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Drugie czytanie  - z listu do Hebrajczykow 12,18-19.22-24a 

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

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

słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do 

miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na 

uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do 

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

Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa.  

- List do Hebrajczykow, z cala pewnoscia zaadresowany jest do chrzescijan 

pochodzenia zydowskiego. Przedstawia on Nowe Przymierze w swietle 

Pierwszego Przymierza.  

- List ten tlumaczy, ze wszystko, co mialo miejsce przed przyjsciem Jezusa 

(Jego ziemskim zyciem, Meka, smiercia i Zmartwychwstaniem), wszystko to 

jest uwazane za niezbedne w historii Zbawienia. List ten pokresla, ze ta 

historia evoluuje, nie anulujac poprzednich etapow.  

- Autor listu do Hebrajczykow tlumaczy, ze aby poprawnie usytuowac Nowe 

Przymierze, trzeba przyjac Je jako kontynuacje Pierwszego Przymierza i 

jednoczesnie otworzyc sie na nowy radykalizm. 

 

 



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

do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku 

słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. » 

 

- w czytanym dzis fragmencie listu, slowa : płonący ogien, mgła, ciemnośc, 

burza, grzmiące trąby, góra Syjon, miasto Boga żyjącego, Jeruzalem 

niebieskie wskazuja na kontynuacje Pierwszego Przymierza. To slownictwo 

nawiazuje do duchowego doswiadczenia narodu wybranego : 
 

• « Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty 

obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że 

cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził 

lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była 

cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z 

niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał 

i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu 

wśród grzmotów… » (Wyj 19,16-19) 

 

• « Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i 

widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. (…) Lud stał 

ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym 

był Bóg. » (Wyj 20,18 ;21) 

 

• «  Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą - a góra płonęła ogniem 

aż do nieba, okryta mrokiem, ciemnością i chmurą. » (Pwt 4,11) 

 

  

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

Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów (…) do Boga, który 

sądzi wszystkich (…), do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa. » 

 

- W Pierwszym Przymierzu, nieliczni mogli zblizyc sie do Boga (« cały lud, 

słysząc grzmoty i błyskawice  i stał z daleka… ») 

- W Nowym Przymierzu, ochrzczeni zyja w bliskiej relacji z Bogiem. Bojazn 

pojmowana niegdys (w czasach Starego Testamentu) jako lęk, z czasem – 

wraz z ewolucja relacji narodu wybranego z Bogiem, przemienila sie w 

synowskie zaufanie. 

- Ci, ktorzy znali Jezusa, ujrzeli w Nim prawdziwe Oblicze Ojca : 

 

• «  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w 

bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy 

wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego 

ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. » (Rz 8,15-16) 

 



- Jezus jest Mediatorem Nowego Przymierza : pozwala wszystkim ochrzczonym 

zblizyc sie do Boga, stac sie Jego bliskimi… Dzieki Jezusowi zrealizowala sie 

obietnica dana Mojzeszowi, u stop gory Synaj :  

 

«Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach 

orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu 

mego i strzec mojego Przymierza, będziecie szczególną moją własnością 

pośród wszystkich narodów (…) wy będziecie Mi królestwem kapłanów i 

ludem świętym.»  

 

• « Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali 

miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili. » 

(Hbr 4,16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia  wedlug Lukasza  14, 1a. 7 - 14 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat 

spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy 

zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię kto 

zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od 

ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i 

powie ci: "Ustąp temu miejsca!"; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz 

gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie 

gospodarz i powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej!"; i spotka cię zaszczyt wobec 

wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a 

kto się poniża, będzie wywyższony». Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: «Gdy 

wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani 

krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś 

odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i 

niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się 

odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych». 

 

Lukasz opisal w swej Ewangeli kilka scen posilkow: 

- w domu faryzeusza Szymona (Lk 7,36) 

- u Marty i Marii ( Lk 10,38) 

- u jakiego faryzeusza (Lk 11,37) 

- u Zacheusza (Lk 19) 

- w Wieczerniku (Lk 22) 

 

Jezus czesto bywal zapraszany na posilki do roznych domow. Przywiazywal duza 

wage do tych spotkan. Zlosliwi mawiali : « Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy 

mówicie: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników". (Lk 7, 34) 

Trzy z wyzej wymienionych posikow, mialy miejsce w domach faryzejskich, co stalo 

sie okazja do niezgody.   

1. W czasie posilku u Szymona, pewna kobieta o zlej reputacji rzucila sie do nog 

Jezusa, a On zaskakujac wszystkich, pochwalil ja…  

• «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; 

ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi 

pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy 

nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego 

powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała.” 

(Lk 7,44-47) 

 

2. Zaproszony na obiad do jakiegos faryzeusza, Jezus nie dokonal rytualnego 

obmycia rak przed posilkiem, co wywolalo zgorszenie… 
 

• « Gdy jeszcze mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. 

Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził 

zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do 



niego: «Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony 

kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. 

Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? 

Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie 

dla was czyste. Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z 

mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i 

miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. 

Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i 

pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po 

których ludzie bezwiednie przechodzą». (Lk  11,37-44)  

 

3. Pewnego razu, w dzien szabatu, Jezus spozywal posilek w domu innego 

faryzeusza : 

 

- W czasach Jezusa szabat byl szczegolnie swietowany. Przestrzegano, by nikt 

nie wykonywal zadnej pracy, by byl to dzien radosci i swietowania na czesc Boga 

Stworzyciela i Wyzwoliciela. Zapraszano sie wzajemnie na szabatowy posilek. 

Rytualne zakazy tak sie pomnozyly i niektorzy tak skrupulatnie ich przestrzegali, 

ze stawalo sie to kosztem milosci braterskiej.  

 

- Tego samego dnia, Jezus uzdrowil chorego na wodną puchlinę :  

 

«A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy 

Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno w szabat 

uzdrawiać, czy też nie?» Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i 

odprawił. A do nich rzekł: «Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, 

nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?» I nie mogli mu na to 

odpowiedzieć. » (Lk 14, 1-6)  

To uzdrowienie bylo przedmiotem rozmow przy stole. Oskarzano Jezusa, ze 

uzdrawiajac tego czlowieka nie przestrzegal przykazania odpoczynku szabatowego.   

 

Ruch Faryzeuszy powstal kolo 135 roku pne. Wyrosl on z pragnienia nawrocenia. 

Faryzeusze zwracali szczegolna uwage na niedopuszczanie do zadnego 

kompromisu politycznego i na przestrzeganie przykazan. W czasach Jezusa, 

faryzeuszy cechowala wyjatkowa gorliwosc religijna. Byli bardzo odwazni : za 

panowania Heroda Wielkiego, szesc tysiecy z nich odmowilo zlozenia mu przysiegi 

wiernosci, za co zostali ukarani « slonymi » mandatami.   

Ich tozsamosc religijna opierala sie na wielkim szacunku dla tradycji czyli na 

calym bogactwie roznych przepisow i przykazan dotyczacych relacji z Bogiem w 

zyciu codziennym, ktore przekazali im ich ojcowie. Byly one owocem dlugich 

poszukiwan ich ojcow, pragnacych zyc tak, by podobalo sie to Bogu.     

- Rady faryzeszy, spisane po 70 roku naszej ery, bardzo przypominaja niektore 

rady Jezusa…. 



Wzajemne relacje Jezusa z faryzeuszami sa przepelnione sympatia i jednoczesnie 

wyjatkowym wymaganiem. Jezus nigdy nie odmowil im rozmowy. Czasem w dosc 

ostry sposob zwracal im uwage na to, co bylo przesada w gorliwosci religijnej, i co 

prowadzilo do dwuznacznosci oraz do braku milosci braterskiej.  

W czytanym dzis fragmencie, Jezus udziela im kilku rad, dotyczacych wyboru miejsc 

przez gosci zaproszonych na uczte. Nawiazuja one do slow z ksiegi Przyslow i z 

ksiegi Syracha: 

• “Nie bądź wyniosły u króla, nie stawaj na miejscu wielmożów! Niech raczej 

ci rzekną: «Posuń się wyżej!» niżby cię mieli poniżyć przed możny. «  (Prz 

25,6-7) 

• “Gdy jakiś możny pan ciebie wzywa, ty się ukryj, a tym usilniej będzie cię 

wzywał. Nie pchaj się, aby cię nie odsunięto, ani nie stój za daleko, żeby cię 

nie zapomniano.” (Syr 13,9-10) 

 

Jednak slowa Jezusa dotycza czegos wiecej. W sposob typowy dla prorokow, 

probuje tu otworzyc oczy faryzeuszom, zanim bedzie za pozno, bowiem zbyt duze 

zadowolenie z siebie prowadzi do zaslepienia. Jezus demaskuje tu ryzyko 

popadniecia w postawe pogardy dla innych. A przeciez, by moc wejsc do Krolestwa 

Niebieskiego, trzeba stac sie, jak male dziecko… (Lk 9, 46-48; Mt 18, 4)  

Nawrocenie prowadzace do Krolestwa, dokonuje sie tylko wtedy, gdy czlowiek 

uznaje swa malosc i slabosc przed Bogiem. 

• “«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a 

drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, 

że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten 

celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 

wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 

oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla 

mnie, grzesznika!" Powiadam wam: Ten odszedł do domu 

usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 

poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». (Lk 18,10-14) 
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