
 

Drugie czytanie  -  z listu do Hebrajczykow 7, 23-28  

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

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

- List do hebrajczykow zostal prawdopodobnie napisany przez chrzescijanina 

pochodzenia zydowskiego. Zaadresowany jest do innych Zydow, ktorzy przyjeli 

Chrzest Swiety. Dlatego styl tego listu jest dobrzez zrozumialy dla Zydow i czasem 

zaskakujacy czy trudny do pojecia dla dzisiejszych chrzescijan. Zawiera wiele 

antytez, ktore dotycza roznic miedzy Przymierzem zawartym na Synaju (Pierwsze 

Przymierze) i Nowym Przymierzem, zawartym za posrednictwem Jezusa 

Chrystusa.  

• W czasach Pierwszego Przymierza « gdy tamtych 

wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im 

trwać przy życiu » (w.23) ; « arcykaplani byli ludzmi 

obciążonymi słabością » (w.28), a poniewaz byli 

grzesznikami, potrzebowali « składac codzienne ofiary 

najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. » 

(w.27) 

Inne wersety przedstawiaja inna strone antytezy. 



Kaplani czasow Pierwszego Przymierza: 

•  Byli smiertelnikami, a Jezus “zyje na wieki.”  

• Ich kaplanstwo bylo czasowe, tymczasem kaplanstwo 

Jezusa  nie przemija. 

• Byli “odseparowani” od innych ludzi poprzez ryt ich 

konsekracji, ale pozostali grzesznikami. Jezus jest bez 

grzechu, “swiety, niewinny, nieskalany” i w ten sposob 

“odseparowany” od grzesznikow… 

• Byli “obciążeni słabością », a Jezus jest pelen Mocy : 

moze “zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego 

zbliżają się do Boga”. (w.25) 

• Ich kaplanstwo wywodzi sie z prawa Mojzeszowego, a 

kaplanstwo Jezusa zostalo Mu nadane przez Boga 

Ojca. 

- Jezus przeprowadza wierzacych z niedoskonalego i niedokonczonego Pierwszego 

Przymierza do Nowego - doskonalego i do konca wypelnionego. Zapowiadal to 

prorok Jeremiasz:  

“Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela <i z 

domem judzkim> nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich 

przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje 

przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana.” (Jr 31, 31-

32) 

Autor listu porusza,, w czytanym dzis fragmencie kilka tematow, waznych dla wiary 

chrzescijanskiej: 

• Zmartwychwstanie (w. 24-25): “Jezus zawsze żyje, żyje 

na wieki” 

• Eucharystia (w. 27): “raz na zawsze zlozyl ofiare, 

ofiarując samego siebie.”  

 – Kiedy Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy mowil: 

«Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za 

was będzie wylana.” (Lk 22, 20), Uczniowie nie 

wiedzieli, ze mowi o swej mece, smierci i 

zmartwychwstaniu bowiem w jezyku biblijnym Starego 

Testamentu przelanie swej krwi, oznaczalo 

zaakceptowanie bezkrawego oddania swego zycia. 

 

 “Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo 

zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, [ustanawia] Syna doskonałego na 

wieki.” 



- Jest to aluzja do psalmu 110, mowiacego o Mesjaszu - krolu z rodu Dawida do 

przysiegi: “Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór 

Melchizedeka» (w.4) 

- Slowo “doskonałego” napisane w powyzszym tekscie, w jezyku greckim, oznacza 

konsekracje arcykaplana. W ten sposob autor listu tluumaczy, ze Jezus zostal 

konsekrowany na arcykaplana na krzyzu…wtedy stal sie Posrednikiem miedzy 

Bogiem i ludzmi.  

 

 

 

 

 

 

Ewangelia  wedlug  Marka  12, 28b-34 

Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze 

wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan 

Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz 

miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od 

tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, 

bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem 

i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie 

całopalenia i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: 

«Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. 

 

« zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 

- Jestesmy swiadkami prawdziwego dialogu Jezusa z uczonym w Pismie, dialogu 

pelnego szacunku i gotowosci przyznania racji drugiemu. Jezus, Apostolowie i 

wiekszosc pierwszych chrzescijan byli pochodzenia zydowskiego. W czasach 

Jezusa istniala wiec prawdziwa komunia mysli miedzy pierwszymi chrzescijanami 

i niektorymi przedstawicielami wspolnoty zydowskiej.  

Uczony w Piśmie, ktory zadaje to pytanie Jezusowi nie ma zlych zamiarow, a 

pytanie to dotyczy jednego z czesto wowczas rozwazanych przez Zydow 

zagadnien. 

 

 «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz 

miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym 

swoim umysłem i całą swoją mocą. » 



- Sa to slowa zydowskiego credo. 

- W Starym Testamencie temat milosci Boga byl przedstawiany jako przywiazanie 

do Niego i jednoczesne odwrocenie sie od bozkow. Narod wybrany miluje Boga,  

odpowiadajac w ten sposob na Jego Milosc : 

• “ Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie 

przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście 

najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej 

waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z 

ręki faraona, króla egipskiego.” (Pwt 7, 7-8) 

• “Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma 

innego.” (Pwt 4, 35) 

 

« Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. » 

- Jest to cytat z ksiegi kaplanskiej, bardzo dobrze znany uczonym w Pismie.  

- Oba te przykazania sa przykazaniami milosci i Jezus nic do nich na razie  nie 

dodaje. Jeszcze dlugo przed Jego narodzinami tworzyly one jedno przykazanie.  

- Prorocy bardzo rozwineli liste wymagan dotyczacych milosci blizniego. I tak np 

Ozeasz pisal : 

« Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż 

całopaleń. » (Oz 6,6) 
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