
 

 

 

Drugie czytanie  - z listu do Hebrajczykow  5, 1 - 6 

Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach 
odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z 

tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią 
powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam 

sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak 

Aaron. 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, Jam Cię dziś zrodził, jak i w innym [miejscu]: Tyś jest kapłanem na wieki na 

wzór Melchizedeka.    

 

Kaplanstwo w Starym Testamencie. 

1. Kaplan byl czlowiekiem « konsekrowanym » czyli « odseparowanym ». Byl 
Lewita, to znaczy pochodzil z pokolenia Lewiego, ktore nie posiadalo dobr 
ziemskich i poslugiwalo w Swiatyni Jerozolimskiej. Ich zarobek pochodzil 
czesciowo ze skladanych darow w Swiatyni.  Natomiast arcykaplani, ktorzy jako 
jedyni mogli wchodzic do najswietszego miejsca w Swiatyni, musieli koniecznie 
wywodzic sie z rodziny Aarona.  

2. Posluga kaplanska ewoluowala w ciagu wiekow. Ze wzgledu na rozne funkcje, 
wypelniane w Swiatyni, zaczeto rozrozniac klasy lewitow. 

 

« nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez 
Boga jak Aaron. 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, Jam Cię dziś zrodził, jak i w innym [miejscu]: Tyś jest kapłanem 
na wieki na wzór Melchizedeka. » 

- Wedlug logiki Starego Testamentu, Jezus nie mogl nosic tytulu arcykaplana 
poniewaz nie pochodzil ani z roku Lewiego ani z rodziny Aarona. 

- Dotad powolanie do kaplanstwa zwiazane bylo z rodem Lewiego. W wypadku 
Jezusa, Bog uczynil inaczej:  

• Jezus Chrystus przyjawszy cialo czlowieka, stal sie “mostem” miedzy 
Bogiem i ludzmi.   

• Wielkosc i hojnosc Milosci Bozej przekracza oczekiwania i wyobrazenia 

ludzkie: 

           “Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór 
Melchizedeka» (Psalm 110, 4)  

Pierwsze wspomnienie w Bibli o Melhizedeku jest w czternastym rozdziale ksiegi 
Rodzaju: « Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i 

królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli 
Królewskiej, król Sodomy. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; 

a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, 
mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę 

nieba i ziemi! » (Rodz 14, 17-19) 

• Dzieje sie to za zycia Abrahama, zatem wiele pokolen przed narodzinami 
Aarona i ustanowieniem Lewitow, a mimo to Melhizedek jest nazwany 
kapłanem Boga Najwyższego. To znaczy, ze moze istniec prawowita 
linia kaplanow, nie bedacych potomkami Aarona.  

 

Autor listu do Hebrajczykow zacheca ich, by zaakceptowali nowosci, jakie przyniosl 
Jezus. Tlumaczy, ze te nowosci nie sa niewiernoscia prawu Starego Testamentu ale 
jego wypelnieniem.  

•  « Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie 
przyszedłem znieść, ale wypełnić. » (Mt 5,17)  

 

W czytanym dzis fragmencie, autor listu podkresle, ze : 

 

1) Kaplan jest zwyklym czlowiekiem.  

2) Jest “pomostem” miedzy Bogiem i czlowiekiem. 

3) Misja kaplana wyplywa z wezwania Bozego.  

 

 

 



 

 

Ewangelia  wedlug Marka  10, 46b - 52 

Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, 
niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że 
to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 

mną!»  Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu 
Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali 

niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie 
płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, 

abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu 
rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. 

 

«Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 

- Bartymeusz, slepy zebrak, zwraca sie w ten  sposob do Jezusa opuszczajacego 
Jerycho. Jezus uslyszal go i poprosil Uczniow, by go przyprowadzili do Niego. 
Wtedy « on zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus 

przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: 

«Rabbuni, żebym przejrzał». I natychmiast Jezus nie uczyniwszy zadnego gestu 

mowi mu: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła».  

W tej samej chwili, niewidomy Bartymeusz odzyskuje wzrok.  

- To uzdrowienie niewidomego ukazuje prawdziwa tozsamosc Jezusa, bowiem 
Bartymeusz nazywa Go “Synem Dawida”, a jest to jeden z trzech tytulow 
przypisanych Mesjaszowi. W nastepnym rozdziale Ewangeli Marka, Jezus 
wjezdza tryumfalnie do Jerozolimy, gdzie tlumy witaja Go wykrzykujac:  

«Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.  

Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.  
Hosanna na wysokościach!» (Mk 11, 9-10) – slowa te nawiazuja do slow proroka 
Jeremiasza: “To bowiem mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba,  

weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: "Pan 

wybawił swój lud, Resztę Izraela!" Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i 

zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci 
kalectwem… » (Jr 31, 7-8) 

W czasach Jezusa uwazano, ze ta przepowiednia Jeremiasza odnosi sie do 
Mesjasza.  

 

“Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł 
za Nim drogą. » 

- Po raz pierwszy Jezus nie zakazuje uzdrowionemu i swiadkom tego uzdrowienia, 
opowiadania o tym cudzie. W rozdziale osmym Marek opisal podobne 
uzdrowienie, ktorego Jezus dokonal w Betsaidzie Galilejskiej. Bylo to tuz przed 
wyznaniem wiary Piotra. Wtedy surowo zakazal Uczniom i uzdrowionemu, by 



nikomu o tym nie opowiadali. Tymczasem scena z dzisiejszego czytania ma 
miejsce u bram Jerozolimy, gdzie wkrotce Jezus zostanie skazany, umeczony i 
zabity…I gdzie zmartwychwstanie. Zatem nadszedl czas, by nie ukrywac juz 
tego, ze jest On oczekiwanym Mesjaszem. Tymbardziej, ze kilka dni wczesniej 
Jezus powiedzial :  

 «Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany 

arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą 
poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach 
zmartwychwstanie». (Mk 10, 33-34) – « Syn Czlowieczy » jest jednym z tytulow 
Mesjasza. 

Powyzsze slowa Jezusa nawiazuja do ksiegi proroka Izajasza :  

• «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i 
ukształtowałem,  
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla 
narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z 
zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co 
mieszkają w ciemności. » (Iz 42, 6-7) 

• « Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się 

otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język 
niemychwesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni  

i strumienie na stepie; » (Iz 35, 5-6) 

• « W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy 
niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. 
Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą 

się w Świętym Izraela, » (Iz 29, 18-19) 
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