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Drugie czytanie  - z listu do Hebrajczykow  5, 7 - 9 

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

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

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

gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy 

Go słuchają 

- Do dzis nie ma pewnosci kto jest autorem tego listu. Niektorzy przypisuja go 

Pawlowi z Tarsu.  

- Adresatami listu do Hebrajczykow sa chrzescijanie pochodzenia zydowskiego, 

zatem bardzo dobrze znajacy teksty Starego Testamentu.  

- Autor tego listu probuje ukazac nowa wiare, w swietle wiary zydowskiej, w swietle 

tekstow Starego Testamentu. Podkresla, ze wraz z przyjsciem Chrystusa, 

ludzkosc weszla w decydujacy etap : jest nim Nowe Przymierze, zapowiadane 

przez Proroka Jeremiasza. 

Tlumaczy tez, ze Jezus Chrystus, bedac jednoczesnie prawdziwym Czlowiekiem 

i prawdziwym Bogiem, juz w samej swej Osobie, laczy Boga z ludzkoscia. Autor 

listu do Hebrajczykow w sposob naturalny zwraca uwage na to, co u Jezusa jest 

czysto ludzkie.  

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

błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci” 

• “za dni ciala swego” czyli: w czasie swego zycia na ziemi 

 

“i został wysłuchany dzięki swej uległości.” 

- Zastanawiajace jest co znaczy to, ze zostal wysluchany bo przeciez umarl na 

krzyzu….w czym zostal wyslychany? Aby lepiej zrozmumiec te slowa trzeba 

szukac ukrytego znaczenia tych slow. Z pewnoscia autor nawiazuje tu do 

Getshemani: do krzyku i lez Chrystusa, do Jego leku przed smiercia i pragnienia 

unikniecia jej. Ten epizod zostal przytoczony przez trzech ewangelistow 

 

▪ «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja 

wola, lecz Twoja niech się stanie!»  (Lk 22, 42) 

▪ «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! 

Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». (Mt 26, 39) 

▪ «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich 

ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się 

stanie]!» (Mk 14, 36) 

 



Modlitwa Jezusa nie konczy sie na slowach przytoczonych w liscie do 

Hebrajczykow. Synoptycy cytuja jej druga czesc:  

“Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! » 

- Jezus calkowicie ufa Ojcu, “jest Mu we wszystkim posluszny…” 

- W jezyku biblijnym, slowa “posluszenstwo” i “poddanie”, oznaczaja bezgraniczna 

ufnosc. 

- W modlitwie “Ojcze nasz”, ktorej nauczyl nas Jezus, sa slowa: “badz wola 

Twoja…” Powtarzajac je calym sercem, budzimy w sobie pragnienie, by plany 

Boze wypelnily. Dobrze wiemy, ze On pragnie, bysmy byli szczesliwi. 

• “Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który 

pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.” (1 Tm 

2, 3-4) 

 

Zbawienie pozwala nam poznac Boga takim, jakim jest naprawde – Jego, ktorego 

Milosc daje zycie…I pozostaje nam tylko zaufac Mu bezgranicznie w dniach proby, w 

chwilach cierpienia…gdy uginamy sie pod ciezarem trudnosci…  

•  Jezus radzi nam: « Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch 

wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». (Mk 14,38) 

- Bo modlic sie znaczy trwac w kontakcie z Bogiem, ufac Mu – zatem znaczy to  

trwanie w stanie przeciwnym do ulegania pokusie… 

Isc za Jezusem znaczy osmielic sie powiedziec Mu o swoich pragnieniach i miec 

wystarczajaco duzo ufnosci, by dodac “ jednak niech Twoja wola sie wypelni, nie 

moja ale Twoja…” 

 

 

 

 

 

Ewangelia  -   wedlug Jana 12, 20 - 33 

A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też 

niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, 

i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział 

Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką 

odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.  Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 

zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje 

życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 

wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie 



i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku 

i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego 

przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z 

nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: 

«Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten 

rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd 

nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy 

zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To powiedział 

zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 

- Jestesmy w Jerozolimie, na kilka dni przed zydowskim swietem Paschy. Kilka dni 

wczesniej, Jezus wjechal do miasta na osle, podczas gdy tlumy wykrzykiwaly 

« hosanna ! ». Robiono tak juz wczesniej, w czasie wielkich ceremonii, wydajac 

owacje na czesc oczekiwanego Mesjasza, ktory mial niedlugo nadejsc.  

- Jan cytuje Faryzeuszy rozmawiajacych miedzy soba :  

• «  Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: «Widzicie, że 

nic nie zyskujecie? Patrz - świat poszedł za Nim». (Jan 

12,19)  

W tym samym czasie pojawia sie grupa, ktora Jan nazywa Grekami. Sa to zydzi z 

diaspory, ktorzy przyszli swietowac Pasche w Jerozolimie. Przybyli adorowac Boga. 

Zwracaja sie do Uczniow Jezusa : « Chcielibysmy zobaczyc Jezusa », co znaczy 

« chcemy spotkac sie z Jezusem i porozmawiac z Nim. » Nie zdaja sobie sprawy, ze 

to wlasnie spotykajac Jezusa, beda mogli adorowac Boga… Wkrotce potem, 

Uczniowie przekazuja Jezusowi ich prosbe o spotkanie z Nim. Jezus odpowiada : 

« «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy…. », co znaczy : 

« nadszedl czas, by Syn Czlowieczy zostal rozpoznany jako Bog. » 

- Slowo « uwielbiony » wystepuje wiele razy w czytanym dzis tekscie. Uwielbiony 

to ten, ktoremu oddaje sie chwale, ktory jest slawny. Dzisiaj, najczesciej kojarzy 

sie nam to slowo z celebryta, gwiazda i prestizem. Tymczasem w jezyku 

biblijnym, chwala Boza to Jego Obecnosc. Obecnosc, ktora promieniuje, ktora 

jest jak krzak ognisty, w ktorym Bog objawil sie Mojzeszowi… Tak wiec slowo 

“uwielbiac, skladac chwale” oznacza: “ ukazywac Obecnosc Boga”. Kiedy Jezus 

mowi “ Ojcze, wsław Twoje imię!» (Jan 12, 28) znaczy to: « Objaw sie takim, 

jakim Jestes, daj sie poznac jako umilowany Ojciec, ktory zawarl z ludzkoscia 

Przymierze Milosci”.  

Kiedy kilka dni pozniej, Pilat zapyta Jezusa kim jest, uslyszy odpowiedz: “Ja się na to 

narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.” 

• “Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» 

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to 

narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 

świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha 

mojego głosu».(Jan 18, 37) 

 



“Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od 

tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.” 

-  Jezus, zgodzil sie przezyc meke na krzyzu, aby do konca wypelnic swa misje. 

Gdy zbliza sie ta chwila, ogarnia go lek…Jednak zwycieza w nim zaufanie i 

oddanie Ojcu oraz pewnosc zwyciestwa. 

 

« Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie 

precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę 

wszystkich do siebie». 

- « władca tego świata » jest ten, ktory od ogrodu rajskiego zaburza w nas 

prawdziwy Obraz Boga… 

- Tymczasem komtemplujac Krzyz Chrystusowy, ukazujacy jak daleko siega 

Milosc Boga do czlowieka, jestesmy przyciagani przez Niego…i zaczynamy 

widziec w krzyzu nie miejsce cierpienia i nienawisci, ale miejsce tryumfu 

Milosci… 

 

“Ojcze, wsław Twoje imię! .. Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i 

jeszcze wsławię». » 

- « Już wsławiłem »  znaczy : « objawilem juz Kim Jestem » 

- « i jeszcze wsławię» znaczy : « nadszedl juz czas, byscie patrzac na 

Ukrzyzowanego, poznali, jak daleko siega niezglebiona Milosc Boga… » 

 

« Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. «  

- Pedagogia Objawienia ma jeden cel : by wszyscy ludzie uslyszeli i poznali Dobra 

Nowine o Milosci Boga.  


