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Tak. To prawie 2000 lat temu,
gdy nasz Pan Jezus Chrystus
umar³ na krzy¿u, a „zas³ona

przybytku rozdar³a siê na dwoje z
góry na dó³”,1 spe³ni³y siê Jego s³owa,
które wypowiedzia³, bêd¹c ze swoimi
uczniami: „Zburzcie tê œwi¹tyniê, a Ja
w trzech dniach wzniosê j¹ na nowo”.
A mówi³ to „o œwi¹tyni swego cia³a”.2

My zaœ budujemy wci¹¿ domy, które
nazywamy œwi¹tyniami. A przecie¿
nawet o œwi¹tyni, która by³a zbudowana
w Jerozolimie na polecenie samego
Boga, jest powiedziane: „Najwy¿szy
jednak nie mieszka w dzie³ach r¹k ludz-
kich”.3 A o kap³anach z tamtej œwi¹tyni
napisano: „Us³uguj¹ oni obrazowi i cie-
niowi rzeczywistoœci niebieskich”.4

My zaœ, jak nierozumni, budujemy
œwi¹tynie, które nazywamy koœcio³a-
mi, ustanawiamy kap³anów, aby przy-
nosili ofiary za nasze grzechy i na
nowo ustanawiamy system ofiarniczy,
zapominaj¹c o s³owach Pana: „Nad-
chodzi jednak godzina, owszem ju¿
jest, kiedy to prawdziwi czciciele bêd¹
oddawaæ czeœæ Ojcu w Duchu i praw-
dzie, a takich to czcicieli chce mieæ
Ojciec”.5 W ten sposób, zamiast ko-
rzystaæ z „lepszego przymierza”6,
którego porêczycielem jest Jezus
Chrystus, na nowo wracamy do s³u¿by
„cieniowi rzeczywistoœci niebieskich”
i sk³adamy ofiary, „które ¿adn¹ miar¹
nie mog¹ zg³adziæ grzechów”.7

Czy naprawdê wracamy do tego,
co jest tylko cieniem? Czy potrzeba

nam na to dowodów? W liturgii kon-
sekracji koœcio³ów wykorzystuje siê
proœby zawarte w modlitwie Salomo-
na, które wypowiedzia³ podczas poœ-
wiêcenia œwi¹tyni. W koœcio³ach zbu-
dowaliœmy tabernakulum – z jêzyka
³aciñskiego „namiot”, co nawi¹zuje
do Namiotu Spotkania, w którym
przebywa³ Bóg, podczas wêdrówki
Izraela do Ziemi Obiecanej. Przed
tabernakulum p³onie lampka – jest to
symbol obecnoœci Boga, dok³adnie
tak jak œwiecznik, który p³on¹³ przed
zas³on¹ do Miejsca Najœwiêtszego w
Namiocie Spotkania. Co wiêcej, jako-
by sam¹ obecnoœæ Boga w tabernaku-
lum tak siê przedstawia: „podobnie
jak w Starym Testamencie w czasie
wêdrówki do Ziemi Obiecanej, a póŸ-
niej w œwi¹tyni Pan Bóg przebywa³
wœród swego ludu, czemu dawa³ sym-
boliczny wyraz m.in. w ob³oku w cza-
sie dnia, a w s³upie ognistym w nocy,
tak przez wcielenie Jezusa Chrystusa
realnie zamieszka³ wœród nas. Eucha-
rystia to kontynuuje”.8

W ten sposób, przekrêcaj¹c nau-
czanie Nowego Testamentu, próbuje-
my wróciæ do bezu¿ytecznych obec-
nie rzeczy. A to nie ma nic wspólnego
z nauczaniem Pana Jezusa i Aposto-
³ów, gdzie Koœció³ to lud Bo¿y –
Cia³o Chrystusa,9 a nie budynek; Bóg
zaœ jest obecny wœród swego ludu
przez Ducha Œwiêtego,10 a nie przez
op³atek. 

Wprowadziliœmy urz¹d kap³ana
wymyœlony na wzór Starego Tes-

tamentu i wiele rzeczy ma nam o tym
przypominaæ. Samo wyœwiêcenie
dzisiejszego kap³ana jest wzorowane
na obrzêdach starotestamentowych
i pos³uguje siê tamt¹ symbolik¹. Tzw.
porrecito instrumentorum, tj. dotykanie
rêkoma ró¿nych przedmiotów kultu,
jak patena, kielich itd. stosowane przy
ró¿nych stopniach œwiêceñ, nawi¹zuje
do „inwestytury kap³añskiej” –
„w³o¿enia ofiar na rêce” kap³anów ST,
które w przysz³oœci mieli oni sk³adaæ
Bogu. Ubiór równie¿ przypomina
o powrocie do ST. Pektora³ – to rodzaj
wspó³czesnej liturgicznej bursy, meil –
to rodzaj d³ugiego ozdobnego ornatu.
Wed³ug wzoru stroju liturgicznego
arcykap³ana wprowadzono pontyfi-
kalny strój biskupa.

Tak¿e czynnoœci, które wykonuj¹
wspó³czeœni kap³ani, przypominaj¹
ST. Codzienna ofiara mszy jest wzo-
rowana na tzw. „nieustannym ca³o-
paleniu” – ofierze przynoszonej ka¿-
dego dnia w imieniu narodu przez
kap³anów ST. Podniesienie w czasie
mszy, kiedy to kap³an podnosi kielich
i op³atek jako dary ofiarowane Bogu,
przypomina wzniesienie ofiary do
Jahwe. Sama ofiara mszy jest jakoby
przynoszeniem w ofierze Pana Jezusa
(pod postaci¹ op³atka i wina) – to
wzór ofiary ST przynoszonej w Dzieñ
Pojednania za grzechy ludu. W ten
sposób kap³ani uczynili siebie poœred-
nikami w dostêpie do Boga. „Kap³an
i biskup dziêki sakramentowi kap-
³añstwa, który przyjêli, posiadaj¹

List do Polaków
n a  Œ w i ê t a  W i e l k i e j  N o c y

Poni¿szy tekst powsta³ podczas mojego studium Listu do Hebrajczyków. Jak wynika z jego treœci,

pierwotnym adresatem Listu by³a jakaœ grupa chrzeœcijan-Hebrajczyków. Ich problemem by³o to, ¿e

bêd¹c ju¿ chrzeœcijanami mieli sk³onnoœci do powrotu do obrzêdów starotestamentowych - sk³adania

ofiar i szukania w nich wartoœci. Autor Listu dowodzi, ¿e ca³y system ofiarniczy i kap³añstwa

Starego Testamentu (ST) by³ tylko cieniem i zapowiedzi¹ rzeczywistoœci, a wraz ze œmierci¹ Pana

Jezusa na krzy¿u, czyli ustanowieniem nowej ofiary i kap³añstwa, system ten sta³ siê zupe³nie

bezwartoœciowy i straci³ sens. 

Studiuj¹c List zauwa¿y³em zwi¹zki naszej polskiej religijnoœci z systemem ST. Przysz³y mi do

g³owy pytania: Co autor Listu do Hebrajczyków napisa³by dziœ do Polaków XXI wieku? Co

powiedzia³by o naszej wierze? Z jakim naszym problemem przysz³oby mu siê zmierzyæ? Moj¹ próbê

odpowiedzi na te pytania zatytu³owa³em przez analogiê „List do Polaków”. 
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szczególn¹ zdolnoœæ przekazywania
wiernym stanu ³aski. Jest to najbar-
dziej podstawowe uzasadnienie ich
istnienia, a tym samym struktury hie-
rarchicznej Koœcio³a”.11

Podczas gdy nauczanie Pana
Jezusa i Aposto³ów mówi, ¿e wszyscy
wierz¹cy stanowi¹ „œwiête kap³añ-
stwo, dla sk³adania duchowych ofiar,
przyjemnych Bogu przez Jezusa
Chrystusa”12, ¿e mamy sk³adaæ „Bogu
ofiarê czci ustawicznie, to jest owoc
warg, które wyznaj¹ Jego imiê” – my
przejêliœmy utworzon¹ na wzór ST
kastê kap³añsk¹. 

Podczas gdy S³owo Bo¿e mówi,
¿e Jezus Chrystus z³o¿y³ „raz na zaw-
sze jedn¹ ofiarê za grzechy” i nie po-
trzeba ju¿ wiêcej ¿adnej ofiary za
grzechy13 – my przejêliœmy wyduma-
n¹ ofiarê mszy. Wszystko to wzoro-
wane na tym, co by³o tylko cieniem
rzeczywistoœci i teraz jest zupe³nie
bezwartoœciowe. 

„Sedno zaœ wywodów stanowi
prawda: takiego mamy arcykap³ana,
który zasiad³ po prawicy tronu
Majestatu w niebiosach, jako s³uga
œwi¹tyni i prawdziwego przybytku
zbudowanego przez Pana, a nie przez
cz³owieka”.14 Jezus Chrystus to jedy-
na droga do Boga. To On – jako kap-
³an i arcykap³an – z³o¿y³ siebie sa-
mego w ofierze za grzechy ludzi.
Teraz jako arcykap³an pe³ni s³u¿bê
w niebiañskim przybytku, wstawiaj¹c
siê za tymi, którzy siê do Niego
zwracaj¹. Nam zaœ potrzeba ukorzyæ
siê przed Nim, uznaæ swoj¹ grzesz-
noœæ, przyj¹æ Go jako Pana i Arcy-
kap³ana – rezygnuj¹c przy tym, z te-
go, co bezwartoœciowe. „Jezus, aby
krwi¹ swoj¹ uœwiêciæ lud, poniós³
mêkê poza miastem. Równie¿ i my
wyjdŸmy do Niego poza obóz, dziel¹c
z Nim Jego ur¹gania.”15 Amen.

JEDEN Z WAS – TE¯ POLAK

PS. Nie znamy autora Listu do

Hebrajczyków. Uto¿samia siê z adresata-

mi, wiêc z pewnoœci¹ by³ Hebrajczykiem,

co wiêcej – by³ znany adresatom.

Wypowiada siê z autorytetem i du¿¹ zna-

jomoœci¹ systemu ST. Nawrócony lewita

czy kap³an? Jednak nie podpisa³ Listu.

Dlaczego? Mo¿e obawia³ siê gwa³townej

reakcji nienawróconych Hebrajczyków?

Bo – chocia¿ pisa³ z trosk¹ i mi³oœci¹ –

podwa¿a³ sensownoœæ ca³ej ich religijnej

LLookkaalliizzaaccjjaa:: W pobli¿u wjazdu do St. Wolfgang – piêknej miejscowoœci
wypoczynkowej nad jeziorem Wolfgangsee. 

Zjazd z autostrady Linz–Salzburg w okolicy Gmünden.  
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WWaalloorryy:: Obiekt czynny przez ca³y rok, odpowiedni na wypoczynek zbiorowy i rodzinny,
a tak¿e na kursy, seminaria, tygodnie biblijne itp. Z okien wielu pokoi piêkny
widok na jezioro i okalaj¹ce je szczyty górskie. W okolicy wiele mo¿liwoœci
wêdrówek pieszych, wycieczek górskich, wspinaczki, jazdy konnej, sportów
zimowych i wodnych. W pobli¿u liczne wyci¹gi narciarskie i kolejki górskie.

WWaarruunnkkii:: W 16 pokojach 1–4-osobowych znajduje siê oko³o 40 miejsc z mo¿liwoœci¹
dodatkowych poœcieli dla dzieci – w sumie do 50 osób. £azienki lub prysznice
z zimn¹ i ciep³¹ wod¹, toalety. Mo¿liwoœci sporz¹dzania i spo¿ywania posi³ków
we w³asnym zakresie, równie¿ dla grup. Œwietl ica na 40–45 osób, 
pomieszczenie klubowe na 15 osób, balkony, tarasy.

OOpp³³aattyy:: Dla goœci ze zborów i wspólnot ewangelicznych z Polski pobyt bez wy¿ywienia:
doroœli 10 euro od osoby na dobê, dzieci 11–14 lat 80%, 7–10 lat 60%, 3–6
lat 30%, poni¿ej 3 lat 0%. Op³ata klimatyczna: doroœli latem 90 centów, zim¹
70 centów od osoby na dobê; dzieci 7–15 lat 50%, poni¿ej 7 lat 0%. Goœcie
obowi¹zani s¹ do u¿ywania w³asnej bielizny poœcielowej (poszwy, przeœcierad³a).

AAddrreess  „„GGrrüünnee  AAuu””: 
Au 100, Appesbachstraße, A-5360 St. Wolfgang am Wolfgangsee, Austria

KKoonnttaakktt,,  rreezzeerrwwaaccjjee  ww  PPoollssccee::
diakon Marek Gizicki, ul. Szewska 7, 43-382 Bielsko-Bia³a
tel. (0-33) 818 49 79 e-mail: m_gizicki@poczta.onet.pl

Rezerwacja staje siê obustronnie wi¹¿¹ca po wp³acie zaliczki 

w wysokoœci 25% nale¿noœci za pobyt na rachunek bankowy: 

Marek Gizicki, PKO BP SA I/O Bielsko-Bia³a

nr 12401170-654711-2700

Chrzeœci jañski  Dom Wypoczynkowy

GRÜNE AU w Austrii 
z a p r a s z a

praktyki? A mo¿e po prostu by³o to po-

cz¹tkowo czyjeœ kazanie, które ktoœ inny

zapisa³, nie zadbawszy o wskazanie auto-

ra, a przesy³aj¹c dalej ktoœ inny jeszcze

dopisa³ koñcówkê? 

Skoro próbowa³em rozumowaæ jak

autor Listu do Hebrajczyków, a ten arty-

ku³ mia³ byæ analogi¹, mo¿e lepiej bêdzie

pozostawiæ go te¿ bez podpisu?

[Imiê i nazwisko znane redakcji]

Cytaty biblijne za Bibli¹ Tysi¹clecia

Przypisy:
1 Ewangelia Mateusza 27,51
2 Ewangelia Jana 2,19-21
3 Dzieje Apostolskie 7,48
4 List do Hebrajczyków 8,5
5 Ewangelia Jana 4,23
6 List do Hebrajczyków 7,22
7 List do Hebrajczyków 10,11-12
8 Przypis do Ew. Jana 1,14 w Biblii Tysi¹clecia, III wydanie
9 1 List do Koryntian 3,16-17
10 List do Efezjan 2,19-22
11 Malherbe Michel, „Religie ludzkoœci” Wyd. Znak, Kraków 1995, str.78
12 1 Piotra 2,5.9
13 List do Hebrajczyków 10,12-18
14 List do Hebrajczyków 8,1-2
15 List do Hebrajczyków 13,12-13


