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Drugi List do Tymoteusza - Tęsknota Pawła 

 
 

Chociaż uzasadnione są wahania co do pełnego autorstwa Pierwszego Listu, to w 

przypadku Drugiego Listu św. Pawła do "swego umiłowanego dziecka" Tymoteusza 

nie ma co do tego żadnych wątpliwości. 

Znika władczy ton i odnajdujemy gorący animusz Pawła, który wpatruje się już w 

cel swojej ciągłej wędrówki. Jest w więzieniu, sam, opuszczony i wkrótce umrze. Tak 

więc trafia nam w ręce testament Apostoła, który zyskał sławę dzięki słowom, 

którymi kończy List: 

Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej 

rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, 

wiary ustrzegłem.  
Za życia Paweł przemierzył 10000 km, jego życie było pogonią, która przeszła w 

prawdziwą walkę, a jeżeli w pozostałych Listach dostrzega jeszcze to, co zostało, to 

tutaj rozważa swój koniec. 

Ciało jest znużone, członki skute kajdanami, ogarnia go rozczarowanie, gdyż został 

pozostawiony własnemu losowi przez tych, których być może uważał za swoich 

przyjaciół, wie, że nie będzie nowej ziemi i nowych ludów do pozyskiwania. 

Wie, że jego bieg się skończył, a walka zamknie się męczeństwem. 

A zatem bojownik znalazł się w paszczy lwa, w cesarskim Rzymie, dokąd chciał za 

wszelką cenę dotrzeć, dokąd wrócił po pierwszym uwięzieniu. 

I tak w 67 roku, podczas prześladowań za Nerona, Paweł wyleje krew na ofiarę, 

napisawszy jednak przedtem testament. 

Ten List należy tak właśnie czytać, starając się poczuć serce Apostoła, jego emocje 

i to, jak niezłomna wiara podtrzymuje go i popycha ku ostatniej fazie wędrówki. 

Najtrudniejszej. 

Oto straszliwe wyznanie, jakie ten twardy, lecz serdeczny mężczyzna, zmuszony 

jest złożyć swojemu "dziecku", które stało się już bratem: 



W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: 

niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, 

aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je 

posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy zła. Wybawi mnie Pan od wszelkiego 

złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu 

chwała na wieki wieków. Amen. 

Pan, przywoływany dwukrotnie na przestrzeni paru linijek, to ten sam Pan, który 30 

lat wcześniej porwał go na drodze do Damaszku i pokazał mu, ile będzie musiał dla 

Jego imienia wycierpieć.  

Teraz w szczytowym momencie tego cierpienia, obaj są nadal blisko, a Pan 

dotrzymuje obietnic. 

Początek Listu jest wzruszający. Po raz pierwszy i ostatni Paweł pozwala sobie na 

tęsknotę: 

Pomnę cię zobaczyć - pomny na twoje łzy - by napełniła mnie radość na 

wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała najpierw w 

twojej babce, Lois, i w twej matce, Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie. 

List jest pełen imion, twarzy, osób, teraz już wspomnień; tutaj Paweł wspomina 

babcię i mamę Tymoteusza, pragnie znów zobaczyć tych, którzy go nie opuścili, ale 

pamięta równie dobrze tych, którzy uciekli. 

List to autentyczny przegląd jego niewielkiej armii, wśród zdrad, misji i wypadków: 

 Figelos go opuścił 

 Hermogenes go opuścił 

 Onezyfor pokrzepiał go i przybył do Rzymu 

 Hymenajos odstąpił od prawdy 

 Filetos odstąpił od prawdy 

 Demas go opuścił 

 Krescens udał się do Galacji 

 Tytus udał się do Dalmacji 

 Łukasz jest z Pawłem 

 Tychika posłał do Efezu 

 Aleksander spowodował wiele szkód 

 Pryskę i Akwilę pozdrawia 

 Erast pozostał w Koryncie 

 Trofim choruje w Milecie 

 Eubulos jest z Pawłem 

 Pudens jest z Pawłem 

 Linus jest z Pawłem 

 Klaudia jest z Pawłem 

 



Lektura tych imion robi wrażenie. Naprawdę pierwsza armia zbawienia! 

Ci, którzy uruchomili całe przedsięwzięcie, bez Internetu, pociągów, samolotów, 

WhatsAppa ... jak tego dokonali? 

Listami, które docierały miesiącami. Przy  

 ludziach, którzy uciekali, wybierając sprawy tego świata tego,  

 przyjaciołach, którzy okazywali się wrogami,  

 przy wrogach, którzy nie ustawali w ściganiu zdobyczy! 

I dzięki wiernym przyjaciołom, którzy nigdy nie zawiedli, jak dobry Łukasz                       

i drodzy Pryscylla i Akwila. 

Kiedy zagłębimy się w Liście, zobaczymy, że to wciąż ten sam Paweł, bowiem jest 

w nim jakaś siła wyższa, moc, która go ukierunkowuje i podtrzymuje, pewność 

miażdżąca wszystko, co usiłuje go powstrzymać. 

Kojarzy mi się to trochę z szalonym tekstem, jakim Joker zwraca się do Batmana w 

filmie "Mroczny rycerz": "Oto co się dzieje, gdy niepowstrzymana siła natyka się na 

przedmiot nie do poruszenia"
1
. 

Paweł wydaje się być syntezą takiego spotkania. Jest równie niepowstrzymany na 

swojej misyjnej drodze, jak niewzruszony w przekonaniach. 

O co prosi Tymoteusza w pierwszej kolejności? 

Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, 

lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą 

Bożą! 

To wezwanie, kategoryczne i pozbawione jakiejkolwiek rozwagi, nie wynika ani z 

odwagi, ani z bezczelności.  

Paweł nie może temu zaprzeczyć, to łaska nim powoduje. Nasze uczynki nie mają z 

tym nic wspólnego, to  

Bóg objawił swoją Ewangelię, pokonując śmierć i ukazując niezniszczalne życie. 

Ta łaska uczyniła Pawła:  

 zwiastunem,  

 apostołem  

 nauczycielem. 

Ta łaska była przyczyną jego nieszczęść. 

 

                                                           
1
 The Dark Knight to jeden z popularnej serii filmów o Batmanie, wyreżyserowany przez Christofera Nolana w 

2008 roku. Cytowany fragment dialogu brzmi: This is what happens when an unstoppable force meets an 
immovable object, przyp. tłum. 



A teraz Paweł nie wstydzi się ani nie wspomina z żalem, lecz zostawia nam  

zdanie, które mogłoby się stać zasłużonym mottem na jego grobie: 

oida o pepisteuka/ scio qui crediti/ 

wiem komu zawierzyłem. 

Oida pochodzi od greckiego czasownika orao, co znaczy "widzieć". 

Praktycznie rzecz biorąc, Paweł mówi do Tymoteusza:  

Ja wiem, ponieważ widziałem tego, komu zawierzyłem!: 

List ciągnie się dalej, a jego ton się nie zmienia, świadectwo wymaga siły                           

i wytrwałości, a zwiastun Ewangelii musi być gotowy na cierpienie jak żołnierz, 

uczciwy jak atleta i cierpliwy jak wieśniak. 

I jak zwykle, kiedy Paweł oddaje się napomnieniom, nie rozwleka się 

nad poszczególnymi cnotami, ale wyjawia nam sekret tych przymiotów:  

nabieraj mocy dzięki łasce! 

To jego tajemnica, a słowa, które składają się na prawdziwy hymn miłości do Pana, 

są nie tylko wyjątkowe w kontekście pozostałych Listów, ale stanowią również 

pieczęć tego testamentu, bezwzględnie najistotniejszy moment całego Listu. 

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej 

powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo 

Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby 

i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą. 

 

Nauka to godna wiary: 

Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. 

Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. 

Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. 

Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, 

Bo nie może się zaprzeć siebie samego. 
 

Kiedy spokojnie czytamy te słowa, nie zapominajmy, że Paweł dźwiga ciężkie 

kajdany, które męczą jego ciało. Jednak nie to go dręczy - raczej łatwość, z jaką 

niektórzy spośród braci wstydzą się tych łańcuchów i wypierają się Chrystusa. 

Tak, pojawia się tu to słowo: wstyd! 

To nam uprzytomnia, jak słowa Ewangelii w starożytnym świecie wydawały się 

śmieszne, gorszące, a nawet haniebne, i jak Paweł stale wspiera swoich 

współpracowników, aby okazali się ludźmi godnymi, którzy nie muszą się wstydzić              

i którzy uczciwie udzielają słowa prawdy. 



Jednak wielu jest nieprzyjaciół i zasadzek uknutych przeciw słudze Pana, 

nauczyciel po ojcowsku je wymienia, aby uczeń pozostał cenny jak złote naczynie, a 

nie stał się ordynarnym naczyniem glinianym. 

 

Tymoteusz musi trzymać się z dala od pustej gadaniny i czczych dyskusji, a także 

od pożądliwości. Musi być łagodny i nieskłonny do kłótni, gotowy, by stoczyć godną 

walkę, kiedy nadejdą dni trudne, gdy najgorszymi wrogami, jakich trzeba unikać, 

okażą się ci, którzy będą okazywać pobożność, ale wyrzekną się jej mocy. 

Oto wraca jedno z podstawowych słów Pierwszego Listu, eusebeia, tutaj jednak 

słusznie wyposażona w to, co uniemożliwia jej być pustym formalizmem. 

To dynamis, wszechmoc Boga! 

Uczeń zatem, wśród prób i prześladowań, których nie uniknie, będzie nabierał 

mocy dzięki łasce, a siły dzięki pobożności. 

Jest jednak jeszcze jeden dar, o którym nie powinien zapominać: święte Pisma. 

Wartość Biblii zdecydowanie najlepiej można zrozumieć, sięgając po słowa tego 

Listu: 

Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od 

kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą 

cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 

Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, 

do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości - aby 

człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 

 

W tym mogą powraca znów słowo dynamis: Pisma mają moc doprowadzić nas do 

zbawienia, które, jak zawsze twierdził Paweł, osiąga się przez wiarę w Chrystusa 

Jezusa. 

Jedynie słuchając i poznając Pisma, można zyskać mądrość i nauczyć się głosić 

Słowo. Idea jest jasna. Jest Pismo, które trzeba poznać i które staje się Słowem 

jedynie, kiedy się je głosi. 

Tak kończy się List, ostatnim, przeszywającym serce wezwaniem Pawła do swego 

duchowego dziecka: 

Zaklinam cię! [...] głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, 

napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu, [...] 

wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! 

 



W tych końcowych słowach jest życie i styl Pawła, który bardziej niż apostołem był 

ewangelistą, niestrudzonym i niepowstrzymanym głosicielem Ewangelii! 

Jedynie kajdany mogły zatrzymać jego bieg, jednak Paweł, bez wycofywania się i 

lęków, z mocą, jaka go nigdy nie opuściła, wie, że zachował wiarę i może czekać na 

koronę, którą otrzyma od Pana w dniu sądu. 

Paweł jest wreszcie gotowy na śmierć! 

A przekazawszy pozdrowienia i braterskie rady, w taki sposób żegna się z nami w 

ostatnich słowach, które do nas dotarły: 

Pan z duchem twoim! Łaska niech będzie z wami! 

 

 

Dziękuję, Pawle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bądź gotów! - 2 Tm 1,6–8.13–14 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

Drugi List do Tymoteusza jest nazywany „testamentem Pawła”. Apostoł 

wzywa swojego ucznia do gorliwości w wierze. 

 

 DO TYMOTEUSZA I TYTUSA 
 

Przypomnijmy: trzy listy św. Paweł skierował osobiście do swych 

współpracowników: Tymoteusza i Tytusa. Nazywamy je listami pasterskimi, które 

według tradycji pochodzą z końcowego okresu życia apostoła lub – jak twierdzą inni – 

zostały zredagowane już po jego śmierci przez któregoś z uczniów. Przez ostatnie 

dwie niedziele słuchaliśmy fragmentów Pierwszego Listu do Tymoteusza.  

Przed nami Drugi List do Tymoteusza, którego fragmentów będziemy słuchali 

przez kilka najbliższych tygodni. 

Według tradycji i niektórych współczesnych egzegetów został on napisany. około 

64 lub 67 r., kiedy Paweł przebywał w więzieniu w Rzymie, tuż przed śmiercią. 

 

 TESTAMENT PAWŁA 

 

To krótki, osobisty tekst. Niektórzy nazywają ten list testamentem Pawła. Święty 

Paweł opisuje tu swoją śmierć (Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, 

a chwila mojej rozłąki nadeszła zob. 2 Tm 4,6) i robi rachunek sumienia ze swojego 

apostolstwa (W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 

ustrzegłem zob. 2 Tm 4,7). 

W pierwszej części, po adresie i pozdrowieniu, Paweł dziękuje Bogu za wiarę 

Tymoteusza (zob. 2 Tm 1,1–5). W części drugiej kieruje do głowy Kościoła w Efezie 

serię wezwań skupiających się na wiernym wypełnianiu misji pasterskiej na wzór 

Pawła (zob. 2 Tm 1,6–2,13). Część trzecia to ostrzeżenie przeciw fałszywym 

nauczycielom (zob. 2 Tm 2,14–4,5), czwarta zaś to opis sytuacji Pawła w więzieniu, 

tuż przed śmiercią (zob. 2 Tm 4,6–18). Ostatnia część zawiera końcowe pozdrowienia 

(zob. 2 Tm 4,19–22). 



 CHARYZMAT JAK OGIEŃ 

 

Usłyszymy fragment z początku listu, w którym Paweł wzywa do trudu dla 

Chrystusa i przypomina Tymoteuszowi o jego powołaniu. 

Zwróćmy uwagę, że charyzmat Boży Paweł metaforycznie opisuje jako ogień: 

rozpala go w nas Bóg, ale potem trzeba o niego nieustannie dbać, by nie przygasł. 

 

 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży 

 Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego 

myślenia 

 Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą 

Bożą. 

 

TRANSLATOR  

     Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży (2 Tm 1,6)  

Greckie anadzopyrein może oznaczać rozdmuchanie na nowo 

przygasającego żaru ogniska. 

 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni… (2 Tm 1,7)  

Greckie deilia można też przetłumaczyć: nie dał nam Bóg ducha 

tchórzostwa, nieśmiałości. 

 …ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia (2 Tm 1,7) 

Greckie sofronismos można też przetłumaczyć: roztropności, 

umiarkowania, opanowania. 

 …weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii 

według mocy Boga! (2 Tm 1,8) 

     Dosłownie: współcierp zło dla Ewangelii. Tymoteusz w zmaganiach 

dla Ewangelii nie jest sam, ma wzór w Pawle. Może także liczyć na 

pomoc Ojca i Ducha (por. 1 Tm 1,13–14). 

 

 



Biblijny insider  

   

   …od nałożenia moich rąk. 
 

Według tradycji Paweł napisał z więzienia w Rzymie ok. 64 lub 67 r., tuż przed 

swoją śmiercią, list do Tymoteusza, dając mu, swojemu duchowemu synowi, ostatnie 

wskazówki. Tymoteusz, młody biskup Efezu, jak cała jego wspólnota, czekał na 

przyjście Pana (por. 2 Tm 4,1). 

Tymoteusz ma rozpalić w sobie charyzmat misji i powołania, które otrzymał przez 

ręce Pawła. Gest włożenia rąk w Nowym Testamencie oznacza udzielenie Ducha, 

uzdalniającego do wypełnienia powierzonej misji (por. Dz 6,6; 13,3).  

 

    …abyś rozpalił na nowo 

Tymoteusz ma w sobie ogień, który rozpalił w nim sam Pan. To ogień życia, 

wiary, miłości i talentów, ogień Ducha Świętego, ogień powierzonego mu zadania. 

Ten ogień trzeba jednak w sobie pielęgnować, aby nie zgasł. 

Greckim słowem anadzopyrein (zob. TRANSLATOR) Księga Rodzaju opisała 

życie wstępujące na nowo w starego Jakuba na wieść o tym, że jego syn Józef żyje 

(zob. Rdz 45,27), a 1 Księga Machabejska – odwagę do walki z poganami, wstępującą 

na nowo w Izraela (zob. 1 Mch 13,7). 

 

   Tchórzostwo i wstyd 

 

Tym, co gasi nasz życiowy ogień Bożego powołania i misji, jest według Pawła 

tchórzostwo (zob. TRANSLATOR) oraz wstyd (gr. epaischyno), jaki odczuwamy 

wobec świadectwa Pana, Jego życia i Ewangelii oraz związanego z nimi cierpienia.  

Chrystus, używając tego samego słowa epaischyno, ostrzega: Kto się bowiem 

Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, 

tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego 

razem z aniołami świętymi (por. Mk 8,38) 

Wstydzić się Chrystusa znaczy tyle, co wyprzeć się Go wobec świata, wybrać nie 

Jego Ewangelię, ale sposób życia właściwy naszemu ludzkiemu światu. Jeśli dla 

Ewangelii trzeba także cierpieć zło (zob. TRANSLATOR), Tymoteusz powinien być 

na to gotów, naśladując Pawła, który dla Chrystusa nosi kajdany, czekając na śmierć. 



 

II czytanie :      2 Tm 1, 6-8.13-14 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(6) Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat 

Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. (7) Albowiem nie dał nam Bóg 

ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. (8) Nie wstydź się zatem 

świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i 

przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga 

(13) Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i 

miłości w Chrystusie Jezusie! (14) Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha 

Świętego, który w nas mieszka. 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

     Teodoret z Cyru 

 

Przypomnienia daru Bożego 
 

 „Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo dar Boży, który jest w tobie, od 

nałożenia moich rąk”. „Ponieważ mam o tobie takie przekonanie, proszę cie, byś 

gorliwością swoją rozpalił dar Ducha, który otrzymałeś dzięki nałożeniu przeze 

mnie rąk na ciebie”. Albowiem jak oliwa w lampie wywołuje silniejszy płomień, 

tak żarliwa gorliwość duszy owocuje darem Ducha Świętego. 
 

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz 

powściągliwości”. Bóg udzielił nam daru Ducha Świętego nie po to, abyśmy lękali 

się niebezpieczeństw znoszonych dla wiary, lecz w tym celu, żebyśmy napełnieni 

mocą Bożą gorąco Go kochali, opanowując zamęt trapiących nas namiętności. 

„Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia”. 

Przedmiotem głoszonej nauki był bowiem krzyż, obelgi, zniewagi, męka i śmierć, 

to wszystko zaś w oczach ludzi niewierzących uchodziło za wielką hańbę. Powiada 

[apostoł]: „Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie”                  

(1 Kor 1, 18).  



Dlatego też w Liście do Rzymian stwierdził: „Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. 

Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1, 16). 

Poleca więc uczniowi, by śmiało ją głosił. Dlatego też przypomina o swoich więzach, 

donosząc, że z powodu głoszonej przez siebie nauki przebywa w więzieniu                                

w kajdanach. 

„Lecz noś cierpienia dla Ewangelii zgodnie z mocą Boga, który nas wybawił               

i wezwał świętym powołaniem”. „Cierpienia dla Ewangelii” to cierpienia jej 

głosicieli, ponieważ z jej powodu znosili oni wielorakie udręki. Poleca więc 

Tymoteuszowi dzielnie stawiać im czoła, a przez przypomnienie mocy Bożej dodaje 

mu otuchy. Ten bowiem, który wezwał do zbawienia, udziela również sił, mierząc 

udzielaną łaskę według wiary tych, którzy tę łaskę otrzymują... 

„Zdrowe zasady, któreś usłyszał ode mnie zachowaj jako wzorzec w wierze                

i miłości w Jezusie Chrystusie”. To znaczy: „Naśladuj malarzy i jak oni, patrząc na 

modele, dokładnie malują ich obrazy, tak samo dla ciebie pewnego rodzaju wzorcem 

niech będzie przekazana ci przeze mnie nauka o wierze i miłości”. 

 „Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka”. 

„Masz łaskę Ducha Świętego” wystarczającą do oświecenia, z jej więc pomocą 

strzeż swej gorliwości. 

 

    Orygenes 

Strzeż dobrego depozytu 

 

Zastanówmy się teraz, jaki to „depozyt” otrzymał każdy z wiernych. Myślę, że 

samą duszę i ciało otrzymaliśmy jako „depozyt” od Boga. A może chcesz zobaczyć 

inny, większy „depozyt”, który dostałeś od Boga?  
 

Oto Bóg duszy twojej przekazał "swój obraz i podobieństwo" (Rdz 1, 26).  Ten 

więc „depozyt” powinieneś zwrócić w nienaruszonym stanie tak, jak wiadomo, żeś 

go otrzymał.  

Jeżeli bowiem jesteś miłosierny „tak, jak miłosierny jest twój Ojciec w niebie” 

(Łk 6, 36), to obraz Boży jest w tobie i w nienaruszonym stanie zachowujesz 

„depozyt”.  Jeśli jesteś doskonały, „tak, jak doskonały jest twój Ociec w niebie” 

(Mt 5, 48), „depozyt” obrazu Bożego pozostaje w tobie.  

Podobnie jest z całą resztą: jeśli jesteś pobożny, sprawiedliwy, święty, „czystego 

serca” (Mt 5, 8), jeśli dzięki naśladowaniu Boga posiadasz w sobie to wszystko, co 

jest przyrodzoną cechą Boga, zachowałeś w sobie nienaruszony „depozyt” obrazu 

Bożego. 



Jeśli zaś postępujesz odwrotnie, jeśli zamiast być miłosiernym – jesteś okrutny, jeśli 

zamiast być pobożnym – jesteś bezbożny, jeśli zamiast być łagodnym – jesteś 

gwałtowny, jeśli zamiast być spokojnym – jesteś pełen namiętności, jeśli zamiast być 

hojnym – jesteś rabusiem, oznacza to, że odrzuciwszy obraz Boży przyjąłeś obraz 

diabła i wyrzekłeś się dobrego „depozytu” udzielonego ci przez Boga.  

Bo czyż nie chodzi tu o to samo, co apostoł w tajemnicy zalecał swemu wybranemu 

uczniowi, Tymoteuszowi:  
 

„Tymoteuszu, strzeż dobrego depozytu” (1 Tm 6, 20). 
 

Jeśli zaś chodzi o mnie, to dodam, że również Chrystusa Pana otrzymaliśmy jako 

„depozyt”, i że Duch Święty jest naszym „depozytem”.  

Powinniśmy tedy dbać o to, aby nie korzystać w sposób występny ze świętego 

„depozytu”, a gdy grzechy usiłują nas skłonić, byśmy wyrazili im naszą zgodę, nie 

powinniśmy przysięgać, że nie otrzymaliśmy „depozytu”.  

Otóż, jeśli mamy w sobie ten „depozyt”, to nie możemy zgadzać się na grzech. 
 

Również rozumne władze umysłu, które mam w sobie, zostały mi powierzone na to, 

abym używał ich dla rozumienia spraw Bożych: wydaje mi się, że zdolności, pamięć, 

rozwaga umysł i wszystkie myśli moje zostały mi powierzone przez Boga, abym 

korzystał z nich zgodnie z poleceniami Prawa Bożego.  
 

Jeśli jednak zdolny i przenikliwy umysł zwraca się ku złym działaniom, jeśli źle 

wykorzystujesz dary Boże wbrew woli Boga, oznacza to, że zapieramy się 

„depozytu” i dobrodziejstwa wykorzystujemy ku wiarołomstwu. 
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Św. Paweł, przeczuwający swoją bliską śmierć, pisze o wierności Boga. 

„Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy”. 

 

 TESTAMENT PAWŁA 
 

Od zeszłego tygodnia słuchamy fragmentów drugiego z dwóch listów, które św. 

Paweł skierował do swojego ucznia, biskupa Efezu – Tymoteusza. Niektórzy 

nazywają ten list testamentem Pawła. 

Przeczuwa on tu swoją bliską śmierć i robi rachunek sumienia ze swojego 

apostolstwa. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy serię wezwań, jakie Apostoł skierował 

do swojego współpracownika. 

 

 PRZED EGZEKUCJĄ 

 

Usłyszymy fragment z 2 rozdziału. Bardzo dobitnie wybrzmi w nim charakter 

testamentu, podsumowania i pożegnania Pawła. 

Zwróćmy uwagę na nadzieję, jaka wybrzmiewa w pożegnaniu Pawła. Nadzieja 

płynie z faktu, że Chrystus zmartwychwstał, dlatego Paweł, a także inni wierzący, 

będą żyć na wieki. 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia 

 Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także i żyć będziemy 

 Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć 

siebie samego 

 

 

 



TRANSLATOR  
 

     Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On według 

Ewangelii mojej powstał z martwych (2 Tm 2,8)  

Święty Paweł używa formy participium w perfekcie egegermenon od egeiro, 

które podkreśla trwające skutki wydarzenia w przeszłości. Można to przetłumaczyć 

następująco: Pamiętaj o Jezusie Chrystusie… on według Ewangelii jest powstałym 

z martwych (lub: powstał z martwych i jest żyjącym). Skutki zmartwychwstania 

Chrystusa trwają i promieniują na teraźniejszość Pawła. 

 

Biblijny insider  

   

   Podsumowanie. 
 

Drugi List do Tymoteusza wydaje się zbierać w jednym miejscu doświadczenie 

Pawła żegnającego się ze swoim życiem. Najpierw stwierdza, że jego kajdany nie 

przyczyniły się do skrępowania słowa Bożego – w Liście do Filipian pisał, że jego 

więzienie nie zatrzymało Ewangelii, przeciwnie – sprawiło, że więcej jeszcze ludzi ze 

względu na jego kajdany poznaje Chrystusa i odważa się go głosić (por. Flp 1,12–14).  

Potem pisze o korzyści, jakiej jego zmagania przysparzają wybranym. Podobnie               

w Drugim Liście do Koryntian stwierdził, że jego cierpienia służą pocieszeniu innych      

i ich dobru (por. 2 Kor 1,3–7). 

W życiu Pawła wszystko służyło Ewangelii i dobru innych. Dobrze jest żegnać się                              

z tym światem, przebiegłszy w ten sposób swoją drogę.  

 

    Zmartwychwstanie 

Jest jeszcze jedna prawda, która przebija z Pawłowego testamentu – prawda 

zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Jezusa wyznacza horyzont nadziei dla Pawła 

przebywającego w więzieniu i szykującego się na śmierć. Wyrok, który wykonają na 

nim rzymskie władze, nie jest absurdem ani zaprzeczeniem Bożej Opatrzności.  

Układa się w całość życia, w którym Apostoł współumierał z Chrystusem, aby 

razem z Nim powstać z martwych (por. Flp 3,10–11 • Rz 8,17). 

Dojrzały Paweł, mający nieco ponad sześćdziesiąt lat, w ostatnich chwilach 

swojego życia trzyma się prawdy, która była sercem jego Ewangelii:  



Bez zmartwychwstania bylibyśmy najbardziej godni litości ze wszystkich ludzi 

(por. 1 Kor 15,19). Nauka chrześcijan jest godna wiary, ponieważ Chrystus 

zmartwychwstał. My, którzy umieramy w Nim, razem z Nim będziemy żyć i 

królować.. 

 

II czytanie :      2 Tm 2, 8 - 13 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(8) Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On według Ewangelii mojej 

powstał z martwych. (9) Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale 

słowo Boże nie uległo skrępowaniu. (10) Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na 

wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną 

chwałą. (11) Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, 

wespół z Nim i żyć będziemy. (12) Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też 

królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. (13) Jeśli 

my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie 

samego. 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

     Teodoret z Cyru 

 

Nauka godna wiary i wyznawania jej 

 

„Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, potomku Dawida. On według mojej Ewangelii 

powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów, jak złoczyńca”.  

W owym czasie Szymon [Mag] zaczął rozsiewać heretyckie kolce wespół ze 

swoimi zwolennikami, odrzucając wcielenie i twierdząc, że przybranie [przez 

Chrystusa] ludzkiego ciała dokonało się pozornie. Dlatego też Święty Apostoł, 

pomijając chwilowo zagadnienia dotyczące natury Bożej [Chrystusa], pisze do 

Tymoteusza jedynie o zbawczym działaniu Bożym: zachęca go, by zawsze pamiętał w 

cielesnym narodzeniu z potomstwa Dawida i o zmartwychwstaniu.  



Powiedział o dwu sprawach – o narodzeniu i o męce; określił przy tym ród, 

ponieważ wrogowie prawdy jawnie przeczyli temu wszystkiemu.  

Powiada: „Głosząc tę Ewangelię, ponoszę karę przewidzianą dla złoczyńców”. 

Wskazawszy jednak na potęgę, dodaje: „Ale słowo Boże nie uległo spętaniu”. 

Chociaż spętane ma, ręce i nogi, to przecież język głosi Ewangelię. 

 

„Dlatego znoszę to wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili 

zbawienia w Chrystusie Jezusie z wieczną chwałą”. To znaczy: „Chętnie znoszę 

wszelkie przykrości, aby ci, którzy są tego godni, osiągnęli zbawienie i mieli udział w 

wiecznej chwale wybawionych. Tym, którzy wierzą, Pan nie tylko udzielił zbawienia, 

lecz obiecał im również wieczną chwałę. Powiedziawszy w ten sposób o zapłacie za 

trudy, dodaje: 

„Nauka to godna wiary”. To znaczy: prawdziwa, pewna, wolna od fałszu. 

 

„Jeżeli bowiem razem z Nim umarliśmy, razem z Nim żyć będziemy” (Rz 6, 

8). Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Wyrażenie „razem z 

Nim umarliśmy”, odnosi się nie tylko do tych, którzy ponoszą śmierć, lecz również 

do tych, którzy przyjmują chrzest (Rz 6, 4). Otóż również ci, którzy szczerze wierzą i 

których życie jest zgodne z wiarą, wraz z Panem uczestniczą w życiu. 

 

„Jeśli się Go zaprzemy, i On nas się zaprze”. To samo powiedział również sam 

Pan w świętych Ewangeliach: „Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę 

się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 33). I poucza, że ten, kto 

się zapiera Chrystusa, nie Jemu szkodzi, lecz samemu sobie wyrządza krzywdę. 

 

„Jeśli nie wierzymy, On pozostaje wierny, bo nie może się zaprzeć samego 

siebie”. Ani wierząc, nie sprawiamy, że On jest Bogiem, ani nie wierząc, nie 

pozbawiamy Go natury Bożej; czy wierzymy czy nie wierzymy. On jest Bogiem. Jeśli 

więc wierzymy, to tylko my odnosimy z tego korzyść. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Św. Leon Wielki 

 

Chrystus przewodnikiem 

 

Jakże uniknąć grzechu skoro w człowieku ta sama namiętność zahacza                                  

i o kierowniczy i o kierowany czynnik? Słusznie Pan poświadcza:  

„Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe” (Mt 26, 41). 
 

Abyśmy więc pod wpływem tej trudności nie ulegli zniechęceniu i nie popadli w 

gnuśną bierność, przyrzeka nam swoją pomoc. Za łaską Bożą człowiek będzie mógł 

podołać temu, do czego sam z siebie jest całkiem niezdolny.  
 

„Ciasna i wąska jest droga wiodąca do żywota” (Mt 7, 14). Nikt na nią wejść, 

nikt na niej kroku naprzód uczynić by nie potrafił, gdyby Chrystus jako przewodnik, 

nie usunął; przeszkód zamykających do niej dostęp. On toruje drogę, On też 

umożliwia kroczenie po niej. Ponieważ sam każe podejmować trudy podróży, sam też 

doprowadza do miejsca wytchnienia.  
 

Mając tedy w Nim nadzieję życia wiecznego, powinniśmy naśladować wzór jego 

cierpliwości: „Jeśli bowiem współcierpimy współkrólować też [z Nim] 

będziemy” (2 Tm 2, 12; Rz 8, 17).  
 

Bo, jak powiada apostoł: „Kto mówi, że mieszka w Chrystusie, powinien tak 

postępować, jak i On postępował” (1 J 2, 6).  
 

Inaczej wiara w nas byłaby fałszem i pozorem, gdybyśmy chlubili się Jego 

imieniem, a nie zachowywali Jego ustanowień. Ustanowienia zaś te nie będą dla nas 

ciężarem, lecz raczej ochroną od wszelkich niebezpieczeństw, jeśli nic innego nie 

będziemy miłowali poza tym, co przykazanie Jego miłować nam każe. 
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Święty Paweł przypomina najpierw swojemu uczniowi o powierzonej mu 

tajemnicy, a potem przynagla, by głosił on słowo innym. 

 

 DO TYMOTEUSZA 
 

Oto kolejny fragment Drugiego Listu do Tymoteusza. Przypomnijmy, adresat to 

uczeń św. Pawła, biskup Efezu. List bywa nazywany testamentem Pawła, który 

przebywa w więzieniu w Rzymie. Przeczuwa on tu swoją bliską śmierć i robi rachunek 

sumienia ze swojego apostolstwa. 

Część listu Paweł poświęca na ostrzeżenia przeciw fałszywym nauczycielom 

Ewangelii, wzywając Tymoteusza do naśladowania przykładu jego samego w obliczu 

niebezpieczeństw i prześladowań (por. 2 Tm 2,14–4,5). 

 

 NATCHNIONE PISMO 

 

Usłyszymy fragment tej właśnie części listu: zachętę Pawła skierowaną do 

Tymoteusza, by był wierny powierzonej mu Ewangelii. 

Zwróćmy uwagę na zawarte w słowach Pawła potwierdzenie o nadprzyrodzonym 

natchnieniu Pisma św. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od 

kogo się nauczyłeś 

 Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione 

 Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę 

 

 



 

TRANSLATOR  
 

     …głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż 

błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz                  

(2 Tm 4,2) 

  Dosłownie: głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę, koryguj, karć, 

zachęcaj z wszelką cierpliwością i nauką. 

 

Biblijny insider  

   

   Sztafeta wiary. 
 

Przekaz wiary przypomina sztafetę, w której płomień przekazywany jest z rąk do 

rąk. Tymoteusz to syn nawróconej na chrześcijaństwo Żydówki i Greka. Wiemy o tym 

z Dziejów Apostolskich. (por. Dz 16,1). Wierne kobiety w jego rodzinie zadbały o to, 

żeby od najmłodszych lat swojego życia poznawał Pismo Święte (por. 2 Tm 3,14–15). 

Dzieci żydowskie żyjące w diasporze, jeśli status majątkowy pozwalał im na to, 

żeby się kształcić, poznawały zarówno Stary Testament, jak i kulturę grecko-rzymską 

z retoryką i dziełami Homera, Eurypidesa czy Menandra. Taką szkołę w Tarsie 

przeszedł Paweł (por. Dz 22,3), podobną szkołę przeszedł również Tymoteusz. 

Pisma, które od lat dziecięcych studiował, nauczyły go mądrości prowadzącej do 

Chrystusa (por. 1 Tm 3,15) i stanowią wciąż narzędzie, dzięki któremu poucza on, 

koryguje i kształci innych (por. 1 Tm 3,16–17). W sztafecie wiary jego rodzina 

wyposażyła go w dary Boże, które okażą się kluczowe dla jego życia i misji. 

 

    Bez wytchnienia 

Wskazania, których Paweł udziela Tymoteuszowi, przypominają naukę Jezusa o 

modlitwie. Pojawia się w nich ten sam ton przynaglenia: Trwaj w tym, czego się 

nauczyłeś i co ci powierzono… głoś naukę, nastawaj… napominaj, podnoś na duchu. 

Tymoteusz nie ma wytchnienia od swojej misji głoszenia Słowa, tak jak nie miał go 

Paweł. Na horyzoncie rysuje się przecież przyjście Pana i sąd, który przynosi 

Być może nie będzie to rychłe przyjście, ale czas nie jest tu istotny. Istotna jest 

odpowiedzialność za powierzonych nam ludzi i przygotowanie na spotkanie z 

Przychodzącym. 



 

II czytanie :      2 Tm 3, 14 - 4,2 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(14) Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, 

od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, (15) które 

mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 

(16) Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do 

przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - (17) aby 

człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 

(1) Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i 

umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: (2) głoś naukę, nastawaj w 

porę, nie w porę, /w razie potrzeby/ wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą 

cierpliwością, ilekroć nauczasz. 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

     Teodoret z Cyru 

 

Polecenia duszpasterskie dla Tymoteusza 

 

„Ty... trwaj w tym, czego nauczyłeś się i o czym się przekonałeś”.  

„Zachowuj pewną naukę, o której prawdziwie przekonałeś się naocznie”. 

Taki sens mają słowa „o czym się przekonałeś”. Był przecież bezpośrednim 

świadkiem cudów dokonanych przez apostoła, a i sam sprawił wiele podobnych 

znaków. Dalej wskazuje, że należy wierzyć nauczycielowi, podkreślając w ten sposób 

pewność swej nauki. 

„Bo wiesz, od kogo się nauczyłeś”. I przypomina mu, że się wychował w 

pobożności. 

„Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć 

mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie”. A ponieważ 

potwierdził tak wielką moc Pisma Świętego, wskazuje również na korzyści, jakie zeń 

płyną. 



„Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest pożyteczne”. Stosując 

rozróżnienie, wyłączył pisma ludzkiej mądrości.  

„Pismo natchnione przez Boga” to Pismo duchowe. Łaska Ducha Bożego 

przemawiała bowiem przez proroków i apostołów. Bogiem jest zatem Duch Święty, 

jeśli istotnie, według słów apostoła, Pismo Ducha zostało natchnione przez Boga                   

(gr. theopneustos). Wskazuje też, jakie to korzyści płyną z Pisma: 
 

 „Do nauczania” – dowiadujemy się bowiem z niego o tym, czego nie wiemy;  

 „do karcenia” – Pismo bowiem gani nasze niegodziwe życie;  

 „do poprawiania” – tych bowiem, którzy pobłądzili zachęca do powrotu na 

prostą drogę; „do wychowania w sprawiedliwości” – uczy nas bowiem różnych 

rodzajów cnoty. 
 

„Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego 

czynu”. To wszystko zaś przyczynia się do doskonałości i zbliża do Boga 

wszechrzeczy. Ukazawszy w ten sposób korzyści, jakie płyną z Pisma natchnionego 

przez Boga, poleca przekazywać je wszystkim i wypowiadając uroczyste wezwania 

napawa adresata bojaźnią. 

„Zaklinam cię na Boga i Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i 

umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo, głoś naukę!” Myśląc 

z bojaźnią o konieczności zdania rachunku Święty Apostoł nalega na ucznia, używając 

często formy zaklęcia; czyni to powodowany również miłością, chcąc go uczynić 

znakomitym i sławnym; poprzez to zachęca, aby śmiało głosił naukę. 

„Sędzią żywych i umarłych” nazywa Pana, ponieważ wskrzesza On umarłych i 

prowadzi ich przed sąd, a tych, którzy żyć będą przy końcu świata, przyobleka w 

nieśmiertelność i żąda od nich zdania rachunku. Powiada:  

„Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy odmienieni” (1 Kor 15, 51). 
 

„Nastawaj w porę i nie w porę”. Nie zasługuje na pochwałę coś, co się dzieje nie 

w porę. A zatem apostoł nie każe głosić nauki powierzchownie i byle jak, lecz zaleca 

każdy czas uważać za odpowiedni do tego zadania. Sam bowiem to czynił – w 

więzieniu, na okręcie, przy zastawionym stole. Świadczy o tym również to, co miało 

miejsce w Filippi, w Triadzie i na morzu. 

„Karć, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym 

nauczaniu”. Tak samo postępują również mądrzy lekarze. Najpierw usuwają utajoną 

dolegliwość i stosują mocniejsze lekarstwa, a później łagodniejsze. Karcenie więc 

odpowiada cięciu chirurgicznemu, napominanie – ostrym lekom, a podnoszenie 

duchem – łagodniejszym. Nie pojmujesz, że wszystko to jest obce i pod władzą kogo 

innego? Ponieważ jednak zdarzało się, że niektórzy ludzie nie chcieli się poddać 

zalecanej kuracji, apostoł słusznie z myślą o nich wypowiada stosowną naukę. 



 

 

 Św. Grzegorz z Nazjanzu  

 

Łagodność w upominaniu 

 

Nie jest to samo, wyciąć roślinę albo kwiat jakiś krótkotrwały, czy człowieka 

zgubić. Jesteś obrazem Boga i do obrazu Boga przemawiasz, i ty sam, który sądzisz, 

będziesz sądzony (Mt 7, 1). A sądzisz cudzego sługę i tego człowieka, którym inny 

rządzi (Rz 14, 4). 

Tak brata swego osądzaj, jakbyś i sam tą samą miarą miał być sądzony. Dlatego nie 

ucinaj od razu i nie usuwaj części ciała, kiedy nie masz pewności, że przez to nie 

uszkodzisz jakiegoś zdrowego członka.  

Za to pouczaj, „napominaj, zachęcaj” (2 Tm 4, 2). Masz przepis na leczenie. 

Jesteś uczniem Chrystusa, cichego i miłosiernego (Mt 11, 29), który „dźwigał nasze 

słabości” (Iz 53, 4).  

Gdyby się z początku opierał, bądź cierpliwy, gdyby po raz drugi [się opierał], nie 

trać nadziei. Jeszcze jest czas na leczenie. A gdyby po raz trzeci [się opierał], bądź 

owym łaskawym rolnikiem; jeszcze proś Pana, by nie wycinał i nie zniechęcał się do 

jałowego i nieużytecznego drzewa figowego, ale [proś], by je pozwolił okopać, i wziąć 

je w opiekę, i obłożyć nawozem (Łk 13, 8nn).  

Inaczej mówiąc, daj mu sposobność do poprawy, którą się osiąga przez wyznanie 

grzechu, przez publiczną pokutę i przez życie w upokorzeniu. Kto wie, może się 

zmieni i wyda owoc, i żywić będzie Jezusa powracającego z Betanii (Mk 11, 12–14). 

 

 

   Fulgencjusz z Ruspe 

 

Jezus, Chrystus będzie sądził żywych i umarłych                  

przy swoim przyjściu 

 

 

Skoro więc dobra wola zasługuje na nagrodę wiecznego szczęścia, a złość ludzi i 

aniołów nie może zostać bez kary, to też niezawodnie oczekujemy, iż według nauki 

wiary katolickiej Syn Boży przybędzie, aby ukarać wszystkich grzesznych aniołów i 

sądzić ludzi żywych i umarłych.  



Świadczy bowiem błogosławiony Piotr, iż Bóg grzesznych aniołów nie oszczędził, 

ale strącił w ciemności piekielne i zachował dla ukarania aż do sądu (2 Pt 2, 4).  

A o ludziach żywych i umarłych, którzy mają być sądzeni, tak mówi błogosławiony 

Paweł: „Świadczę przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził 

żywych i umarłych przy przyjściu Jego i przez Jego królestwo” (2 Tm 4, 1).  

Przy Jego przyjściu wszystkie ciała, od ciała pierwszego człowieka, które Bóg 

uczynił z ziemi, aż do ciał, które ożywione duszą kiedykolwiek żyć poczęły, zostaną 

wskrzeszone przez Tego, który je stworzył.  

Poszczególne zaś ciała przy zmartwychwstaniu zostaną zwrócone ich duszom, 

które, aby żyć mogły, otrzymały w macierzyńskich łonach; żeby mianowicie dusze na 

owym sądzie sprawiedliwego Sędziego w tychże poszczególnych swoich ciałach 

otrzymały zapłatę; czy to w królestwie czy męki, stosownie do tego, czy żyły dobrze 

lub źle podczas teraźniejszego życia. 

 

 

 

 

„Wiary ustrzegłem” - 2 Tm 4,6–9.16–18 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

Testament św. Pawła. Przeczuwając swoją śmierć, Apostoł podsumowuje 

swoje apostolskie życie. „W dobrych zawodach wystąpiłem” – pisze do 

Tymoteusza. 

 

 Z DRUGIEGO LISTU DO TYMOTEUSZA 
 

Przypomnijmy: trzy listy – nazwane potem „pasterskimi” – św. Paweł wystosował 

osobiście do swych współpracowników: Tymoteusza i Tytusa. Według tradycji 

pochodzą z końcowego okresu życia apostoła, według części naukowców – zostały 

zredagowane już po jego śmierci przez któregoś z uczniów. 

Przez ostatnie niedziele słuchamy fragmentów Drugiego Listu do Tymoteusza. 

Przed nami ostatni jego fragment. 

Według tradycji i niektórych współczesnych egzegetów został on napisany około 64 

lub 67 r., kiedy Paweł przebywał w więzieniu w Rzymie, tuż przed śmiercią. 



 

 PRZECZUWAJĄC ŚMIERĆ 

 

 W pierwszej części, po adresie i pozdrowieniu, Paweł dziękuje Bogu za wiarę 

Tymoteusza (por. 2 Tm 1,1–5). 

 W części drugiej kieruje do głowy Kościoła w Efezie serię wezwań skupiających 

się na wiernym wypełnianiu misji pasterskiej na wzór Pawła (por. 2 Tm 1,6–2,13).  

 Część trzecia to ostrzeżenie przeciw fałszywym nauczycielom (por. 2 Tm 2,14–

4,5),  

 czwarta zaś to opis sytuacji Pawła w więzieniu, tuż przed śmiercią (por. 2 Tm 

4,6–18).  

 Ostatnie wersety zaś to końcowe pozdrowienia (por. 2 Tm 4,19–22).. 

 

 TESTAMENT PAWŁA 
 

Usłyszymy fragment czwartej części listu, tej, w której Paweł, przeczuwając śmierć, 

robi rachunek sumienia ze swego apostolstwa. 

Święty Paweł zwraca się też do swego ucznia, by go zdążył odwiedzić. Zwróćmy 

uwagę przede wszystkim na to, w jaki sposób Apostoł podsumowuje swoje życie, 

żyjąc nadzieją Nieba. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła 

 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem 

 Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do 

swego królestwa niebieskiego 

 

TRANSLATOR  
 

     Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki 

nadeszła (2 Tm 4,6)  

Dosłownie: Jestem już wylewany jako ofiara (gr. spendomai). 



To nawiązanie do ofiar płynnych znanych ze Starego Testamentu. Paweł 

czyta swoją śmierć jako ofiarę dla Pana. Mówi o swojej rozłące z tym 

światem bez żalu, opisując ją jako odejście, odłączenie, odwiązanie                     

(gr. analysis).  

    W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem 

(2 Tm 4,7). 

Dosłownie: stoczyłem piękną walkę (gr. ton kalon agona egonismai). 

 

Biblijny insider  

   

   Czekając na śmierć. 
 

W zadziwiający sposób Paweł żegna się ze swoim życiem, czekając na bliską już 

śmierć. Opisuje czekającą nań egzekucję, ścięcie mieczem, jako kairos, czas 

szczególny, wyznaczony nie tylko przez rzymskich urzędników, ale przez Bożą 

Opatrzność, czas łaski. 

Jego męczeńska śmierć nabiera sensu przez to, że Paweł czyta ją jako ofiarę dla 

Pana (por. TRANSLATOR). Opisuje swoją śmierć jako ofiarę płynną, jaką składali 

Bogu patriarchowie (por. Rdz 35,14), ofiarę, jaka miała być składana w Namiocie 

Spotkania i świątyni dla Boga Izraela (por. Wj 25,29). W ten sposób Paweł pisał już o 

swojej krwi przelanej przy ofiarniczej posłudze wokół wiary Filipian (por. Flp 2,17). 

 

    Odcięcie cum 

Wskazania, Rozłąka Pawła z tym światem to dla niego wyzwolenie (zob. 

TRANSLATOR), odwiązanie od tej ziemskiej rzeczywistości, aby mógł wreszcie 

przebywać ze Zmartwychwstałym, któremu całe życie służył. U Homera rzeczownik 

analysis pojawia się w kontekście odcięcia cum i pożeglowania w podróż. 

Paweł marzył, aby pożeglować do Hiszpanii (por.  Rz 15,23–24), i jak mówią 

niektórzy, cel ten zrealizował. Teraz wybiera się w ostatnią wielką podróż swojego 

życia – na spotkanie z Chrystusem. 

 

    …bieg ukończyłem… 

 



Po raz kolejny Paweł porównuje swoje życie do starożytnych zawodów, agonów, 

do biegu, który ukończył (zob. TRANSLATOR). Apostoł lubił metaforę biegu, do 

której odwoływał się w Liście do Filipian, opisując swój biegu ku niebu (por. Flp 

3,14). Koryntian zachęcał, aby biegli tak, żeby zdobyć na końcu wieniec zwycięzcy 

(por. 1 Kor 9,24–27). 

Teraz sam pokazuje, jak w wielkim stylu ukończyć bieg swojego życia. Z ogromną 

pewnością oczekuje wieńca zwycięzcy, który ma włożyć na jego skronie sam Pan. 

 

    Pewność zbawienia 

 

Paweł jako Żyd nigdy nie wypowiedziałby się z taką pewnością o swoim 

zbawieniu. Judaizm polegał na pieczołowitym zbieraniu uczynków w oczekiwaniu na 

moment sądu, który miał wszystko objawić. Zbawienie człowieka do ostatniej chwili 

było tajemnicą i niewiadomą. 

Usprawiedliwienie, które przynosi Chrystus, jest dla grzeszników, nie dla 

sprawiedliwych. Zbawia dziś, nie każąc się martwić o przyszłość. 

 

II czytanie :      2 Tm 4. 6 - 9, 16 - 18 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(6) Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki 

nadeszła. (7) W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. 

(8) Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu 

odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali 

pojawienie się Jego. (9) Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. 

(16) W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy 

opuścili: niech im to nie będzie policzone! (17) Natomiast Pan stanął przy mnie i 

wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie /Ewangelii/ i żeby wszystkie 

narody /je/ posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. (18) Wyrwie mię Pan 

od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa 

niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen. 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

     Teodoret z Cyru 

 

Chwila mojej rozłąki nadeszła... 

 

„Albowiem krew moja ma być już wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki 

nadeszła”. Doszedłem już do końca zawodów. Wylanie krwi na ofiarę oznacza jego 

śmierć, gdyż krew zostaje wylana za sprawę pobożności. 

 

 „W dobrych zawodach wystąpiłem”. Stanąwszy do boju przeciwko całemu 

zastępowi diabelskiemu, wzniosłem pomnik zwycięstwa. 

 „Bieg ukończyłem”. Przebywszy wielkie obszary ziemi i morza, oświeciłem 

tych, którzy pogrążeni byli w ciemnościach niewiedzy. 

 „Wiary ustrzegłem”. Nikt mi jej nie wyrwał, ani lud, ani przywódca ludowy, 

ani król, ani tyran, ani sam diabeł. I powiada o nagrodach za stoczoną walkę. 

 „Na koniec odłożono mi wieniec sprawiedliwości”. Wieniec sprawiedliwości 

został przygotowany dla sprawiedliwych i przyznany sprawiedliwym wyrokiem. 

„Który mi odda Pan”. Kiedy? „W owym dniu”. Skąd to wiadomo?  

 

„Sprawiedliwy Sędzia”. Wiem, że jest sprawiedliwy; znam też samego sędziego: 

ufam sądowi i czekam na wyrok. Następnie pociesza wszystkich, co dążą do 

sprawiedliwości. 

„I nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego”. 

Zawsze jest pora na miłość: miłuje zaś pojawienie się Pana ten, kto wypełnia Jego 

prawa i zgodnie z nimi urządza swoje życie (J 14, 15.21). Taki bowiem z pełną 

ufnością oczekuje na sąd Boży. Apostoł mówi to nie dlatego, żeby pochwalić ucznia, 

lecz by zachęcić go do wytrwania w zawodach, ponieważ oczekują go niewiędnące 

wieńce.  

Następnie wzywa Tymoteusza do siebie. „Pospiesz się, by przybyć do mnie 

szybko”. Wyraz „szybko”wskazuje, że apostoł niedługo umrze... 

„W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy 

opuścili: niech im to nie będzie policzone”. Okazał im swoją ojcowską miłość, ich 

odstępstwo bowiem nie było spowodowane wrogością, lecz strachem. 

 



„Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie 

dopełniło głoszenie nauki i aby wszystkie narody je posłyszały”. 

Kiedy wykorzystując prawo apelacji, został przez Festusa wysłany do Rzymu.                

Po przedstawieniu obrony został zwolniony i udał się do Hiszpanii, a wędrując do 

innych ludów niósł im światło nauki. Mówi więc o swej pierwszej obronie, którą 

wygłosił podczas pierwszego pobytu w Rzymie. 

„Wyrwany też zostałem z paszczy lwa”. Lwem nazywa Nerona, który był 

cesarzem i wielkim okrutnikiem. 
 

„Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do 

swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen”. Nie 

powiedział: „Ponownie wybawi mnie od lwa”, lecz „od wszelkiego złego czynu”. 

Apostoł bowiem wiedział, że jego życie dobiega końca. 

 

     Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Ofiara św. Pawła 

 

„Albowiem krew moja ma być już wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki 

nadeszła”. Doszedłem już do końca zawodów. Wylanie krwi na ofiarę oznacza jego 

śmierć, gdyż krew zostaje. 

Przyniósł Abel ofiarę i z tego słynie (Rdz 4, 4), ale jeśli stawisz sobie przed oczy 

ofiarę Pawła, okazuje się o tyle lepsza od tamtej, o ile niebo od ziemi. A jakąż ofiarę 

chcecie, abym wymienił? Bo nie była jedna. Wszak on codziennie składał się sam w 

ofierze, a tę ofiarę znów podwajał, już to każdego dnia umierając (1 Kor 15, 31), już to 

nosząc w swoim ciele obumarcie (2 Kor 4, 10).  

Albowiem i na niebezpieczeństwa się szykował i ponosił śmierć za pomocą woli i 

naturę ciała tak uśmiercił, że usposobieniem nie ustępował zabijanym ofiarom, lecz o 

wiele je przewyższał.  

Nie składał mianowicie w ofierze wołów ani owiec, lecz siebie samego co dnia 

podwójnie. Dlatego też śmiał powiedzieć: „Ja jestem już wylany na ofiarę”                        

(2 Tm 4, 6), nazywając płynną ofiarą swoją krew. 

Nie poprzestał jednak na tych ofiarach, lecz ponieważ siebie samego dobrze 

poświęcił, przyniósł na ofiarę i cały świat: obiegł niby uskrzydlony, ziemię i morze, 

Helladę i barbarzyńskie prowincje i wszelką w ogóle krainę, na którą patrzy słońce, 

nie jako zwykły podróżnik, ale wyrywając po drodze ciernie grzechów, rozsiewając 

słowo pobożności, odpędzając błędy, przywracając prawdę, czyniąc z ludzi aniołów, a 

raczej ludzi niby demonów na aniołów wyprowadzając.  



Dlatego też mając już stąd odejść po wielu mozołach i częstych pomnikach 

zwycięstwa, tak pocieszał uczniów: „Jeśli nawet zostaję złożony na ofiarę i posługę 

waszej wiary, raduję się i współcieszę z wami wszystkimi; dlatego i wy radujecie 

się i współcieszycie ze mną” (Flp 2, 17n).  
 

Cóż tego mogłoby dorównać tej ofierze, którą spełnił, dobywszy miecz Ducha 

Świętego i którą złożył na ołtarzu, znajdującym się ponad niebem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Drugi List do Tymoteusza                                                   
w opracowaniu  BibleProject - Polski 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1mhalrW0d0I 

 

 

Homilia abp G. Rysia dot. Tego listu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58-Cb8sj-Tg&t=7s 

 

 

 

 

 

 

 


