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(1) Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził 
ich na górę wysoką, osobno. (2) Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 
jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. (3) A oto im się ukazali Mojżesz i 

Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. (4) Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu 
jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i 

jeden dla Eliasza. (5) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku 

odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie! (6) Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. (7) A 

Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! (8) Gdy podnieśli 
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. (9) A gdy schodzili z góry, Jezus 

przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 

zmartwychwstanie. 

 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

Przemienienie Jezusa i pouczenia dla uczniów: Mt 17,1 - 27 

 
      Scena przemienienia zostaje opowiedziana z punktu widzenia uczniów: Jezus 

przemienił się "wobec nich", Mojżesz i Eliasz "ukazali się im", obłok "osłonił ich", a 

głos z nieba zwrócił się do nich1. 

 
1 R. T. France, The Gospel of Matthew. France zauważa także, że choć obłok osłonił być może również Jezusa, 
Mojżesza i Eliasza, "fakt, że zwrot ten następuje po słowach Piotra i poprzedza opis pełnej strachu reakcji 
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Najwyraźniej Jezus objawia swą chwałę ze względu na Piotra, Jakuba i Jana w ta ki 

sposób, by w tym kluczowym momencie Jego działalności mogli głębiej zrozumieć Jego 

tożsamość i misję. 

Rzeczy zobaczone i usłyszane przez uczniów na górze musiały im przypominać                 

o tym, co zdarzyło się Mojżeszowi na górze Synaj. 

W dwudziestym czwartym rozdziale Księgi Wyjścia: 

❖ Mojżesz wyprowadził swych trzech bliskich współpracowników na tę wysoką 

górę (Wj 24,9: " Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu                                                       

i siedemdziesięciu starszymi Izraela."),  

❖ która została wówczas na sześć dni osłonięta chwałą Boga, mającą formę 

obłoku (Wj 24,16: "  Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez 

sześć dni.  W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodku obłoku. ").  

Co więcej, podczas pobytu Izraela na Synaju Mojżesz wszedł na szczyt góry, by 

rozmawiać z Bogiem, a gdy zszedł, jego twarz jaśniała, odbijając chwałę Boga                      

i wprawiając lud w zadziwienie   (Wj 34,29-30: "  Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj                  

z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na 

skutek rozmowy z Panem.  Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na 

jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. "). 

Podobnie Jezus wyróżnia trzech spośród swych apostołów i prowadzi ich na 

wysoką górę, która zostaje osłonięta obłokiem chwały Bożej. Tak jak na Synaju, 

siódmego dnia odzywa się głos z nieba (zob. Mt 17,1). Tak jak jaśniała twarz Mojżesza, 

tak jasno świeci twarz Jezusa; tak jak lud na Synaju został wprawiony w zdziwienie, tak 

apostołowie pod koniec tej sceny padają na twarz, głęboko wystraszeni.  

Te paralele wzmacniają przesłanie, które Mateusz już zarysował:  

Jezus przybywa jako nowy Mojżesz, by poprowadzić lud Boży. 

Lecz Mateusz podkreśla również, że w przypadku Jezusa jest tu coś większego niż 

Mojżesz. Podczas gdy na Synaju Mojżesz otrzymał Boże objawienie, Jezus sam zostaje 

objawiony przez Boga uczniom. 

Scena ta podkreśla, że Jezus nie jest jedynie ludzkim pośrednikiem jak Mojżesz, jest 

Synem Bożym, który ukazuje nie czyjąś, odbitą przez siebie chwałę, lecz swoją własną. 

Uczniowie wkrótce ujrzą swego Mistrza zdradzonym, uwięzionym, skazanym                  

i ukrzyżowanym. Tutaj Jezus daje trzem spośród nich okazję, by ujrzeli Jego chwałę, 

chcąc przygotować ich na największą próbę wiary (17,1-8). Ta scena objawia im - oraz 

czytelnikom Ewangelii Mateusza - że Syn Boży z Góry Przemienienia jest tym samym 

Synem Człowieczym, który będzie cierpiał i zostanie zabity na wzgórzu w Jerozolimie 

(17, 9-13). 

 
uczniów, prawdopodobnie jest dla nas zachętą, byśmy przyjęli, że to (przynajmniej) uczniowie zostali osłonięci 
obłokiem" 



 

 
Przemienienie (Mt 17, 1- 8) 

 

 

ST: Wj 24,9-18; 34,29-35; Dn 7,9 

NT: Mt 3,17; Mk 9,2-8; 2 P 1,16-18 

KKK: Syn Boży, 444; przemienienie,554 - 556 
Lekcjonarz: 17,1-9; uroczystość Przemienienia Pańskiego (rok A); druga niedziela 

Wielkiego Postu (rok A) 

 

[17,1-2] Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego 

Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.  Tam przemienił się wobec 

nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 

Scena przemienienia poświadcza, że w obrębie Dwunastu istniał jeszcze wewnętrzny 

krąg, obejmujący Piotra, Jakuba oraz (...) Jana. 

Jezus ponownie ich wyróżni wówczas, gdy poprosi ich, by modli li się z nim w 

ogrodzie Getsemani na początku Jego męki (26,37). 

Teraz zabiera ich na górę wysoką - tego typu miejsce i w Starym Testamencie (zob. 

Rdz 2,2; Wj 3,19-24; 1 Krl 18-19), i we wcześniejszych częściach Ewangelii Mateusza 

(4,8; 5,1) było uznawane za szczególnie odpowiednie na Boskie objawienie. 

Jezus przemienił się, co oznacza, że się przeobraził. 

Jego fizyczny wygląd tak bardzo się zmienił, że twarz Jego zajaśniała jak słońce. 

To przywołuje na myśl Mojżesza, którego twarz promieniała, gdy zszedł z  góry Synaj 

(Wj 34, 29-35). 

Jednak choć są tu podobieństwa z Mojżeszem, Mateusz pokazuje, że Jezus go 

przyćmiewa: twarz Mojżesza jaśniała, odbijała bowiem Boską chwałę ujrzaną przez 

Mojżesza, tymczasem twarz Jezusa jaśnieje Jego własną chwałą, jeszcze zanim na górze 

pojawia się obłok i rozbrzmiewa Boski głos. 

Jezus posiada tę chwałę, którą widział Mojżesz. 

Co więcej, podczas gdy w Księdze Wyjścia stwierdza się, że twarz Mojżesza 

promieniała, Mateusz w swym opisie Chrystusa idzie o wiele dalej: twarz Jego jaśnieje 

"jak słońce", odzienie zaś stało się białe jak światło   

(por. opis niebiańskiego jeźdźca z 2 Mch 11,18: " ? "; anioła siedzącego przy grobie 

w Mt 28,3: " Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg.  "; oraz 

boskiego "Przedwiecznego" z Dn 7,9: "Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął 

miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego 

był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień.  "). 

 



[17,3] A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 

Pojawiają się dwie wielkie postacie reprezentujące Stary Testament, Mojżesz                   

i Eliasz, i zaczynają rozmawiać z Jezusem. 

❖ Zarówno prawodawca Mojżesz i prorok Eliasz byli słynnymi cudotwórcami, 

którzy przez czterdzieści dni pościli (Wj 24,18; 34,28; 1 Krl 19,8).  

❖ Obaj zostali odrzuceni przez niektórych spośród ludu Bożego; obaj ujrzeli 

chwałę Bożą na wysokiej górze Synaj (zwanej także Horeb; Wj 24,16 -18;               

1 Krl 19,8-12).  

❖ Wreszcie, obie te postacie były związane z żydowskimi nadziejami 

eschatologicznymi, albowiem Stary Testament zapowiadał powrót Eliasza 

(Ml 3,23-24) oraz przyjście proroka podobnego do Mojżesza (Pwt 18,15 -19). 

Komentatorzy tradycyjnie uznawali Mojżesza, reprezentującego Prawo, oraz Eliasza, 

reprezentującego proroków, za postacie streszczające cały Stary Testament                           

(Łk 24,27: "  I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we 

wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. "). 

Ich obecność w tym właśnie momencie - zaraz po Piotrowym wyznaniu wiary w 

mesjańską tożsamość Jezusa (16,16) i po tym, jak Jezus zaczyna mówić o swej podróży 

do Jerozolimy, gdzie zostanie ukrzyżowany (16,21) - oznacza, że Stary Testament 

poświadcza Jego mesjańską misję, która znajdzie swój szczyt na krzyżu. 

[17,4] Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 

chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 

dla Eliasza. 

Pełen nabożnej czci, Piotr wyraża pragnienie postawienia trzech namiotów. 

Prawdopodobnie miał na myśli namioty wykorzystywane w czasie Święta Szałasów, 

jesiennego święta żniw, podczas którego Izraelici przez siedem dni mieszkali w 

prowizorycznych szałasach, upamiętniając w ten sposób to, że obecność Boża 

zamieszkiwała namiot spotkania i że sami Izraelici mieszkali w namiotach podczas swej 

wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. 

Greckie słowo przetłumaczone tu jako "namioty" w Septuagincie jest 

wykorzystywane do oznaczenia namiotów stawianych podczas tego właśnie święta. 

Co znaczące, to święto również odnosiło się do przyszłego spełnienia proroctw, 

antycypując czasy, gdy wszystkie narody przybędą do Jerozolimy, by oddać cześć Panu 

jako królowi podczas eschatologicznego Święta Namiotów (Za 14,16-20; zob. Oz 

12,10). 



Gdy Piotr widzi przemienionego Jezusa w Jego chwale, być może uznaje, że 

nadchodzi świt ery eschatologicznej, a zatem chce wejść w to doświadczenie w sposób 

nawiązujący do Święta Namiotów2. 

[17,5-8] ) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku 

odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, 

Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.                  

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się!     

Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 

Nagle obłok świetlany osłonił ich.  

W Starym Testamencie obecność Boga objawiała się w formie obłoku na pustyni                

i w przybytku w Jerozolimie (Wj 13,21-22; 40,23-28; 1 Krl 8,10-11). 

Słowo oznaczające "osłaniać" zostało wykorzystane w Wj 40,35, gdzie opisywało 

obłok chwały Pańskiej otaczający na Synaju namiot spotkania (zob. Tło biblijne - Obłok 

Bożej obecności).  

Teraz ta sama chwała Pańska zstępuje na górę, osłaniając ich. 

Podobnie jak przy chrzcie Chrystusa, w scenie przemienienia mamy do czynienia z 

całą Trójcą:  

 rozlega się głos Ojca, który jest w niebie,  

 objawia się blask Jezusa - Syna i  

 ukazuje się chwała Ducha - tym razem symbolizowana nie przez gołębia, 

lecz przez obłok (3,16-17). 

Głos z obłoku dokładnie powtarza słowa wypowiedziane przez Ojca do Jezusa 

podczas Jego chrztu (3,7):  

                     To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie . 

Teraz jednak słowa te są skierowane do trójki uczniów, by umocnić  ich wiarę w 

mesjańską tożsamość Jezusa w obliczu Jego zbliżającego się ukrzyżowania, o którym 

niedawno im powiedział (16,16-17,21). 

Kolejną różnicą w porównaniu ze sceną chrztu jest pojawiający się tu nakaz dla 

apostołów: Jego słuchajcie. 

To przywołuje na myśl obietnicę nadejścia proroka podobnego do Mojżesza, którego 

lud ma słuchać (Pwt 18,15.19); jest też dalszym ciągiem podkreślania w tej Ewangelii 

autorytatywnego charakteru nauczania Jezusa (5,21-22 passim; 7,24-27; 28,20). 

 
2 "Objawienie chwały Jezusa wydaje się Piotrowi znakiem, że nadeszły czasy mesjańskie. Jedną z cech czasów 
mesjańskich miało być zamieszkiwanie przez sprawiedliwych namiotów, symbolizowanych przez szałasy używane  

podczas Święta Szałasów" (J. Danielou, The Bible and the Liturgy); zob. też J. Nolland, The Gospel of Matthew, J. 
Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, s.261-262 



Ten boski nakaz, by słuchać Jezusa, wzmacnia Jego słowa z poprzedzających tę 

sytuację epizodów, które dotyczyły Jego śmierci i zmartwychwstania oraz tego, że 

uczniowie mają wziąć swe krzyże i podążyć za Nim (16,21.24 -28). 
 

Usłyszawszy głos z nieba, uczniowie bardzo się zlękli, podobnie jak Izraelici 

przelękli się na Synaju, gdy usłyszeli głos Boga (Wj 20,18 -21) 

Pełni lęku i podziwu, uczniowie upadli na twarz. Gdy podnieśli ponownie oczy, 

Mojżesz i Eliasz już zniknęli; Jezus pozostał sam, by wypełnić dzieło zbawienia, 

zapowiedziane przez te dwie starotestamentowe postacie. 

Scena przemienienia jest swoistym lustrzanym odbiciem opowiadania                            

o ukrzyżowaniu z wersetów 27,32-54. 

William David Davies i dale C. Allison pięknie opisują te paralele: 

❖ W pierwszej, prywatnej epifanii wywyższony Jezus, w lśniącym odzieniu, stoi 

na wysokiej górze, mając po bokach dwóch religijnych gigantów  z przeszłości. 

Wszystko jest światłem. 

❖ W drugiej scenie, będącej publicznym spektaklem, poniżony Jezus, z którego 

zdarto odzienie, by je następnie podzielić, zostaje podniesiony na krzyżu, 

mając po bokach dwóch skazanych pospolitych przestępców.  

Wszystko jest ciemnością. 

Mamy tu obrazowy paralelizm antytetyczny, dyptyk, gdzie na obu tabliczkach rysunek 

jest podobny, lecz kolory są inne3. 
 

 

Paralelność tych scen podkreśla grozę Wielkiego Piątku oraz wielkość Jezusowej 

miłości do nas. 

Na Kalwarii zostanie ukrzyżowany nie zwykły człowiek, lecz umiłowany Syn Boży, 

objawiony w chwale podczas przemienienia. Ten sam uwielbiony Syn z własnej woli 

podda się całkowitemu poniżeniu, by zbawić ludzką rodzinę (zob. Flp 2,5 -11). 

 

 Tło biblijne:  Obłok Bożej obecności 

  

Na Górze Przemienienia Piotr, Jakub i Jan patrzyli nie na jakąś zwykłą chmurę. 

Zobaczyli obłok Bożej obecności.  

W Starym Testamencie obecność Boża ukazywała się Izraelitom w formie gęstego                 

i świetlistego obłoku.  

❖ Bóg prowadził Izraelitów przez pustynię w słupie obłoku (Wj 13,21-22).  

 
3 W.D.Davies, D.C. Allison Jr., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew 



❖ Na Synaju obłok chwały Bożej okrył górę, gdy Mojżesz otrzymywał Dziesięć 

Przykazań (Wj 24,15-18).  

❖ Później obłok wypełnił przybytek (Wj 40,34).  

❖ Wypełnił on również świątynię jerozolimską podczas jej poświęcenia przez 

Salomona (1 Krl 8,11).  

Jednak w VI wieku p.n.e. prorok Ezechiel doświadczył wizji, zgodnie z którą obłok 

chwały Pańskiej opuścił świątynię i Jerozolimę ze względu na grzeszność ludzi  (Ez 10). 

Od tamtej pory obecność Boża nie ujawniała się w widzialny sposób Izraelowi.  

Prorocy przewidywali jednak, że obłok ten powróci do ludu Bożego w epoce 

eschatologicznej (2 Mch 2,8; Iz 4,5; Ez 43,1-5). 

Piotr, Jakub i Jan byli świadkami wypełnienia tych prorockich nadziei, gdy "obłok 

świetlany osłonił ich" na Górze Przemienienia. 

 

 

 

 

 

 

Weź udział w trudach- 2 Tm 4.6-9.17-18 

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

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

To zachęta Pawła skierowana do jego ucznia Tymoteusza. Nie o wszystkie 

trudy i przeciwności chodzi, ale o te znoszone dla Ewangelii. 

 

❖ ZAPISKI WIĘZEINNE 
 

     Oprócz listów do wspólnot chrześcijan w Rzymie, Koryncie, Efezie, Galacji, 

Salonikach i Filippi trzy listy św. Paweł skierował osobiście do swych 

współpracowników: Tymoteusza i Tytusa. To tzw. listy pasterskie, pochodzące według 

tradycji z końcowego okresu życia apostoła lub jak twierdzą inni, zostały zredagowane 

już po jego śmierci przez ucznia Pawłowej szkoły Są to pisma skierowane do pasterzy, 

biskupów wspólnot wczesnochrześcijańskich . 

Według tradycji Tymoteusz został biskupem ważnego ośrodka misyjnego św. Pawła, 

Efezu. W Drugim Liście do Tymoteusza Paweł oczekujący w więzieniu na stracenie 

pozostawia swojemu współpracownikowi duchowy testament i udziela ostatnich 

wskazówek, jak sprawować posługę pasterską. 

 



❖ JAK TESTAMENT 

 

Niektórzy nazywają ten list testamentem św. Pawła. Rzeczywiście przeczuwa on 

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

rozłąki nadeszła, patrz 2 Tm 4,6), z drugiej strony robi rachunek sumienia ze swojego 

apostolstwa (W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 

ustrzegłem, patrz 2 Tm 4,7).  

To krótki, osobisty tekst. W dużej mierze jest zachętą, by cierpieć dla Jezusa. Paweł 

nie ukrywa prawdy: mówi o trudzie, przeciwnościach, c ierpieniu. 

 

❖ POWOŁANIE I GOTOWOŚĆ 

 

     Usłyszymy fragment z początku listu, gdzie Paweł wzywa do trudu dla Chrystusa. 

Ale nie tylko: przypomina też o powołaniu. Gotowość do podjęcia zmagania nie jest 

wymaganiem narzuconym z góry, nie polega na ludzkich wysiłkach czy 

postanowieniach. Wypływa z osobistego doświadczenia miłości Boga i zadania 

otrzymanego od Niego w Kościele (zob. także wersety opuszczone w dzisiejszym 

czytaniu: 2 Tm 4,9-12). 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według 

mocy Boga! 

 On nas wybawił […] nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do 

własnego postanowienia i łaski 

 

 

 

Biblijny insider  

 

❖     Nie wstydź się świadectwa Pana (2 Tm 1,8) 
 

To słowa św. Pawła skierowane do Tymoteusza, jego zaufanego współpracownika, 

któremu powierzył kierowanie wspólnotą w Efezie. Pobrzmiewa tu nakaz misyjny, 

który Jezus zostawił swoim uczniom: 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                         

(Mk 8,38). 



Sam Paweł w Liście do Rzymian pisał: Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest 

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

 

❖     Walka chrześcijanina 
 

Tymoteusz nie może się wstydzić świadectwa (martyrion) Pana, jego Krzyża                           

i Zmartwychwstania ani apostoła, dzięki któremu otrzymał wiarę. Paweł pisze                                

z więzienia w Rzymie, świadomy bliskiego kresu swej drogi i czekającej go męczeńskiej 

śmierci. Traktuje swoje życie jako nieustanną walkę dla Ewangelii i pisze do swojego 

duchowego syna: Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla 

Ewangelii (2 Tm 1,8). 

W niej zawiera się Dobra Nowina o Jezusie, który nas odkupił i powołał, nie ze 

względu na nasze zasługi, ale ze względu na Boże miłosierdzie i przedwieczny plan 

wobec nas (patrz: 2 Tm 1,9). 

Ewangelia rzuca światło na sens ludzkiego życia i na nieśmiertelność, która nas czeka 

(patrz: 2 Tm 1,10). 

Jak można nie walczyć o to, co nadaje sens życiu chrześcijanina? 

Nie wstydź się Jezusa. Walcz o miejsce dla Ewangelii w swoim życiu i w życiu 

powierzonych ci ludzi. To wezwanie, które Paweł kieruje także do nas. 

 

 

2 Tm 4,6-9.17-18 
 

(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. 

(10) Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do 

Galacji, Tytus do Dalmacji. (11) Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest 

mi bowiem przydatny do posługiwania. (12) Tychika zaś posłałem do Efezu. (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 

 

Nie wstydź się świadectwa Pana naszego 

 

 

➢ „Nie wstydź się tedy –  mówi –  świadectwa Pana naszego, ani mnie, więźnia 

Jego, ale pospołu cierp dla Ewangelii”.  

To jest: „Choćbyś to samo miał cierpieć, nie wstydź się”. Że bowiem to miał na 

myśli, widać z poprzednich jego słów: „Dał nam Bóg ducha mocy i miłości i 

trzeźwości”, a także tego, co następuje: „ale pospołu cierp”, to jest: „Nie tylko nie 

czuj wstydu, ale nie daj się zawstydzić próbie”. I nie powiedział: „Nie bój się i nie 

lękaj”, lecz dodając mu więcej otuchy, rzekł: „Nie wstydź się, jakoby już nie było 

niebezpieczeństwa, jeśli ktoś przezwycięży wstyd”.  

Albowiem wstyd zawiera tylko tę uciążliwość, gdy mu się ulegnie: „Nie wstydź się 

więc, jeżeli ja, który wskrzeszam zmarłych, czynię tysiące cudów, zbiegłem całą ziemię, 

jestem teraz w więzieniu, bo nie dostałem się do więzienia za zbrodnie, lecz z powodu 

Ukrzyżowanego. Jeśli mój Pan nie wstydzi się krzyża, to i ja nie wstydzę się więzów”

.  

A upominając, żeby się nie wstydził, trafnie przypomniał mu przedtem krzyż: „Jeżeli 

nie wstydzisz się krzyża – powiada – to i więzów nie; jeżeli Pan nasz i Nauczyciel niósł 

Krzyż, to tym bardziej ja zniosę więzy. Kto bowiem wstydzi się tego, co On zniósł, 

wstydzi się i Ukrzyżowanego. Nie przez samego siebie – powiada – noszę te więzy. Nie 

ulegaj przeto ludzkiej słabości, lecz bądź uczestnikiem tego samego”. „A pospołu cierp 

dla Ewangelii”, powiada, nie jakoby Ewangelia cierpiała, lecz by pobudzić ucznia do 

cierpienia za Ewangelię. 

➢ „Wedle mocy Boga –  powiada –  który nas zbawił i wezwał świętym 

wezwaniem, nie według naszych uczynków, lecz według własnego 

postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed czasami 

wiekuistymi”.  



Zresztą, ponieważ przykre było powiedzenie „cierp”, znowu go pociesza, mówiąc: 

„nie według naszych uczynków”, to jest: „Nie sądź, że znosisz to własną siłą; twoją 

bowiem rzeczą jest wybrać i mieć ochotę do czynu, a rzeczą Boga ulżyć i dać 

wytchnienie”. A potem przytacza te dowody Jego mocy: „Pomyśl, jak zostałeś 

zbawiony? Jak wezwany?” o czym mówi i na innym miejscu: „Wedle mocy Jego, 

która w nas skutecznie działa” (Ef 3, 20).  

Tak większej trzeba było siły do przekonania ziemi niż do stworzenia nieba. – Jak 

tedy został wezwany? „Wezwaniem świętym”; to jest grzeszników i nieprzyjaciół 

uczynił świętymi, a to nie jest dziełem naszym, lecz darem Boga. Jeżeli tedy jest mocny 

przez wzywanie i dobry przez łaskę, a nie czyni tego z powinności, nie należy się 

obawiać. Ten bowiem, który z łaski zbawił nas, swoich nieprzyjaciół, wtedy, kiedy 

trzeba było nas zbawić, czy nie będzie o wiele więcej z nami współpracował, gdy 

zobaczy przy pracy nad zbawieniem. 

„Nie według naszych uczynków –  powiada –  lecz według własnego 

postanowienia”, to jest: zbawił nas bez żadnego przymusu, bez żadnej dorady, lecz z 

własnego postanowienia, powodowany własną dobrocią.  

To właśnie znaczy: „Według własnego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie 

Jezusie przed czasami wiekuistymi”, to jest: bez początku. Było to naprzód figurą, 

która miała urzeczywistnić się w Chrystusie Jezusie. Niemało i to znaczy, że z dawna 

chciał; a więc nie wskutek odmiany myśli. Jakżeż więc Syn nie jest wieczny? Przecież 

i On chciał tego od początku. 

„A objawione nam teraz przez przyjście Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który 

zniszczył śmierć, a oświecił życie i nieśmiertelność przez Ewangelię” – Widziałeś 

moc, widziałeś dar, sprawiony nie przez czyny, lecz przez Ewangelię? Jest to rzeczą 

nadziei, albowiem i jedno i drugie stało się w Jego ciele, stanie się w naszym. 

 

 

 

 

 

 



➢ Teodoret z Cyru 

 

Zalecenia św. Pawła 

 

„Lecz znoś 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 czoło, a przez przypomnienie mocy Bożej dodaje 

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

udzielaną łaskę według wiary tych, którzy tę łaskę otrzymują.  

„Nie według naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski

”. Wezwał nas, nie zważając na nasze życie, lecz uczynił to jedynie dzięki swej miłości 

do ludzi. 

„Która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana 

zaś została teraz przez objawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”. 

 Bóg Wszechrzeczy określił to z góry, przed wiekami, teraz zaś swoje dawne 

postanowienie urzeczywistnił. Kiedy podejmował to postanowienie, Chrystus Pan 

wyraził na nie swą zgodę, kiedy zaś je urzeczywistniał, Chrystus z Nim współdziałał. 

Wszak to przez Jego objawienie się [Bóg] dopełnił swego dzieła. Jest przy tym rzeczą 

jasną, że apostoł stwierdza również tutaj odwieczność Syna, mówi jednak o tym, co się 

dokonało w następstwie wcielenia Zbawiciela. 

„Który zniweczył śmierć, a życie i nieśmiertelność objawił przez Ewangelię, dla 

której zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem oraz nauczycielem pogan”.  

Jednorodzone Słowo, przybrawszy ludzką postać, zniweczyło panowanie śmierci, a 

nam udzieliło obietnicy życia wiecznego. Takie znaczenie ma wyraz „objawił”, to 

znaczy „zapowiedział”.  

Powiada apostoł: „Mnie powołał na herolda tych spraw, abym wszystkim 

poganom zaniósł radosne wiadomości o dobrach”. 


