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Nota od Redakcji 

 
 
Drodzy Czytelnicy,  
 
Pierwsze numery naszego biuletynu oparte były o Katechizm Genewski 
Jana Kalwina. Z czasem tekst Katechizmu dobiegł końca, 
postanowiliśmy zatem oprzeć kolejne numery naszego biuletynu Credo 
o główne tematy Reformacji, cytując jednocześnie dokumenty 
historyczne szczególnie istotne w danej kwestii dla szeroko 
rozumianego protestantyzmu.  
Zapraszamy do lektury biuletynu w tej, nieco odmiennej formie i o 
nieco odmiennej treści.  
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Studium Biblijne: List do Hebrajczyków 4,14-16  
 
 

 
Jeśli więc mamy tak wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Boga, trzymajmy 
się mocno wyznania wiary. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych 
słabościach, lecz podobnie jak my doświadczonego we wszystkim, oprócz grzechu. Śmiało więc zbliżajmy 
się do tronu łaski, abyśmy we właściwym czasie otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy. 
 
Jezus nazwany został arcykapłanem. Kim był 
arcykapłan? W czasach Starego Testamentu 
działało wielu kapłanów w świątyni w 
Jerozolimie. Ich zadaniem było składanie ofiar w 
imieniu ludzi: ofiar za grzechy, ofiar 
dziękczynnych i innych. Jeden z kapłanów – 
najwyższy kapłan – nazywany był arcykapłanem.  
W jednym z najważniejszych świąt żydowskich - 
Dniu Pojednania (Jom Kippur) arcykapłan 
wchodził do najświętszego miejsca w świątyni 
gdzie stała arka przymierza. Był to jedyny raz w 
roku, kiedy mógł on wejść do najświętszego 
miejsca. Arcykapłan kropił wtedy krwią kozła 
ofiarnego Arkę Przymierza, dokonując w ten 
sposób przebłagania za grzechy ludu i swoje. 
(por. Ks. Kapłańska 16). 
Ta ofiara nie była wystarczająca, aby przebłagać 
grzechy ludzkie. Dzień Pojednania i kult ofiarny 
wskazuje na ostateczną, wystarczającą ofiarę za 
grzechy: śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu.  
W czasach Starego Testamentu ciągle na nowo 
należało składać ofiary za grzech i co roku 
następował Dzień Pojednania. Tak działo się do 
momentu śmierci Jezusa na krzyżu jako 
doskonałej ofiary za nasze grzechy. Jezus 
ostatecznie dokonał przebłagania za grzechy 
spełniając Dzień Przebłagania. Składanie ofiar 
oraz świątynia stały się już nie potrzebne. 
 
Podobnie jak arcykapłan w świątyni izraelskiej 
przechodził przez różne pomieszczenia świątyni 
aż do najświętszego miejsca, tak Jezus szedł 
przez niebiosa do najświętszego miejsca, do 
samego Boga Ojca. 
W czasach Starego Testamentu tylko arcykapłan 
mógł raz w roku wejść do najświętszego miejsca 
aby stanąć przed obliczem Boga. Chrystus przez 
swą ofiarę natomiast przygotował nam drogę 
do Boga, do Jego tronu. Z Chrystusem możemy 
bezpośrednio stanąć przed Jego obliczem.  
 
Autor listu do Hebrajczyków przypominając 
nam o fakcie posiadania przez nas doskonałego 

Arcykapłana, Jezusa, który przetarł dla nas 
drogę do Boga Ojca, jednocześnie napomina 
czytelników, aby się trzymali mocno wyznania 
wiary. Wyznanie wiary nie jest tu dalej 
konkretnie określone, ale z całości listu możemy 
wnioskować, co autor miał na myśli. Jest to 
wyznanie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, 
że Jego ofiara na krzyżu jest wystarczająca, aby 
zadośćuczynić nasze grzechy i pojednać nas z 
Bogiem.  
Trzymanie się wyznania wiary nie oznacza tylko 
posiadania wiary, ale aktywne życie wiarą, 
głębokie pragnienie życia z Jezusem i pełne 
powierzenie Jemu swego człowieczego życia we 
wszystkich jego aspektach. 
 
Jezus jest Synem Bożym, jest Bogiem. 
Jednocześnie stał się człowiekiem. Będąc 
człowiekiem współodczuwał wszystkie nasze 
słabości, doświadczył wszystkiego czego my 
doświadczamy, oprócz naszych grzechów.  
Nie chodzi o słabości fizyczne, lecz o wszelkie 
pokusy spotykające człowieka. Nasze słabości 
sprawiają, że ciągle popadamy w grzech. 
Czasami nieświadomie, czasami zupełnie 
świadomie. Pokusa okazuje się niejednokrotnie 
tak silna, że poddajemy się, nie będąc w stanie 
się jej przeciwstawić.  
 
Jezus doskonale zna ludzkie słabości. 
On podczas swojego ziemskiego życia głośno 
wołając, ze łzami zanosił błagania i prośby do 
Tego, który mógł go ocalić od śmierci, i został 
wysłuchany z powodu swojej uległości. Chociaż 
był Synem, przez to, co wycierpiał nauczył się 
posłuszeństwa. (Hebr. 5,7).  
 
Jezus stał się człowiekiem, takim jak my, 
poznając wszystkie słabości i problemy ludzkie, 
współczuł nam ludziom. On wie naprawdę z 
własnego doświadczenia jak się czujemy. On 
rozumie nas doskonale w trudnych dla nas 
chwilach, kiedy już nie możemy znaleźć żadnego 
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rozwiązania z rozpaczliwej sytuacji, kiedy 
bezsilnie płaczemy w naszym cierpieniu i lęku. 
Pociechą dla nas wierzących jest to, że mamy 
prawo, przywilej przychodzenia do Niego, 
zwracania się do Niego, kiedy jest nam trudno 
być posłusznymi Słowu Bożemu. Nie ma 
wątpliwości, że On nas zrozumie, bo i On 
doświadczył ludzkich słabości. On też jest 
jednym z nas, Jezus jest też człowiekiem. 
Jezus sam nie uległ grzechowi, doznał jednak 
pokuszenia grzechu i musiał z nim ostro walczyć 
(por. np. Ew. Mateusza 4,1-11). Jezus wie co to 
znaczy być posłusznym, kiedy pojawiają się 
pokusy. 
Zupełnie śmiało i bez obaw możemy przyjść do 
Jezusa ze wszystkimi naszymi problemami. 
Możemy mu szczerze wyznać nasze grzechy. 
Jezus nas rozumie i jesteśmy cenni dla niego, 
czego dowodem jest Jego ofiara na krzyżu, 
skutkiem której stało się otrzymanie 
przebaczenia naszych grzechów. 
 
W czasach Starotestamentowych tylko 
arcykapłan mógł wejść do najświętszego 
miejsca w świątyni, miejsca gdzie przebywał 
Bóg, gdzie stała arka przemierza, tron Boży. 
Inni ludzi, a nawet inni kapłanie nie mogli tam 
wejść z powodu ich grzechów. 
Śmierć Chrystusa na krzyżu sprawiła ostateczne 
przebłaganie za grzechy. W momencie kiedy 
Jezus umierał, zasłona w świątyni rozdarła się 
na dwie części, od góry aż do dołu (Ew. Marka 
15,38). To oznacza, że od tego momentu każdy 
może mieć dostęp do najświętszego miejsca. 
Każdy wierzący, a nie tylko arcykapłan raz w 
roku. 

W naszym tekście czytamy co to oznacza dla 
wierzącego: Śmiało więc zbliżajmy się do tronu 
łaski, abyśmy we właściwym czasie otrzymali 
miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy. Śmiało, bez 
wstydu i lęku, możemy zbliżać się do Boga 
samego. 
 
Fakt, że Chrystus siedzi po prawicy Boga Ojca 
(Hebrajczyków 1,3) czyni z tronu Boga tron 
łaski. Boży gniew za ludzki grzech nie dotyka już 
ludzi wierzących w Chrystusa. Możemy przez 
wiarę z łaski przyjść do Boga. Łaska to dar 
przebaczenia, pojednania z Bogiem. Nic nie 
musimy czynić, tylko uwierzyć.  
Jeśli wierzymy, to znaczy, jeśli żyjemy z 
Chrystusem, nie mamy powodów, aby się bać 
Boga. Mimo naszych grzechów nie musimy mieć 
powodów do lęku. Chrystus zapłacił swoją 
ofiarą na krzyżu za każdego wierzącego.  
Dzięki Chrystusowi i jego dziełu możemy śmiało 
i bez leku zbliżać się do tronu Bożego. Nie 
potrzebujemy już innych pośredników, aby 
przyjść do Boga czy do Jezusa. Nie 
potrzebujemy także specjalnych sakramentów 
lub innych czynności, aby móc zbliżyć się do 
Boga. Każdy wierzący może osobiście i 
bezpośrednio przychodzić do samego Boga.  
To jest Ewangelia, Dobra Nowina: Bóg nie jest 
daleki i nieosiągalny, On jest całkiem blisko nas. 
Bóg przyjmuje nas w swojej łasce przez 
Chrystusa.  
 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com  
 
 

 
 
 
 

 

Wstawiennictwo, modlitwa  
Jezusa Chrystusa za nas 

 

  
Jana 17,20: Nie tylko za nimi proszę, ale i za 
tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. 
 
Kończąc swoją modlitwę wstawienniczą, w 
Ewangelii Janowej, Pan objawił, że nie modlił się 
tylko za swoich uczniów, nie tylko za tych, 
którzy szli za Nim w Jego obecnej posłudze, ale 
za cały swój lud wszystkich wieków, tych, którzy 
będą słuchali Jego Słów i uwierzą w Niego.  

Co jest tutaj także ważne, to fakt, że 
usłyszeliśmy Słowa naszego Pana Jezusa 
Chrystusa dzięki Jego sługom, tym, których 
posłał.  
 
Kiedy więc przyglądamy się punktowi 
kulminacyjnemu i chwalebnemu modlitwy 
wstawienniczej naszego Zbawiciela, możemy 
zatrzymać się na chwile, aby streścić siedem 

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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najważniejszych elementów, za które On modlił 
się.  
 
Po pierwsze, w w. 11, prosił o zachowanie nas w 
świecie, w którym żyjemy: Ojcze święty, 
zachowaj w imieniu twoim tych, których mi 
dałeś. Modlił się o łaskę zachowania nas. Modlił 
się do Świętego Ojca, aby ten zajął się nami i 
chronił nas.  
 
Po drugie, błagał o naszą radość w w. 13: aby 
mieli w sobie moją radość w pełni. W Jana 16,33 
mówi: To powiedziałem wam, abyście we mnie 
pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale 
ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.  
 
Pan wchodził w okres, w którym miał 
doświadczyć wielu cierpień dla tych, których 
pozostawiał za sobą. Modlił się, aby byli 
uczestnikami Jego doskonałej radości. Modlił 
się, aby mieli oczy wiary skierowane na 
zwycięstwo, które miał odnieść nad śmiercią, 
piekłem i grobem.  
 
Po trzecie, modlił się o wyzwolenie nas z tyranii 
mocy grzechu, w w. 15: Nie proszę, abyś ich 
wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. 
Przez naszą naturę szybko utracimy odwagę i 
powrócimy do służenia światu.  
 

 
 
Po czwarte, modlił się o nasze uświęcenie przez 
Jego Słowo w w. 17: Poświęć ich w prawdzie 
twojej; słowo twoje jest prawdą. Modlił się, aby 
nasze serca były uzdrowione oczyszczającą 
wodą Jego Słowa.  
 
Po piąte, modlił się o naszą jedność i duchową 
stałość w w. 21: Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, 
Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas 
jedno byli. Musimy doskonale zrozumieć cel 
przyjścia naszego Zbawiciela. Jego misja była 
pojednaniem, abyśmy my byli pojednani z 
Ojcem i naszym bliźnim.  

 
Po szóste, modlił się o naszą jedność i naszą 
społeczność w Nim w w. 24: Ojcze! Chcę, aby ci, 
których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem. 
Modlił się, abyśmy byli z Nim w społeczności, w 
harmonii i jedności.  
 
Po siódme, modlił się o nasze spełnienie w w. 
24: aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś.  
 
Można powiedzieć, że były to ostatnie wyrazy 
woli, które przedstawił Ojcu przed swoją 
śmiercią.  
 
Wierzymy, że Chrystus podążał w kierunku 
swojego cierpienia ze spojrzeniem wiary, 
skierowanym na chwałę, która na Niego 
oczekiwała.  
Jana 17,4-5: Ja cię uwielbiłem na ziemi; 
dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je 
wykonał; a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u 
siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, 
zanim świat powstał. 
 
W Liście do Hebrajczyków 11,6 i 12,2 widzimy, 
że i my musimy spoglądać na Jezusa, autora 
naszej wiary; na Tego, który prowadzi do 
doskonałości. Jego wiara była zintensyfikowana 
przez Jego spojrzenie pełne wiary na nagrodę.  
 
W ten sposób nasz Zbawiciel uprzedzał tych, 
których kochał, o próbach, które miało znieść 
ich ciało, próbach poprzedzających chwałę, 
która ich oczekuje.  
Napotkamy próby bardzo bolesne, zbliżając się 
do ostatniej godziny życia. Poznamy rozdarcie i 
zniszczenie naszego ciała. Nasze ciało zostanie 
krzyżowane podczas całego naszego życia, aby 
nas przygotować do tego ostatniego dnia.  
 
Jana 16,32-33: Oto nadchodzi godzina, owszem 
już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do 
swoich, i mnie samego zostawicie; lecz nie 
jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To 
powiedziałem wam, abyście we mnie pokój 
mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale 
ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. 
Nasz pokój nie będzie w rzeczach tego życia. 
Nasz pokój nie znajduje się w rzeczach, które 
dają satysfakcję naszemu ciału. Znajdziemy 
pokój tylko w naszym Panu Jezusie Chrystusie.  
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Kiedy nasz Zbawiciel wstawia się za nami w w. 
20, nie tylko za nimi proszę, zapewnia nas tym 
samym, że siedem głównych punktów, za które 
modlił się, są ku uwadze wszystkich wierzących, 
wszystkich czasów.  
 
Czy nie jest prawdą, że przyszli rodzice często 
modlą się o ich dzieci, zanim te urodzą się 
(myślimy o czasie ciąży np.)? W podobny sposób 
Pan Jezus pamiętał o tych wszystkich, którzy 
mieli narodzić się z Ducha. Myślał już o ludzie, 
który wybrał, aby mu zanieść swoją Dobrą 
Nowinę.  
 
Widzimy, jak Chrystus, przez swoje 
postanowienie, przydał godności swojemu 
uciskowi, przynosząc wiarę zbawczą przez 
głoszenie Jego Słowa przez tych, których wysłał. 
Pan jest Wszechmocny. Mógłby On jednym 
słowem nawrócić w jednej chwili wszystkie 
istoty ludzkie, ale nie tak On sam zadecydował.  
Zadecydował On, że pośle ludzi, aby 
poprowadzić do wiary zbawczej przez 
szaleństwo głoszenia. Są jednak także tacy, 
którzy głoszą, nie będąc posłanymi. To nie są ci, 
których Pan użyje, aby doprowadzić innych do 
Niego (por. Rzymian 10,13-17).  
 
Jest tak bardzo ważnym, aby ci, którzy głoszą 
Słowo byli posłanymi. Głoszenie, które ma 
doprowadzić ludzi do wiary, ma pochodzić od 
Niego, poprzez kaznodzieję, który głosi: „tak 
mówi Pan”. Jeśli to nie ma miejsca, ludzie nie 
usłyszą Ewangelii.  
 
Wiele rytuałów, w wielu religiach, czy 
wyznaniach chrześcijańskich, nie ma wiele 
wspólnego ze Słowem Bożym.  
Stopniowo, gdy zaczniemy wreszcie rozumieć, 
że misją Chrystusa było wykupić swoją krwią 
pojednanie dla swego Kościoła (oczywiście w 
rozumieniu wspólnoty wierzących), dostąpimy 
potrzeby rozumienia ważności Jego modlitwy, 
abyśmy wszyscy byli jednym. I nie ogranicza się 
to do naszych osobistych przyjaciół, bądź 
naszych kontaktów w łonie Kościoła tej czy innej 
denominacji. Chrystus jednoczy wszystkich 
wierzących, w Nim (por. Efezjan 2,11-14).  
 
Wszystkie wymagania Prawa zostały spełnione i 
teraz przez krew Jezusa zbliżyliśmy się do Niego 
i do siebie wzajemnie. Wszystko to, co 

oddzielało Żydów i Pogan (w sensie: nie-Żydów) 
zostało zniesione.  
Musimy pracować razem, wspólnie. Rzecz, którą 
mamy razem, to krew naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Chrystus swoją krwią wykupił nasze 
pojednanie.  
 

 
 
Popatrzmy na to gorące pragnienie Pana 
jedności w Duchu tych, którzy wierzą w Niego. I 
nie jest to opcjonalne. Jest to coś, co musimy 
robić, realizować.  
Czy nie byłoby rzeczą wspaniałą, aby wszyscy, 
odkładając na bok ich wzajemne uprzedzenia, 
zjednoczyli się we wspólnym, jednym głosem 
(serca, nie instytucji) oddawaniu chwały Ojcu, 
przez Jezusa Chrystusa?  
Istnieje tak wiele podziałów między ludźmi, 
określających się mianem wierzących, że w 
konsekwencji tracą – ci wierzący - możliwość 
prawdziwego oddawania chwały Ojcu, będąc 
zamkniętymi we własnym poczuciu jedyności i 
doskonałości, wręcz pogardzając innymi.  
 
Chwała, którą Chrystus dał swojemu Kościołowi, 
nie jest tą, którą świat nazywa chwałą. Jaka była 
to chwała? Jana 17,22 mówi, że Jezus dał nam 
chwałę, tę, którą dał Mu Ojciec. Nie mówimy o 
czymś, co zdarzy się dopiero w raju. Widzimy ją 
wyrażoną przez Apostoła Pawła w Liście do 
Rzymian 5,2-5: dzięki któremu (Chrystusowi) też 
mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której 
stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A 
nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, 
że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość 
doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; a 
nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana 
jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, 
który nam jest dany.  
 
Jest to ta sama zasada, której naucza nas 2 List 
do Koryntian 12,9-10: Lecz powiedział do mnie: 
Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem 
pełnia mej mocy okazuje się w słabości. 
Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, 
aby zamieszkała we mnie moc 
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Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w 
słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w 
prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; 
albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem 
mocny.  
 
Czy Jezus szczyci się uciskiem? 2 List do 
Koryntian 8,9 mówi: Albowiem znacie łaskę 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc 
bogatym, stał się dla was ubogim, abyście 
ubóstwem jego ubogaceni zostali.  
Zauważmy, jaka jest niezwykła łaskawość 
naszego Pana, na drodze Jego pokornego 
poddania się swojej misji. Wszystko po to, aby 
wykupić nas. I to stanie się centrum Jego 
chwały. Apokalipsa 5,9-10 mówi: I zaśpiewali 
nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć 
księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś 
zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z 
każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i 
uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i 
kapłanów, i będą królować na ziemi. Jezus jest 
obdarzony chwałą w tym, co dokonał, aby nas 
wykupić ku naszemu zbawieniu. Ucisk, który 
wycierpiał w tym życiu jest punktem centralnym 

Jego chwały wiecznej. Słowo uczy nas, co to 
znaczy szczycić się w cierpieniu. Uczy tego, co 
Jezus wycierpiał za nas, co tym samym pozwoli 
nam bardziej docenić cenę naszego odkupienia.  
 
Ile wielkich prawd znajduje się w Słowie Życia. 
Ta chwała, którą Chrystus nabył poprzez swoje 
cierpienie, poprzez swoją Krew, stała się naszym 
dziedzictwem. Dziedziczymy cierpienie i 
dziedziczymy chwałę tego cierpienia.  
List do Rzymian to potwierdza w 8,16-17: Ten to 
Duch świadczy wespół z duchem naszym, że 
dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i 
dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a 
współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z 
nim cierpimy, abyśmy także razem z nim 
uwielbieni byli.  
Musimy (a właściwiej: jest nam dane) szczycić 
się z Nim w cierpieniu, zanim będziemy dzielić 
Jego chwałę wieczną, gdyż pokój, którego 
doświadczamy w cierpieniu, dzięki naszej 
społeczności z Nim, jest przedsmakiem chwały 
wiecznej.  
   

Tomasz Pieczko  
 
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 

www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Artykuł XXVI 

 
Wstawiennictwo Chrystusa 

 
Wierzymy, że nie mamy żadnego innego dostępu przed oblicze Boga, jak tylko przez jedynego 
Pośrednika i Orędownika - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, który stał się człowiekiem, zjednoczywszy w 
jednej osobie natury boską i ludzką, abyśmy mieli dostęp przed oblicze Bożego Majestatu, który w 
przeciwnym razie byłby dla nas zasłonięty. Jednak ten Pośrednik, którego Ojciec wyznaczył do mediacji 
między sobą a nami, nie powinien w żaden sposób trwożyć nas swoim majestatem, ani też sprawiać w 
nas chęci szukania innego. A to dlatego, iż nie ma nikogo innego w niebie i na ziemi, kto kochałby nas 
mocniej od Jezusa Chrystusa, który chociaż istniał w postaci Bożej, ogołocił się, stał się podobny ludziom 
i przyjął postać sługi dla nas, i we wszystkim upodobnił się do braci. Jeśli więc szukalibyśmy innego 
pośrednika, który byłby nam tak przychylny, to kogo innego moglibyśmy znaleźć, kto by kochał nas 
mocniej niż On, który złożył swoje życie za nas, kiedy byliśmy jeszcze Jego nieprzyjaciółmi? A jeśli 
szukamy takiego, który ma moc i majestat, to kto ma ich więcej ponad Tego, który siedzi po prawicy 
Boga i komu została nadana wszelka władza w niebie i na ziemi? I kogo głos ludzie szybciej usłyszą, jak 
tylko umiłowanego Syna Bożego? 
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Dlatego jedynie niewiara mogła zrodzić chęć szukania innych pośredników, którzy raczej hańbią niż 
przynoszą chlubę świętym, gdyż żadni święci nigdy w czymś podobnym nie uczestniczyli ani nie 
namawiali innych do uczestnictwa, lecz wprost przeciwnie - zawsze szukanie innych pośredników 
jednoznacznie odrzucali, jak to czynić powinni, o czym świadczą ich dzieła. Nie możemy się tu 
powoływać na nasz brak godności, gdyż nie zanosimy naszych modlitw przez wzgląd na naszą własną 
godność, lecz jedynie przez doskonałość i godność Pana Jezusa Chrystusa, którego sprawiedliwość staje 
się nasza przez wiarę. 
 
Dlatego też apostoł, aby zwalczyć w nas trwogę, czy raczej niewiarę, słusznie twierdzi, że Jezus Chrystus 
upodobnił się we wszystkim do braci, aby mógł stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem dla 
przebłagania za grzechy swego ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, 
którzy przez próby przechodzą. A później, aby nas zachęcić do przychodzenia do Niego, apostoł mówi: 
„Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się 
mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, 
lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną 
odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” Ten 
sam apostoł stwierdza też: „Mając więc ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, wejdźmy 
do niej ze szczerym sercem, w pełni wiary.”  I podobnie: „Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, 
dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się 
wstawiać za nimi.” 
 
Czego więcej można chcieć skoro Chrystus sam mówi: „Ja jestem droga i prawda. i życie - nikt nie 
przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie?” W jakim celu więc powinniśmy szukać innego orędownika, 
skoro Bogu upodobało się dać nam własnego Syna jako Orędownika? Nie zamieniajmy Go na innego, czy 
raczej nie usiłujmy znaleźć innego, gdyż to rzecz niemożliwa - Bóg doskonale wiedział, dając nam Go, że 
jesteśmy grzesznikami. 
 
Dlatego też zgodnie z przykazaniem Chrystusa wzywamy Ojca w niebie przez Jezusa Chrystusa jako 
jedynego Pośrednika, jak nas nauczył w Modlitwie Pańskiej, mając zapewnienie, że o cokolwiek 
prosilibyśmy Ojca, to otrzymamy. 
 

 


