
 

 
 

Drugie czytanie  - z listu do Hebrajczykow   4, 14 – 16 

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. 

- Liczne nawiązania do tradycji żydowskiej, przy jednoczesnym użyciu języka 
greckiego, zdają się świadczyć, że adresatem byli zhellenizowani Żydzi. Mogli być 
to jednak także poganochrześcijanie zafascynowani kultem w Świątyni 
Jerozolimskiej i znajacy teksty Starego Testamentu. 

- W tamtych czasach, dialog miedzy poboznymi Zydami i mlodymi chrzescijanami 
jest tym trudniejszy, ze obie te grupy uzywaja tego samego slownictwa, jednak o 
odmiennym znaczeniu, a czasem wrecz przeciwstawnym. 

 

« Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, 

Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. » 

 

1. Dla Zydow, rola kaplanow i arcykaplana, bylo posredniczenie miedzy 

 narodem wybranym a « niedostepnym » Bogiem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Świątynia_Jerozolimska
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 Zwykly czlowiek, nalezacy do świeckiego świata nie mogl zostac kaplanem. 

 Dlatego potrzebny byl rytual jego konsekracji. Slowo konsekracja oznaczalo 

 separacje : wylaczenie z tego, co swieckie. 

Dla Zydow, Jezus nie wypelnial zadnego z warunkow koniecznych do zostania 

kaplanem czy arcykaplanem : 

- pochodzil z pokolenia Judy, a nie Lewiego 

- nie byl konsekrowany na kaplana wedlug przyjetego zwyczaju 

- arcykaplanami mogli zostac tylko ci, ktorzy wywodzili sie od Aarona, nie 

wystarczalo, ze byli z pokolenia Lewiego 

- umarl jak skazany zloczynca : wiec nie mogl tez byc Mesjaszem, za ktorego sie 

podawal…tak wiec zabicie Go bylo uwazane za akt religijny poniewaz w ten 

sposob, pozbyto sie groznego bluzniercy 

 

2. Dla chrzescijan, podstawa do zrozumienia Jezusa, jest mysterium Jego 
 wcielenia. 

- Bog stal sie czlowiekiem, w Jezusie Chrystusie czlowiek i Bog stanowia jedno : w 
ten sposob Jezus jest najlepszym posrednikiem miedzy czlowiekiem i Bogiem. 

- Bog « przeszedł przez niebiosa », pokonal wielka przepasc, ktora oddzielala Go 
od czlowieka. 

- Poprzez zmartwychwstanie Jezusa, czlowiek « przeszedł przez niebiosa » w 
druga strone… 

- My, ktorzy jestesmy czlonkami kosciola, ktory jest mistycznym cialem Chrystusa, 
mamy dostep do Boga Ojca przez Niego. 

 

« Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć 
naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze 
podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. » 

- Jezus jest naszym Bratem, ktory doswiadczyl wielu pokus (wladzy, sukcesu, 
prestizu, ucieczki przed przesladowaniem i smiercia, pokusy uwierzenia, ze Bog 
go opuscil…) nigdy im nie ulegajac i jest jednoczesnie Synem Bozym, zyjacym w 
doskonalej jednosci z Ojcem. 

 

- W Nowym Testamencie, znaczenie slowa « kalpan » uleglo zmianie. Dla 
chrzescijan nie jest on posrednikiem miedzy Bogiem i ludzmi, w takim znaczeniu, 
jakie mialo to w Starym Testamencie. Kaplan dziala w imie Jezusa i w imieniu 
Kosciola. Swoja obecnoscia przypomina wiernym, ze Jezus Chrystus jest 
prawdziwym arcykaplanem.   

 

 



Ewangelia  wedlug Marka  10, 35-45 

Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, 
chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, 
żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden 
po prawej, drugi po lewej Twojej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. 
Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być 
ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który 
Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 
Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie 
się ono] tym, dla których zostało przygotowane». Gdy dziesięciu [pozostałych] to 
usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł 
do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy 
dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami 
chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym 
między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». 

 

« Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu». 

- Te slowa sa trudne dla Zydow, w tym dla Apostolow, bo wiedza, ze bardzo dlugo 
walczono ze zniesieniem praktyk skladania ofiar z ludzi. 

- W czasach Jezusa, slowo « okup » mialo inne znaczenie niz dzisiaj : znaczylo 

« uwolnienie ». 

- Uzyte tu greckie slowo « okup » pochodzi od czasownika « rozwiazywac, 

uwalniac ». 

- Nie chodzi wiec tu o to, ze Jezus ma za nas cos zaplacic …ale ze ma nas 

wyzwolic ! 

- Dziesiec Przykazan zaczyna sie slowami o Bogu wyzwolicielu : « Jam jest Pan 

Bóg twój który cie wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli » 

  

« Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono » : 

- Wedlug proroka Daniela, Syn Czlowieczy bedzie krolem wszystkich ludzi (Dn7). 

- Mowiac te slowa, Jezus przedstawia sie nie jako triumfujacy krol ale jako Sluga, 
zapowiadany przez Izajasza : 

• « wola Pańska spełni się przez Niego » (Iz 53, 10)   

 

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają 
im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami 



chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być 
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. » 

- Inaczej mowiac : « wy, ktorzy jestescie Moimi uczniami, zalazkiem i zaczynem 
« nowej ludzkosci », nasladujcie Syna Czlowieczego, stancie sie slugami ludzi… » 

 

«Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo 
przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? »  

- Inaczej tlumaczac: “Nie moge uniknac cierpienia i smierci, ktorych zaznam od 
ludzi; a wy, czy jestescie gotowi isc ta sama droga?” 
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