i prawości ludzkiej. 

Jednocześnie słabość Chrystusa, „poddanego próbie pod każdym względem” (w.15), 

dobrowolnie przyjęta z miłości do ludzi, jest fundamentem naszej ufności w to, że 

wraz z Nim będziemy zdolni pokonać grzech. 

„Jaką pewność powinno dawać nam miłosierdzie Pana! <Jeśliby się on żalił przede 

Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy> (Wj 22,27). Jest to zaproszenie i obietnica, 

której [Bóg] nie omieszka wypełnić. <Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, 

abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej 

chwili> (Hbr 4,16). Nieprzyjaciele naszego uświęcenia nic nie wskórają, ponieważ 

to miłosierdzie Boże nas ochrania. A jeśli z własnej winy i z powodu swojej słabości 

upadamy, Pan przychodzi nam na ratunek i nas podnosi”(św. Josemaria Escriva, 

To Chrystus przechodzi 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hbr 3,7-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

     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,  lecz  



zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się 

zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu.  Jesteśmy 

bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Lepiej od razu uświadomić sobie, że każda spowiedź jest trudna, i dlatego wymówki 

takie, jak: To nie jest znowu taki poważny grzech. Nie ma co od razu lecieć do 

spowiedzi. Może nawet dobrze by było pójść, tylko najpierw należałoby zrobić 

porządny rachunek sumienia. A dzisiaj tyle mam jeszcze do zrobienia. Lepiej poczekam 

do soboty, to będę wolniejszy i spokojniej się wyspowiadam – to bardzo powszechna i 

perfidna pokusa. Jakże często, gdy przychodzi już ta sobota, znajdujemy kolejną 

wymówkę, żeby odłożyć spowiedź – jeśli w ogóle jeszcze o niej pamiętamy.  

O wiele lepiej jest wyznać swoje grzechy od razu, nawet w mniej sprzyjających 

warunkach, niż czekać na idealny moment. Przy tego rodzaju pokusach warto 

przypomnieć sobie jasną i bezpośrednią radę z Listu do Hebrajczyków:  

„Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwie się «dziś»” 

(Hbr 3,13).  

Autor używa tu przykładu starożytnych Izraelitów ku przestrodze chrześcijan 

pochodzenia żydowskiego, którzy przeżywali pokusę zniechęcenia lub obojętności                      

w stosunku do Jezusa.  

Przypomniał, jak w drodze z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej Izraelici szemrali 

przeciwko Bogu na pustyni. Zamiast podtrzymywać się nawzajem na duchu i mieć                        

w pamięci cel wędrówki, skoncentrowali się na bieżących utrapieniach.  

Chociaż my nie wędrujemy przez pustynię jak Izraelici ani nie cierpimy 

prześladowań jak pierwsi chrześcijanie, to i nas często dotyka pokusa obojętności 

i odkładania spraw na później. 

I warto się temu uważnie przyjrzeć, bowiem to, jakie sprawy odkładamy na później, 

odsłania naszą hierarchię wartości i stan naszych serc. Często jest w nas przekonanie, 

że skoro mamy tyle do zrobienia na już, to sprawy wiary i to, czego oczekuje od nas 

Bóg – modlitwa, spowiedź, wizyta u chorej sąsiadki – może poczekać do jutra.  

Taki sposób myślenia jest znakiem, że właśnie dziś powinniśmy postawić Pana na 

pierwszym miejscu, bo z każdym dniem będzie coraz trudniej przełamać rodzący się w 

nas bezwład albo opór.  

Zastanów się więc dziś nad tym, co jest dla ciebie najważniejsze.  

➢ Czy jest coś, co od dawna odkładasz na później?  

➢ Jakich zmian wymaga twój rozkład dnia, żebyś mógł być bardziej 

dyspozycyjny dla Pana?  



Spróbuj dziś znaleźć czas na modlitwę, duchową rozmowę z Bogiem, nawet gdy 

jesteś bardzo zajęty. Jeśli czujesz, że powinieneś zajrzeć do sąsiada czy pojednać się z 

dawno niewidzianym krewnym, „nie zatwardzaj serca swego” (zob. Ps 95,8).  

A jeśli Duch przynagla cię do pójścia do spowiedzi, nie odkładaj tego na później.             

Zrób to teraz!  

„Pomóż mi, Panie, dziś wypełnić Twoją wolę.” 

 

 
 

 

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

obosieczny. (Hbr 4,12) 

Miecz obosieczny – obraz groźny, a nawet złowieszczy! Jednak autor Listu do 

Hebrajczyków użył go nie bez powodu. Bóg często posługuje się słowem Pisma 

Świętego, by przeciąć naszą dwulicowość oraz obnażyć nasze rzeczywiste myśli i 

uczynki. 

W Piśmie Świętym znajdujemy wiele zapewnień o głębokiej miłości Boga do nas i 

Jego nieskończonym miłosierdziu. Ale bywa też, że słowo Boże przeszywa nas do 

żywego. Przekonuje nas o grzechu i ostrzega przed konsekwencjami nieposłuszeństwa. 

Jest ono „zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). Gdy otwierają nam 

się oczy i zaczynamy dostrzegać swoje prawdziwe motywacje, możemy dokonać 

niezbędnej korekty swego myślenia i postępowania. 

Na przykład psalm mówiący o obłudzie ludzkiego serca może przywieść ci na myśl 

jakiś grzech, który ukrywasz przed sobą i przed Bogiem. Słowo wydobywa ten grzech 

na światło, abyś mógł go wyznać i otrzymać przebaczenie. 

Lub podczas czytania o tym, że Bóg Ojciec troszczy się o ciebie, naraz zdajesz sobie 

sprawę, że za bardzo niepokoisz się o przyszłość. Powierzasz więc ten niepokój Panu i 

prosisz o większą ufność.  

Innym razem czytasz o wdowie, która ofiarowała Panu dwa pieniążki stanowiące cały 

jej majątek (Łk 21,1-4) i uświadamiasz sobie, jak bardzo jesteś przywiązany do wartości 

materialnych. Postanawiasz więc hojniej wspierać potrzebujących. 

Taka jest moc słowa Bożego! 



 Prowadzi cię ono od urazy do przebaczenia, od lęku do zaufania, od 

niewoli grzechu do wolności w Chrystusie.  

 Przemienia w twoim sercu to wszystko, co potrzebuje przemiany. 

Przekonaj się sam. Przeczytaj powoli i uważnie dzisiejszą Ewangelię. 

Czy uderza cię w niej jakieś wyrażenie albo obraz? Zatrzymaj się na nim i zastanów 

się, co Bóg chce ci przez to objawić. A następnie, jeśli trzeba, działaj, patrząc, jak słowo 

Boże staje się „żywe i skuteczne” w twoim własnym życiu! 

 

„Panie, otwieraj przede mną Twoje słowo!” 

 

Ps 19,8-10.15   Mk 2,13-17 

 

 

Hbr 4,1-5.11 (Biblia Tysiąclecia) 

 

  Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby 

ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą 

nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli 

się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, 

którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział: Toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą 

do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia 

świata.  Powiedział bowiem /Bóg/ na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: 

I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich.  I znowu na tym 

/miejscu/: Nie wejdą do mego odpoczynku.   

Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie 

szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. 

 

Zimne ognie. Spiesz się powoli. Ciepłe lody. To przykłady oksymoronów, czyli 

połączeń słów mających przeciwstawne znaczenia.  

W dzisiejszym czytaniu znajdujemy kolejny przykład:  

„Śpieszmy się (…) do odpoczynku”. 

Choć brzmi to dosyć paradoksalnie, to jednak wystarczy rozejrzeć się dookoła, by 

stwierdzić, że w dzisiejszych czasach, żeby odpocząć, naprawdę trzeba się natrudzić!  



Życie wydaje się czasem niekończącym się ciągiem obowiązków. A kiedy w naszym 

rozkładzie dnia znajdzie się luka, natychmiast pojawia się jakaś niecierpiąca zwłoki 

sprawa, która ją wypełnia.  

To prawda, że wykonując swoją pracę w kompetentny i uczciwy sposób, naśladujemy 

naszego Stwórcę. Ale  

Bóg pragnie także, abyśmy naśladowali Jego odpoczynek w dzień szabatu.  

Regularna przerwa w pracy przypomina nam, że Bóg przygotował dla nas więcej, niż 

bylibyśmy w stanie osiągnąć nawet największym wysiłkiem.  

W dzień wolny od pracy mamy szanse skierować naszą uwagę na niebo, nasz 

prawdziwy dom, miejsce, którego nie bylibyśmy w stanie zbudować, nawet gdybyśmy 

ciężko pracowali przez całe życie.  

❖ Dla wielu z nas niedziela stała się dniem zakupów, wydarzeń sportowych czy 

porządkowania szaf albo podwórka.  

❖ Dla niektórych jest to obowiązkowy dzień pracy. Samo w sobie nie jest to niczym 

złym.  

Dla kogoś, kto spędza cały tydzień za biurkiem, dzień spędzony na świeżym powietrzu 

może być bardzo relaksujący.  

Bóg nie oczekuje też od nas rezygnacji z pracy, jeśli nie mamy innego wyjścia.  

Pragnie jednak, byśmy znaleźli czas na 

❖ uczestnictwo we Mszy świętej,  

❖ dłuższą niż zwykle modlitwę  

❖ lekturę Pisma Świętego oraz  

❖ cieszenie się towarzystwem naszych bliskich.  
 

Niedziela zbliża się wielkimi krokami. Postaraj się otworzyć własne okno do 

nieba.  

Odłóż sprawy, które możesz załatwić innego dnia. Spróbuj oddalić od siebie wszelki 

niepokój. Nie rozpamiętuj tego, co było, nie martw się o to, co będzie.  

Po prostu wejdź do Bożego odpoczynku. Rozejrzyj się wokół i zobacz to wszystko, co 

uczynił dla ciebie zmartwychwstały Jezus.  

 

„Duchu Święty, pomóż mi w najbliższą niedzielę dobrze rozporządzić moim 

czasem. Odnów mnie przez głęboką modlitwę oraz odpoczynek w gronie bliskich.” 

 

 

 

 



Hbr 4,12-16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 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.  

 Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna 

Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 

 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł 

współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim 

na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.   

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i 

znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.  

 

Początkowy fragment dzisiejszego pierwszego czytania może wzbudzić w nas pewien 

niepokój.  

 Słowo Boże, ostrzejsze niż miecz, przenika nasze dusze odsłaniając prawdziwe 

myśli – te dobre i te złe.  

 Nie jesteśmy w stanie się przed nim ukryć, ponieważ „wszystko odkryte jest                      

i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” (Hbr 4,13).  

 

➢ Ratunku! Ale kim jest Ten, któremu musimy zdać sprawę z naszych czynów?  

 

 

 

Mówi o tym druga część czytania:  

 to Jezus, nasz Arcykapłan, który współczuje ludzkim słabościom, który 

podlegał próbom tak samo jak my i rozumie, czym jest silna pokusa.  

 to Jezus, który otworzył drzwi nieba i dzięki któremu możemy przybliżyć się                     

„z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy                 

w stosownej chwili” (Hbr 4,16).  

 Oto Ten, któremu mamy zdać rachunek – Zbawiciel, który widząc nasze 

upadki, cierpliwie ofiarowuje nam miłosierdzie i łaskę.  

Skąd wiemy, że Jezus jest cierpliwy i wyrozumiały w stosunku do nas?  



Mówi o tym chociażby dzisiejsza Ewangelia.  

Jezus powołał uczniów różnych stanów i zawodów. Jadał z celnikami i grzesznikami. 

Powiedział o sobie, że przyszedł jako lekarz do chorych, by uzdrawiać ich ciała i dusze. A to 

znaczy, że odkrycie własnej słabości i grzeszności nie jest niczym złym.  

➢ To pierwszy krok do otrzymania uzdrowienia od Jezusa!  

To, że słowo Boże działa w naszych sercach niczym miecz, jest w rzeczywistości wielkim 

darem. Dzięki temu Bóg może pokazać nam w prawdzie nasze błędy i to, jak bardzo Go 

potrzebujemy, a przez to otworzyć nas na swoją zbawczą i uzdrawiającą moc.  

Na przykład podczas lektury Pisma Świętego twoje sumienie może ukłuć jakiś werset 

wskazując, gdzie myślisz lub postępujesz w sposób niewłaściwy. Niedzielna homilia może 

uświadomić ci, że twój wewnętrzny bunt przeciwko nauczaniu Kościoła w jakiejś dziedzinie 

zamyka cię na łaskę Bożą. Przypadkowa uwaga bliskiej osoby może cię skłonić do 

przemyślenia własnej, wydawałoby się, niewzruszonej opinii.  

Wszystkie te przykłady pokazują, w jaki sposób Bóg może oświecić swoim światłem te 

dziedziny, które potrzebują nawrócenia. A czyniąc to, Pan daje ci do zrozumienia, jak bardzo 

pragnie przemienić twoje życie.  

Kiedy więc czujesz, jak dotyka cię ostrze Jego słowa, pamiętaj, że  

ono nie okalecza, ale uzdrawia. 

 

„Panie, ufam Twojej dobroci i 

miłosierdziu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział V 

 

➢ Chrystus został ustanowiony arcykapłanem przez Boga Ojca 

 
 

 1  Każdy bowiem arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach 

odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. 

 2  Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. 

 3  I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. 

 4  A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. 

 5  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, Ja Cię dziś zrodziłem, 

 6  jak i w innym [miejscu]: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. 

 7  Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił On gorące prośby i błagania do 

tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki [swej] uległości. 

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

 9  A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, 

10 nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka. 

 

 

Chrystus jest Arcykapłanem, Najwyższym Kapłanem, który naprawdę może wyzwolić 

nas od grzechu. 

Co więcej, jest jedynym kapłanem doskonałym, podczas gdy pozostali kapłani – czy to 

w religiach naturalnych, czy to w religii hebrajskiej – są tylko prefiguracjami Chrystusa. 

Jezus jest prawdziwym kapłanem, ponieważ został wybrany przez Boga (w.5-6;                               

por. Wj 6,20; 7,1-2; 28,1-5 itd.), tak jak Aaron, jednakże nie „na wzór” kapłaństwa 

lewickiego, które reprezentował Aaron, lecz według porządku, który go przewyższa – 

na wzór Melchizedeka (por. 5,11-14; 7,1-28). 



Słowa w.1 są zwięzłą i precyzyjną definicją tego, kim jest każdy kapłan. 

Właściwą jego funkcją jest pośredniczenie między Bogiem a ludem: z jednej strony 

przekazuje on ludowi rzeczy Boże, z drugiej zaś strony ofiarowuje Bogu modlitwy ludu 

i wynagradza Mu grzechy tegoż ludu (por. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna 

3,22,1). 

 

Autor listu naucza, że Chrystus sprawował funkcję kapłańską szczególnie podczas 

swojej męki (w.7-10).  

Jako Arcykapłan wstawiał się za ludźmi swoją modlitwą – użyte tu wyrażenia 

przypominają modlitwę Jezusa w Getsemani (por. Mt 26,39 i par.)- i złożył siebie w 

odkupieńczej ofierze, umierając na krzyżu w doskonałym posłuszeństwie woli Ojca. 

Dlatego nie ma sprzeczności w tym, że „został wysłuchany” (w.7) i że „wycierpiał” 

(w.8), gdyż nie prosił Ojca o to, by wyzwolił Go od śmierci, lecz by spełniła się Jego 

wola (por. Mk 14,36). 

To posłuszeństwo było tak miłe Ojcu, że Jezus, umierając, pokonał śmierć i przyniósł 

zbawienie wieczne. 

Niektórzy tłumaczą początek w.9 tak: „a wydoskonalony pod każdym względem” lub 

„a poznawszy je [tj. posłuszeństwo] tak doskonale” (Biblia Poznańska), co ukazuje 

rozbieżności w interpretacji tego wersetu. 

Katechizm Kościoła katolickiego, komentując siódmą prośbę Ojcze nasz, cytuje w.8, i 

dodaje: „O ileż bardziej zobowiązuje to nas, będących stworzeniami i grzesznikami, 

którzyśmy w Nim stali się przybranymi dziećmi. Prosimy naszego Ojca, by złączył 

naszą wolę z wolą swego Syna, byśmy pełnili Jego wolę i wykonywali Jego zamysł 

zbawienia za życie świata. Sami jesteśmy całkowicie niezdolni do tego, ale 

zjednoczeni z Jezusem i dzięki mocy Jego Ducha Świętego możemy Mu oddać 

naszą wolę i zdecydować się na wybór tego, co zawsze wybierał Jego Syn: czynić 

to, co podoba się Ojcu (por J 8,29)” (KKK 2825). 

Kościół przywołuje w.5.7-9 wraz z 4,15-16 w liturgii Wielkiego Piątku przed 

odczytaniem męki Pańskiej. 

 

 

 

 

 

 



➢ Potrzeba pouczenia 

 
 

11  Mamy wiele o Nim do powiedzenia, a trudno to wyjaśnić, ponieważ ociężali jesteście w 

słuchaniu. 

12  Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by 

was pouczył o podstawowych zasadach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. 

13  Każdy, kto pije [tylko] mleko, nieświadom jest nauki o sprawiedliwości, ponieważ jest 

niemowlęciem. 

14  Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu 

zaprawione do rozróżniania dobra i zła. 

 

 

Przed rozwinięciem nauki z 5,1-10 autor przerywa wywód, wplatając weń kolejne 

napomnienie. Uważa się on za nauczyciela i ojca duchowego swoich czytelników. 

Powinni oni uczyć się jak małe dzieci podstawowych zasad wiary, gdyż jeszcze nie 

mogą zgłębić „nauki o sprawiedliwości” (w.13), czyli tajemnicy usprawiedliwienia 

(por. Rz 6,16; 9,30). 

Jest to zaproszenie do duchowej dorosłości, gdyż chrześcijanin powinien osiągnąć 

mądrość i dojrzałość męża doskonałego według pełni wieku Chrystusowego (por.                 

Ef 4,13; 1 Kor 14,20; Kol 1,28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział VI 

 

➢ Potrzeba pouczenia (cd po 5,11) 

 
 

1  Dlatego, pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie 

kładąc ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za uczynki martwe i [wyznanie] wiary w Boga, 

2  nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. 

3  A i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. 

 

 

W 6,1-3 przedstawione jest streszczenie prawd, które powinny być wyjaśnione i przyjęte 

przed chrztem. Są to podstawowe prawdy, według których powinno się rozwijać 

poznanie Jezusa Chrystusa. 

„Nakładanie rąk” odnosi się do wylania Ducha Świętego, które następuje szczególnie 

podczas udzielania różnych sakramentów (por. Dz 8,17; 19,6; 1 Tm 1,6; Jk 5,14 itd.). 

Dla chrześcijanina ten fragment stanowi ciągłą zachętę do poznawania i studiowania 

nauki, którą Kościół przedstawia w swojej katechezie. 

 

➢ Niebezpieczeństwo apostazji i potrzeba wytrwania 

 
 

4  Nie można bowiem tych – którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i 

stali się współuczestnikami Ducha Świętego, 

5  zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, 

6  a [jednak] odpadli – odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają 

Go na pośmiewisko. 



7  Ziemia zaś, która pije deszcz często na nią spadający i rodzi użyteczne rośliny dla tych, co ją 

uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. 

8  A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, kresem zaś jej spalenie. 

9  Ale chociaż tak mówimy, to jednak po was, najmilsi, spodziewamy się czegoś lepszego i bliskiego 

zbawienia. 

10  Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście 

dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i jeszcze usługujecie. 

11  Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, 

12  abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się 

dziedzicami obietnic. 

 

 

Dojrzałość chrześcijańska (por. 6,1) wymaga odpowiedzialności. 

Chrześcijanie zostali „oświeceni”, czyli otrzymali chrzest, „stanowiący zasadę 

odrodzenia duchowego, w której rozum zostaje oświecony wiarą” (św. Tomasz                           

z Akwinu, Super Hebraeos). 

Zostali więc napełnieni „darem niebieskim” (w.4), czyli samym Duchem Świętym, 

który pozwala zasmakować, jak dobry jest Pan (por. 1 P 2,3). 

Poznali też słodycz Dobrej Nowiny oraz moc królestwa Bożego, które osiągnie szczyt 

podczas drugiego przyjścia Chrystusa. 

Dlatego jeśli dobrowolnie i uparcie odrzucamy Syna Bożego, nie możemy się nawrócić 

(w.4-6). Nie znaczy to, że nie ma przebaczenia dla odstępców od wiary, lecz że oni sami 

swoją postawą odrzucają Boże miłosierdzie. 

Nauka ta przypomina słowa Pana o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu (zob. 

Komentarz do Mt 12,22-37) oraz to, co Drugi List św. Piotra mówi o apostazji (por. 2 P 

2,20-22). 

Przypowieść o żyznej i nieurodzajnej ziemi (w.7-8) wzmaga siłę tego napomnienia. 

Mimo tej groźnej przestrogi widoczne jest tu zaproszenie do pokładania ufności w Bogu 

(w.9-12). On jest sprawiedliwy, nie zapomina o swoich i jeśli wytrwają, udzieli im 

nagrody. 

„Dlatego też dobrze czyniącym <aż do końca> i mającym nadzieję w Bogu trzeba 

ukazywać życie wieczne jako łaskę miłosiernie obiecaną synom Bożym przez 

Jezusa Chrystusa i jako nagrodę, która ma być wiernie przyznana z obietnicy tego 



samego Boga za ich dobre uczynki i zasługi” (Sobór Trydencki, Dekret o 

usprawiedliwieniu, rozdz. 16). 

6.6 

Te poruszające słowa przypominają, że nie tylko odstępcy, ale wszyscy grzesznicy są 

przyczyną męki i śmierci Chrystusa. 

Dopóki trwają oni w złu, dopóty krzyżują Go na nowo i wyszydzają, ponieważ 

lekceważą owoce męki Pańskiej. 

„Kościół w nauczaniu swojej wiary i w świadectwie swoich świętych nigdy nie 

zapomniał, < że to właśnie grzesznicy byli sprawcami i jakby narzędziami 

wszystkich mąk, które wycierpiał Boski Odkupiciel> (Katechizm rzymski) 

„To nie złe duchy ukrzyżowały Go, lecz to ty wraz z nimi Go ukrzyżowałeś i 

krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach” (św. Franciszek z 

Asyżu)” (KKK 598). 

 

➢ Obietnice dane Abrahamowi zostały potwierdzone przysięgą i są 

niezmienne 

 
 

13  Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby 

przysiąc, poprzysiągł na samego siebie, 

14  mówiąc: Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę. 

15  A ponieważ [Abraham] tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. 

16  Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia [prawdy] jest zakończeniem 

każdego sporu miedzy nimi. 

17  Dlatego Bóg, pragnąc okazać dziedzicom obietnicy ponad wszelką miarę niezmienność swego 

postanowienia, wzmocnił je przysięgą 

18  abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli 

trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. 

19  Trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika poza zasłonę, 

20  gdzie Jezus jako poprzednik wszedł za nas, Stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór 

Melchizedeka. 

 

 

Można ufać Bogu (por.6,9-12), gdyż On jest wierny swoim obietnicom. 



Dowodzi tego historia Abrahama, któremu Pan złożył przysięgę. Przysięga, 

stwierdzająca ważność i pewność tego, co się mówi, była fundamentem nadziei Izraela 

(w.13-18). 

Wyrażenie „przez dwie rzeczy niezmienne” (w.18) odnosi się do prawdomówności 

Boga jako składającego przysięgę oraz jako jej poręczyciela. 

Dlatego Boża obietnica i przysięga stanowią jakby kotwicę (w.19), dając pewność we 

wszelkich okolicznościach. 

Chrześcijanin, będący prawdziwym potomkiem Abrahama przez wiarę (por. Rz 4,12) i 

adresatem obietnicy (por. Ga 3,14.16.29), ma pewność, że Bóg wypełnił to, co obiecał. 

Jego nadzieja nie może zawieść, ponieważ opiera się na wiecznej ofierze i kapłaństwie 

Chrystusa. 

W ST arcykapłan raz w roku, w Dniu Przebłagania, wchodził za zasłonę świątyni do 

Świętego Świętych (por. w.19), natomiast Chrystus przez ofiarę krzyża przeniknął do 

prawdziwego miejsca świętego w niebie i otworzył drogę dla wszystkich. 

Tekst mówi, że chrześcijanin „ucieka się do uchwycenia zaofiarowanej nadziei” 

(w.18). Nadzieja jest w pewnym sensie posiadaniem tego, co obiecane. 

„Nadzieja działa jak kotwica, która rzucona ze statku nie pozwala, by ten dryfował, 

choćby był szarpany przez niezliczone wiatry, lecz sprawia, że trwa on w jednym 

miejscu” (św. Jan Chryzostom). 

Od pierwszych wieków wizerunek kotwicy nie tylko był używany w sztuce 

chrześcijańskiej jako symbol bezpieczeństwa czysto ludzkiego, ale wyrażał wiarę i 

ufność chrześcijanina w zmartwychwstanie Pana i we własne zmartwychwstanie. 

Ufność ta rodzi się ze ścisłego zjednoczenia z Chrystusem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hbr 6,10-20 (Biblia Tysiąclecia) 
 

   

Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą 

okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze 

usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w 

doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, 

którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. 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. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

W 2020 roku wszyscy stanęliśmy wobec niezwykłych wyzwań –  

❖ globalnej pandemii,  

❖ zrujnowanych planów,  

❖ trudności ekonomicznych,  

❖ a wielu z nas także wobec napięć politycznych i rasowych.  

Wszystkie te trudności mogły być prawdziwym wstrząsem – nie mówiąc już o 

różnych osobistych problemach, które przeżywaliśmy lub nadal przeżywamy.  

W świetle tego wszystkiego, co się wydarzyło, i tego, co jeszcze przed nami, 

powyższy werset z dzisiejszego pierwszego czytania może dodać nam otuchy:  

„Trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy” (Hbr 6,19).  

➢ Czego mamy się trzymać? Nadziei.  

Jako chrześcijanie pokładamy nadzieję w obietnicy, że  

pewnego dnia zjednoczymy się z Bogiem w niebie. 

Tej obietnicy nie jest w stanie zniweczyć ani choroba, ani straty finansowe, ani 

pokrzyżowane plany, ani żadne inne nieszczęścia.  

Właśnie tę nadzieję głosił pierwszym chrześcijanom autor Listu do Hebrajczyków, a 

dzisiaj głosi ją nam. Jeśli staramy się trwać przy Panu i strzec Jego przykazań, nadzieja 

ta jest pewna i niewzruszona.  



➢ Ale na czym polega „trzymanie się” tej nadziei?  

Na rezygnacji lub zaciskaniu zębów, gdy pojawiają się problemy? Nie! Nasza 

nadzieja opiera się na wierności Boga. Mamy pewność, że On, jeśli Mu zaufamy, 

przeprowadzi nas przez każdą próbę. Nie jest to obietnica mglista.  

Bóg dał nam trzy konkretne źródła łaski, które nas umacniają                    

i odnawiają naszą nadzieję. 

 W Eucharystii Jezus uobecnia się dla nas, aby nas uzdrawiać, umacniać i 

karmić.  

 W Piśmie Świętym Pan objawia nam, kim jest, jak bardzo nas kocha i jakie 

ma wobec nas plany.  

 I wreszcie, błogosławi nam poprzez dar relacji z innymi ludźmi – rodziną, 

przyjaciółmi oraz braćmi i siostrami w Chrystusie, od których otrzymujemy 

miłość i wsparcie potrzebne, by przetrwać trudne chwile.  
 

Dzięki tym trzem źródłom łaski możemy doświadczyć przedsmaku nieba i 

umacniać naszą nadzieję.  

Życie bywa niełatwe i wszyscy wiemy, co to znaczy powoli tracić nadzieję. Kiedy 

czujesz, że tak się dzieje, nie poddawaj się frustracji i rozpaczy. Obecność Jezusa w 

Eucharystii, w Piśmie Świętym i w innych ludziach jest kołem ratunkowym rzuconym 

ci przez Boga. Złap je i nie wypuszczaj z rąk!  

 

„Panie, w Tobie cała moja 

nadzieja!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIST DO HEBRAJCZYKÓW  - Tekst i Komentarze „Biblia Nawarska” 

 

Rozdział VII 

 

➢ Jezus Chrystus kapłanem na wzór Melchizedeka 

 
 

1  Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, 

wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. 

2  Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego [łupu]. Imię jego najpierw oznacza króla 

sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest króla pokoju. 

3  Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku [swych] dni, ani też końca życia, 

upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. 

 

 

Nawiązując do 6,20, gdzie wspomniany jest Melchizedek, po słowach napomnienia 

autor na nowo podejmuje główny temat (por. 5,1-10) – wyższości kapłaństwa Chrystusa 

nad kapłaństwem lewickim. 

Wykazuje ją teraz, posługując się argumentami o wyższości kapłaństwa Melchizedeka. 

Odwołuje się do dwóch fragmentów ST (Rdz 14,17-20 i Ps 110[109]), które 

przedstawiają tego tajemniczego króla bez rodowodu i ograniczeń w czasie. 

Ps 110[109] mówi, że syn Dawida posiada wieczne kapłaństwo (w.3). Jest ono wieczne 

w tym sensie, że Bóg, wierny swoim obietnicom, obiecał Dawidowi i jego potomkom 

tron utwierdzony na wieki (por. 2 Sm 7,16) w Jerozolimie. 

Z tym tronem wiązała się godność kapłańska, na wzór (według porządku) 

Melchizedeka, kapłana bez rodowodu, nielewickiego, który pobłogosławił ojca narodu, 

Abrahama (Rdz 14,17-20). 

Syn Dawida otrzymuje więc godność kapłańską nie na drodze pochodzenia, jak synowie 

Aarona i Lewiego, lecz bezpośrednio od Boga. 

W ten sposób Melchizedek staje się figurą Chrystusa jako Mesjasza, Króla i Syna 

Bożego, posiadającego godność kapłańską przewyższającą kapłaństwo lewickie. 

 

 



➢ Kapłaństwo Melchizedeka jest wyższe  od kapłaństwa potomków 

Abrahama 

 
 

4  Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. 

5  Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z Prawem polecenie 

pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. 

6  Tamten jednak, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i 

pobłogosławił tego, który miał obietnice. 

7  Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe. 

8  Ponadto, tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest 

świadectwo, że żyje. 

9  I jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę poprzez 

Abrahama. 

10  Był bowiem jeszcze w lędźwiach ojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. 

11  Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał 

Prawo z nim związane, to jakaż była potrzeba ustanawiania jeszcze innego kapłana na wzór 

Melchizedeka, a nie na wzór Aarona? 

12  Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa. 

13  Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. 

14  Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o 

kapłanach z tego pokolenia. 

15  Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka jest ustanowiony inny 

kapłan, 

16  który stał się takim nie według cielesnego przepisu Prawa, ale według mocy niezniszczalnego 

życia. 

17  Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, 

18  Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności. 

19  Prawo nie doprowadziło niczego do pełnej doskonałości, a było wprowadzeniem lepszej nadziei, 

przez którą zbliżamy się do Boga. 

 

 

 



Autor wykazuje wyższość Melchizedeka nad Abrahamem na podstawie 

błogosławieństwa i dziesięciny. 

Melchizedek, „który nie wywodził się z ich [tj. lewitów] rodu” (w.6), otrzymał od 

Abrahama dziesięcinę (w.9), i pobłogosławił Abrahama jako „wyższy” od niego (w.7). 

Wniosek jest jasny: ponieważ Melchizedek przewyższał Abrahama – a więc również 

lewitów, jego potomków – a Chrystus jest kapłanem na wzór Melchizedeka (por. 5,10), 

kapłaństwo Chrystusa jest wyższe od lewickiego. 

 

Następnie (w.11-19) autor podkreśla, że wyższość kapłaństwa Chrystusa wyraża się w 

jego „doskonałości”, czyli skuteczności (w ST greckie słowo używane do określenia 

wyświęcenia na kapłana znaczyło „uczynić doskonałym”: Wj 29,22; Kpł 8,22 itd.). 

Kapłaństwo na wzór Lewiego nie mogło sprawić, by Prawo Mojżeszowe, któremu 

służyło, dało człowiekowi dostęp do Boga, czyli usprawiedliwienie. 

Konieczne było więc ustanowienie nowego kapłaństwa, nie na wzór Aarona, nie według 

„cielesnego przepisu Prawa” (por. w. 16), czyli niezwiązanego z pokoleniem Lewiego 

(w.12-16), lecz „według mocy niezniszczalnego życia” (w. 16), czyli łaski 

zmartwychwstania. 

Prawo miało być zapowiedzią wyższego prawa Chrystusowego, niosącego nadzieję, 

która otwiera bramy życia wiecznego (w.19). 

 

 

➢ Chrystus najwyższym i prawdziwym kapłanem na wieki 

 
 

20  Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się 

kapłanami, 

21  Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie 

żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki. 

22  O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. 

23  I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, 

24  Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. 

25  Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż 

żyje, aby się wstawiać za nimi. 

26  Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, 

oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, 



27  takiego, który nie jest zobowiązany, 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. 

28  Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, 

złożonej po nadaniu Prawa, [ustanawia arcykapłanem] Syna doskonałego na wieki. 

 

 

Autor ukazuje wyższość kapłaństwa Chrystusa ze względu na jego wieczność i jedność. 

Ponieważ Jezus jest kapłanem na wzór Melchizedeka, zgodnie ze słowami                                  

Ps 110(109),4 Jego kapłaństwo jest wieczne i jedyne. 

 Chrystus jest jedynym prawdziwym Arcykapłanem. 

Wcześniej było wielu arcykapłanów z rodu Lewiego, którym „śmierć nie zezwalała […] 

trwać przy życiu” (w.23). 

 Jezus Chrystus ciągle wstawia się za nami na wieki (w.25), co czyni Jego 

kapłaństwo wyższym. 
 

Autor podsumowuje i uzupełnia to, co zostało powiedziane wcześniej. 

 Świętość Chrystusa i poświęcenie przez Niego siebie samego jako ofiarę raz na 

zawsze skuteczną (w.26-27). 

Przysięga – nowe i ostateczne słowo Boga, które zastąpiło dawne Prawo – ustanowiła 

Arcykapłanem Syna, który jest „doskonały na wieki” (por. w.28). 

 Można powiedzieć, że Chrystus nadal składa Ojcu w ofierze swoją cierpliwość, 

pokorę i miłość, dlatego zawsze możemy się do Niego zwrócić, aby uzyskać 

zbawienie. 

„Przez Chrystusa i w Duchu Świętym chrześcijanin ma dostęp do zażyłości z 

Bogiem Ojcem i przebywa swoją drogę w poszukiwaniu królestwa, które nie jest z 

tego świata, ale w tym świecie się rozpoczyna i przygotowuje” (św. Josemaria 

Escriva, To Chrystus przechodzi 116).  

Jedyne kapłaństwa Chrystusa przedłuża się w kapłaństwie służebnym chrześcijan. 

„Odkupieńcza ofiara Chrystusa jest jedyna, dokonana raz na zawsze, a jednak 

uobecnia się w Ofierze eucharystycznej Kościoła. To samo dotyczy jedynego 

kapłaństwa Chrystusa: uobecnia się ono przez kapłaństwo służebne, nie 

pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa” (KKK 1545). 

 

 
 
 
 



Hbr 7,1-3.15-17 

Imię jego (…) oznacza (…) króla Szalemu, to jest Króla Pokoju. (Hbr 7,2) 

Kim był Melchizedek?  

„Kapłanem Boga Najwyższego”, który przyjął Abrahama chlebem i winem po 

zwycięskiej bitwie (Rdz 14,18.20). 

Zgodnie z tym, co mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, Melchizedek był „bez ojca, 

bez matki, bez rodowodu” (Hbr 7,3). Ponieważ Pismo Święte nie podaje informacji o 

Jego pochodzeniu, niektórzy Żydzi wierzą, że Melchizedek był wieczny. Prowadzi nas 

to do Jezusa.  

List do Hebrajczyków mówi, że jest On najwyższym i wiecznym arcykapłanem, 

„kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka” (Hbr 7,17). 

Dowiadujemy się także, że Melchizedek był „królem Szalemu”, co oznacza także 

„Króla Pokoju” (Rdz 14,18; Hbr 7,2).  

Jezus jest Królem Pokoju. On sam jest naszą drogą do pokoju. Przez swój krzyż i 

zmartwychwstanie uleczył rozdźwięk pomiędzy Bogiem a ludzkością. Łącząc nas w 

jedno Ciało – Kościół, sprawił, że możemy doświadczyć uzdrowienia we wszystkich 

relacjach naruszonych podziałem. 

Rozpoczynamy dziś Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Gdy spojrzymy na 

wszystkie podziały istniejące w dzisiejszym świecie, podział na różne wyznania 

chrześcijańskie może wcale nie być pierwszym, który zobaczymy. 

Jednak Bóg pragnie uzdrawiać rozdarte Ciało Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ to 

właśnie zjednoczony Kościół może stać się narzędziem pokoju i uzdrowienia w świecie. 

Jak więc możemy współpracować z Bogiem pokoju w tym wielkim dziele 

zjednoczenia chrześcijan? Dobrym początkiem jest modlitwa o jedność wszystkich 

wierzących według zamysłu Bożego Serca, zwłaszcza w tym tygodniu. Modlitwa ta 

może przemienić przede wszystkim nasze własne serca, gdy zdamy sobie sprawę,  jak 

wiele łączy nas z naszymi odłączonymi braćmi i siostrami.  

A nawet jeśli nie dożyjemy dnia widzialnego zjednoczenia wszystkich chrześcijan w 

jednym Kościele, to przecież już jednoczy nas miłość Chrystusa. 

Ten duch jedności pomoże nam też zachować pokój, kiedy dotykamy tego, co nas 

dzieli. 



Jezus chce naszej współpracy w jednoczeniu swego umiłowanego ludu. Oby nasze 

modlitwy i czyny były świadectwem tej miłości, którą Bóg otacza wszystkich 

wierzących w Niego. 

 

„Ojcze, pomóż mi budować pokój pomiędzy wszystkimi braćmi i siostrami w 

Chrystusie.” 

Ps 110,1-4  Mk 3,1-6 

 

 

 

Hbr 7,25-8,6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

     Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do 

Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.  

    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.   

     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.  

     Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto 

potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nie 

byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa. 

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

zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś - mówi - 

abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze.  

    Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem 

lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jezus wciąż żyje, aby wstawiać się za tobą. 

Nawet w twoich najgorszych dniach, gdy ulegasz napadom złości, wypijasz kieliszek za 

dużo, wszczynasz kłótnię, poddajesz się rozgoryczeniu czy zmagasz z jakimkolwiek innym 

grzechem – Jezus wstawia się za tobą.  



Zapisz to sobie, żeby nie zapomnieć: „Jezus wstawia się za mną”.  

On nieustannie woła do swego Ojca: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co 

czynią” (Łk 23,34). To jest fundament naszej nadziei.  

Pozwala nam z ufnością zbliżać się do Boga wierząc, że – jak pisał św. Franciszek 

Salezy – „Bóg nam pomoże; zmienimy się na lepsze”.  

Zmienimy się na lepsze, gdyż Jezus wstawia się za nami jako Arcykapłan oraz 

Pośrednik nowego i lepszego Przymierza. Staje przed Ojcem prosząc o wybaczenie 

naszych win i upadków. Błaga Ojca miłosierdzia o miłosierdzie dla nas i Boga wszelkiej 

pociechy  o pocieszenie tych, którzy uczą się Go kochać i Mu służyć.  

Jezus nie siedzi z założonymi rękami patrząc, czy uda nam się prowadzić świętsze niż 

dotąd życie – On sam pomaga nam dążyć do świętości!  

Jezus powierza cię Bogu Ojcu i prosi Go o potrzebną ci pomoc, abyś stawał się święty, 

jak On jest święty. Wyprasza ci miłosierdzie, światło i siły niezbędne do prowadzenia życia 

wiary. Błaga za ciebie – wciąż i od wieków – z niewzruszoną miłością i troskliwością. 

Także w tej chwili przynosi Ojcu ciebie i twoje troski. Wstawia się za tobą, ponieważ wie, 

że sam nie dasz sobie rady.  

➢ Tak bardzo Mu na tobie zależy.  

Pomyśl teraz o jakiejś jednej dziedzinie życia, w której nie dajesz sobie rady. Może to 

być trudna relacja, lęk czy zwątpienie.  

A teraz zobacz, jak Jezus bierze ją w dłonie, a następnie wyciąga je do Ojca.  

❖ Podziękuj Jezusowi za to, że wstawia się za tobą, że chce ci pomóc                                 

w pokonaniu problemu.  

❖ Zaufaj, że On udzieli ci swojej łaski.  

Nie oznacza to jednak bierności. Ty ze swojej strony szukaj nowych pomysłów, 

wskazówek i sposobów wyjścia z trudności. Rozeznawaj je w świetle wiary i ufaj, że Bóg 

ci pomoże; zmienisz się na lepsze.  

 

„Dziękuję Ci, Jezu! Wierzę, że dzięki Twojemu wstawiennictwu i pomocy stanę 

się lepszym człowiekiem.” 

 

 

 


