
   

 

XXVII Niedziela zwykła  2 X 2022 
 

 

Łk 17, 5 - 10   (Biblia Tysiąclecia) 
 

(5) Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. (6) Pan rzekł: Gdybyście 
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z 
korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. (7) Kto z was, mając 
sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? 
(8) Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż 
zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? (9) Czy dziękuje słudze za to, że 
wykonał to, co mu polecono? (10) Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co 
wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać. 
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[17,1-2]  Rzekł znowu do swoich uczniów: „Niepodobna, żeby nie 

przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby 

lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go 

w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. 

Uważajcie na siebie!  

 

Po słowach skierowanych do faryzeuszów (16,14–31) Jezus podejmuje nauczanie 

swoich uczniów (16,1). Dotyczy ono czterech kwestii:  

zgorszenia, przebaczenia, wiary i służby. 

Logia Jezusa wydają się niepowiązane ze sobą, wszystkie jednak czerpią wnioski 

z wcześniej pojawiających się w tej jednostce przypowieści. 

 Zgorszenia to postawy lub zachowania prowadzące innych do 

popełnienia zła (KKK, 2284).  

Na przykład niektóre osoby, widząc, że ktoś postępuje jak nieuczciwy rządca lub 

jak bogacz ignorujący Łazarza, mogą same zacząć zachowywać się nieuczciwie lub 

zaniedbywać potrzeby ludzi biednych.  

Chociaż niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, prowadząc na manowce 

grzechu małych (na przykład osoby słabe w wierze; Rz 14,1; 1 Kor 8,9), biada temu, 

kto jest ich powodem.  

Opisana tu straszna kara przedstawiona została za pomocą sugestywnego obrazu 

kamienia młyńskiego służącego do rozdrabniania ziarna lub tłoczenia oliwy 

(podobnego do bazaltowych kamieni młyńskich znalezionych w Kafarnaum).  

Jeśli zawiesić komuś taki kamień u szyi, a następnie wrzucić do morza, 

nieszczęśnik zaraz utonie.  

A jednak, mówi Jezus, lepiej dla potencjalnego gorszyciela byłoby, gdyby 

spotkało go coś takiego, aniżeli gdyby miał cierpieć wieczne męki, tak jak to się stało 

z bogaczem! 

 

 [17,3-4]  Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, 

przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem 

razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: »Żałuję tego«, przebacz mu”.  

 

Dlatego uważajcie na siebie – mówi Jezus. W oryginale mamy identyczny zwrot, 

którym Jezus ostrzegał uczniów przed faryzeuszami („Strzeżcie się”; Łk 12,1).  

Tutaj podobnie ich przestrzega, by nie postępowali jak faryzeusze będący dla 

innych powodem do grzechu. 



Kolejny logion Jezusa mówi o tym, że należy przebaczać i jest to komentarz do 

tego, co zaszło między marnotrawnym młodszym bratem a jego rozgoryczonym 

starszym bratem. Postawa starszego brata to postawa faryzeuszów, którzy „gardzili” 

(18,9) celnikami i grzesznikami. Jezus uczy innej postawy.  

Rzecz jasna, gdy jakiś brat zawini, konieczne jest braterskie upomnienie lub 

skorygowanie jego zachowania (Kpł 19,17; 2 Tm 3,16; 4,2).  

Jeśli będzie żałował, tak jak zrobił to syn marnotrawny (Łk 15,18.21; 

zob. 15,7.10), trzeba mu przebaczyć („odpuścić” – czasownik afiēmi).  

Z tym właśnie miał trudności starszy brat (i faryzeusze). Takie przebaczanie ma być 

bezgraniczne – nawet siedem razy na dzień (zob. Prz 24,16) – pod warunkiem, że 

winowajca powie: żałuję tego.  

U podstaw tej zasady jest prośba z Modlitwy Pańskiej: „przebacz nam nasze 

grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini” (Łk 11,4).  

Uczniowie proszący Boga, by obdarował ich „wolnością” lub też „przebaczeniem” 

(rzeczownik afesis, 4,18; 14,47) jubileuszu sami muszą demonstrować taką postawę 

wobec innych! 

 

 [17,5-6]  Apostołowie prosili Pana: „Dodaj nam wiary”. Pan rzekł: 

„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 

»Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze«, a byłaby wam posłuszna. 
 

Apostołowie – wybrani uczniowie, którym Jezus powierzył obowiązki 

prowadzenia innych (6,13; 22,30) – uważają Jego nauczanie za bardzo wymagające 

i dlatego proszą Pana, by dodał im wiary.  

Mają już wiarę, lecz uważają, że jest za słaba (zob. 8,25; 22,32). Paradoksalna 

odpowiedź Jezusa wskazuje, że nawet wiara tak mała jak ziarnko gorczycy 

(zob. 13,19) ma ogromną moc.  

W innej, podobnej wypowiedzi Jezusa jest mowa o przenoszeniu gór (Mt 17,20; 

21,21; 1 Kor 13,2), tutaj jednak mamy morwę, którą wiara potrafi wyrwać 

z korzeniem i przesadzić w morze. Morwa posiada rozbudowany system 

korzeniowy, a poza tym drzew nie sadzi się w morzu, ogólny zatem sens słów Jezusa 

jest taki, że wiara może dokonać rzeczy niemożliwych
1
. 

                                                           
1
 Symbolika morza pojawia się w niektórych starotestamentalnych wzmiankach o narodach nieżydowskich                 

(Ps 65,8; Iz 17,12; 60,5); w Starym Testamencie jest też czasami mowa o wyrywaniu z korzeniami i sadzeniu                
(Jr 1,10). Dlatego w późniejszej tradycji chrześcijańskiej słowa Jezusa interpretowane były jako opis wiary, dzięki 

której apostołowie ponieśli w świat Ewangelię, tak, że została ona "przesadzona w morze pogan";                               

św. Bonawentura, Komentarz do Ewangelii Łukasza, XVII 



[17,7-10]  Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on 

wróci z pola: »Pójdź zaraz i siądź do stołu«? Czy nie powie mu raczej: 

»Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, 

a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że 

wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam 

polecono, mówcie: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co 

powinniśmy wykonać«”. .  

 

W kolejnych wersetach Jezus przedstawia krótką przypowieść, proponując 

słuchaczom, a zwłaszcza apostołom (Łk 17,5), by wyobrazili sobie siebie jako pana 

w relacji do sługi.  

Sługa wraca w porze posiłku z pracy w polu, pan zaś, nie przejmując się tym, że 

jest on zmęczony, chce, żeby przygotował mu posiłek.  

W kontekście tak zarysowanej sytuacji Jezus stawia w wersecie ósmym 

i dziewiątym pytania sugerujące oczywistą odpowiedź.  

 Zamiast zapraszać go do stołu, czy pan nie powie raczej do sługi: 

przygotuj mi wieczerzę? Oczywiście, że tak.  

 Czy okazuje wdzięczność słudze? Nic z tych rzeczy.  

We wcześniejszej przypowieści Jezus przedstawił zaskakującą sytuację, w której 

następuje odwrócenie porządku i pan obsługuje swoje sługi (12,37). Tym razem pan 

oczekuje, by sługa robił to, co mu polecono.  

Jednak w ostatnim wersecie Jezus odwraca całą sytuację i utożsamia apostołów nie 

z panami, lecz ze sługami, którzy powinni robić to, co im polecono, nie narzekając 

i nie spodziewając się za to jakiegoś wyróżnienia (zob. 15,29).  

Pokazuje im w ten sposób, na czym polega prawdziwa służba.  

Ta lekcja odnosi się szczególnie do zadań misyjnych, które apostołowie będą 

wypełniać jako słudzy:  

orki, której celem będzie rozszerzanie królestwa Bożego (Łk 9,62; 1 Kor 9,10);  

pasania trzody jako duszpasterze (Dz 20,29; 1 Kor 9,7);  

gotowości do tego, by usługiwać innym (Łk 22,26; 1 Kor 9,19) i dawania im 

jedzenia i picia w formie Eucharystii (1 Kor 11,25–26).  

Na tym właśnie polega rola rządcy, którą Jezus powierza apostołom 

(zob. Łk 12,42; 16,10; 1 Kor 9,17). 

 

 

 



 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Jan Kasjan 

 

Konieczność Bożej pomocy 
 

Apostołowie tak doskonale zrozumieli, że wszystko, co dotyczy zbawienia, jest 

darem Bożym, że błagali Pana nawet o łaskę wiary, mówiąc: „Przymnóż nam wiary” 

(Łk 17, 5). 

Nie ufali ani wolnej woli, lecz wierzyli, że pełności wiary musi im udzielić łaska 

Boża. Sprawca zbawienia ludzkiego uczy nas zresztą, jak chwiejną i słabą jest wiara 

nasza, i że sama sobie nie wystarcza, jeżeli jej nie umocni pomoc Pańska. Tak bowiem 

mówi do Piotra: „Szymonie, Szymonie! Oto szatan dopominał się o was, aby 

przesiać was jako pszenicę. Ale Ja prosiłem Ojca mego, aby nie ustawała wiara 

twoja” (Łk 22, 31n). 

Uczuł w sobie to [słabnięcie wiary] ów ojciec w Ewangelii (Mk 9, 13). Spostrzegł, 

że fale niedowiarstwa pędzą wiarę jako na skały grożące zgubnym rozbiciem, i błagał 

Pana o wspomożenie, mówiąc: „Panie, przyjdź z pomocą niedowiarstwu mojemu” 

(Mk 9, 24). 

Doskonale więc zrozumieli mężowie Ewangelii i apostołowie, że wszystko, co jest 

dobre, wykonuje Bóg, i tak mało ufali, że zdołają własnymi siłami czy wolną wolą 

wiarę swoją zachować bez skazy, iż prosili Boga, aby ją w nich wspomagał lub by im 

jej użyczył. 

Jeśli Piotrowi potrzebna była pomoc Boża, by nie ustała jego wiara, któż będzie tak 

zuchwały i tak ślepy, by mniemał, iż on jeden nie potrzebuje podpory? Zwłaszcza, że 

sam Pan w Ewangelii uczy wyraźnie: „Jak latorośl sama z siebie nie może rodzić 

owocu, jeśli nie trwa w szczepie winnym, tak ani wy, jeśli we Mnie mieszkać nie 

będziecie”. 

I znowu: „Bo beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15, 4n). Jak niedorzeczną                        

i bezbożną jest więc rzeczą przypisywać jakiś dobry uczynek własnej pilności, a nie 

łasce                  i pomocy Bożej, dowodzą tego jasno słowa Pańskie stwierdzające, że 

bez Jego natchnienia lub współdziałania nikt nie może wydawać owoców duchowych. 

 Albowiem: „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z wysoka jest, 

zstępujący od Ojca światłości” (Jk 1, 17).  



 Także Zachariasz pisze: „Bo jeśli coś dobrego, Jego jest, jeśli coś bardzo 

dobrego, od Niego” (Za 9, 17, LXX).  

 I dlatego stale powtarza apostoł: „Co masz, czegoś nie wziął? A jeśliś wziął, 

czemu się chlubisz, jakobyś nie wziął” (1 Kor 4, 7). 

Że takie wytrwanie uzdolniające nas do znoszenia pokus polega nie tylko na naszej 

cnocie, ale zupełnie na miłosierdziu Bożym, które je uśmierza, głosi nam błogosławiony 

apostoł słowami: „Pokusa się nas nie jęła jeno ludzka: a wierny jest Bóg i nie 

dopuści kusić was nad siły wasze; ale razem z pokusą da też wyjście z niej, abyście 

ją przetrzymać mogli”  

Że dalej Bóg sposobi lub pokrzepia dusze nasze do każdego uczynku dobrego i 

sprawia w nas to, co się Jemu podoba, uczy nas ten sam apostoł: „A Bóg pokoju, który 

wywiódł spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, Jezusa Chrystusa, przez 

krew przymierza wiecznego, niechaj was sposobi do wszystkiego dobrego, 

sprawują w was to, co się podoba oczom Jego” (Hbr 13, 20n).  

O tę samą łaskę modli się także dla Tesaloniczan, mówiąc: „A sam Pan nasz Jezus 

Chrystus i Bóg a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał nam wieczne pocieszenie i 

dobrą nadzieję w łasce, niech krzepi serca wasze i utwierdza was we wszelkim 

dobrym uczynku i słowie” (2 Tes 2, 16–17). 

Że nareszcie bojaźń Bożą – byśmy mogli trwać przy Nim niezachwianie – Pan 

wlewa w serca nasze, wyraźnie poświadcza prorok Jeremiasz, mówiąc w imieniu 

Bożym: „I dam im serce jedno i drogę jedną, aby się Mnie bali po wszystkie dni i 

dobrze im było, a po nich ich synom. Postanowię też z nimi przymierze wieczne i 

nie przestanę im dobrze czynić: i bojaźń moją dam do serca ich, aby nie 

odstępowali ode Mnie” (Jr 32, 39n).  

Również Ezechiel [mówi]: „I dam im serce jedno i ducha nowego dam do 

wnętrzności ich: i odejmę serce kamienne z ciała ich i dam im serce miękkie, aby 

chodzili w przykazaniach moich, a strzegli sądów moich i czynili je: aby Mi byli 

ludem, a Ja ich Bogiem” (Ez 11, 19n). 

Najwyraźniej uczą nas te przykłady, że początek dobrej woli naszej jest darem 

natchnienia Pańskiego;  

On nas ciągnie czy to przez zachętę jakiegoś człowieka, czy też przez konieczność 

na drogę zbawienia: niemniej doskonałość w cnocie z Jego pochodzi łaski. Od nas zaś 

zależy, czy z zachęty i pomocy Bożej gnuśniej lub gorliwiej korzystamy. Za to też 

zapłatę lub karę najsprawiedliwiej weźmiemy, żeśmy albo zaniedbali korzystać z 

najlitościwszego zrządzenia Jego opatrzności, albo też usiłowali odpowiedzieć Mu 

kornym posłuszeństwem naszym. 

 



 Św. Cyryl Jerozolimski 

 

Dwa rodzaje wiary 

 

Umarł Łazarz. Upłynął jeden dzień, drugi, trzeci. Wyszła z niego siła, zaczęło się 

psuć ciało. Czy mógł mieć wiarę ten, który już czwarty dzień nie żył? Czy mógł prosić 

dla siebie o Zbawiciela? 

A jednak czego nie mógł uprosić zmarły, to uprosiły siostry. Gdy Pan przyszedł, 

upadła Mu do stóp siostra, która na Jego pytanie: „Gdzieście go położyli”, 

odpowiedziała: „Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie”.  

Pan jej odrzekł: „Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą” (J 11, 14nn); jak gdyby 

chciał powiedzieć: Skoro umarły nie może wierzyć, wierz ty! I wiara sióstr miała siłę 

odwołać umarłego z bram zaświata. Wiara jednych za drugich potrafiła zbudzić 

zmarłego.  

A jeśli ty będziesz osobiście szczerze wierzył, czyż nie osiągniesz o wiele większej 

korzyści? Choćbyś, jednak nie miał żadnej lub słabą wiarę, Pan jest miłosierny i 

przyjmie cię, jeśli będziesz pełnił pokutę. Tylko powiedz szczerze: „Wierzę, Panie, 

zaradź niedowiarstwu mojemu” (Mk 9, 24). Jeśli uważasz się za wierzącego, ale brak 

ci jeszcze doskonałej wiary, musisz powiedzieć z apostołem: „Panie, przymnóż mi 

wiary”                        (Łk 17, 5). 

Ponieważ masz coś od siebie, otrzymasz wiele od Pana. Chociaż wiara jest jednym 

słowem, ma jednak dwojakie znaczenie. 

Pierwszy rodzaj wiary jest ten, który odnosi się do prawd religijnych.  

 Jest to przyzwolenie duszy na coś. Pomaga ono duszy, bo Pan powiedział: 

„Kto moich słów słucha i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie 

wieczne i nie pójdzie na sąd” (J 5, 24).  

 I na innym miejscu: „Kto wierzy w Syna, nie podlega potępieniu, lecz ze 

śmierci przeszedł do życia” (J 3, 18).  

 

 Co za wielka miłość Boża! 

Sprawiedliwi [Starego Testamentu] żyli długie latu po Bożemu. Co oni osiągnęli w 

długoletniej służbie Bożej, to tobie daje teraz Jezus w jednej godzinie. Jeśli bowiem 

wierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem i że Bóg wskrzesił Go z martwych, otrzymasz 

zbawienie i dostaniesz się do raju. Nie wątp, że jest to możliwe! Bo ten, który łotra, 

wierzącego tylko godzinę, na świętej Golgocie zbawił, zbawi i ciebie, jeśli tylko 

wierzysz. 



Jest jeszcze i drugi rodzaj wiary: dar łaski Chrystusa.  

„Jednemu dany jest przez Ducha Świętego dar mądrości słowa, drugiemu 

umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary                      

w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania”  (1 Kor 12, 8n).  

Ta wiara, której Duch Święty jako daru łaski udziela, nie tylko odnosi się do prawd 

religijnych, lecz też sprawia coś nadludzkiego.  

 Kto posiada wiarę tego drugiego rodzaju, powie tej górze: „Przesuń się stąd 

tam, i przesunie się” (Mt 17, 20).  

 Kto z wiarą mówi w przekonaniu, że to się stanie, i nie wątpi w sercu, 

otrzymuje łaskę. Do takiej wiary odnoszą się słowa: „Gdybyście mieli wiarę 

jak ziarno gorczycy” (Mt 17, 20).  

Jak bowiem ziarno gorczyczne, choć jest małe, siłą swoją działa jak ogień i zasiane 

na małej powierzchni szeroko roztoczy gałęzie i znajdą wśród nich schronienie ptaki, 

tak i wiara w duszy w krótkim czasie zdziała bardzo wielkie rzeczy. Oświecona wiarą 

dusza wyobraża sobie Boga, i – o ile to tylko możliwe – patrzy na Boga, przebywa 

krańce ziemi, jeszcze przed końcem świata widzi sąd i obiecane dobra. 

 Obyś miał tę wiarę, wiarę w Boga, którą Bóg daje, a która sprawia 

nadludzkie rzeczy! 

 

 

Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Nie zwlekaj, wyrywaj! - Łk 17, 5-10 

 

 Czy jest nam potrzebna wiara? Bardzo. 

Bez niej istnienie jest nie do wytrzymania, ponieważ przeobraża się w paniczne 

przerażenie. Wierząc, napełniamy się nade wszystko bezpieczeństwem, wierząc - 

ufamy, że ktoś o nas absolutnie dba w każdej chwili. 

Ludzie wierzą w cokolwiek, ale apostołowie prosili o wiarę w moc oddziaływania 

Jezusa na ich życie.  

"Kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, może uwierzyć we wszystko" 

(G.K. Chesterton). 



Gdy usuwa się krzyże, w ich miejsce ludzie wieszają amulety. W czasach 

współczesnych, gdy wydaje się, że triumf odnosi racjonalizm i autorytet nauki, nawet 

osoby, od których zależy los państw, dają dowody wiary w najbardziej absurdalne 

rzeczy. 

Swego czasu prezydent Ronald Reagan w najbardziej istotnych problemach radził 

się horoskopów i astrolog Joan Qiugley. I pomyśleć, że od porad kobiety, która spędzała 

wieczory z wytrzeszczonymi przed szklaną kulą oczami, w 1987 roku Ronald Reagan 

uzależnił podpisanie traktatu o ograniczeniu zbrojeń nuklearnych! 

Badanie akcjonariuszy z Wall Street wykazała, że aż 48% użytkowników giełdy 

uzależnia swoje decyzje od horoskopów! 

Nawet, jakże realistycznie podchodząca do życia, Margaret Thatcher swego czasu 

była miłośniczką ajurwedy. Jak wiadomo, naukowo nie dowiedziono skuteczności 

homeopatii, sam Richard Dawkins wyśmiewał się z tych, którzy wierzą w cudowną moc 

medykamentów homeopatycznych.  

Tymczasem w 1996 roku za 20 milionów dolarów sprzedano pewien popularny lek 

homeopatyczny, w którym jedyną aktywną substancją - jak to podaje Francis Wheen - 

jest wątroba kaczki! Czy nie jest bezpieczniej w czasie przeziębienia kupić sobie pasztet 

z kaczki za dwa złote? 

Księżna Diana była entuzjastką refleksologii - uciskania energetycznych punktów 

na ciele. Niestety, nie pomogło to jej w uniknięciu tragedii, w której jej ciało zostało 

ściśnięte śmiertelnie. 

Prezydent Carter wierzył w UFO, a nawet twierdził, że jej widział. Niestety, 

kosmici nie pomogli mu zostać zbyt długo prezydentem. 

Pewien nauczyciel z Ontario, James Alcock, zauważył z przerażeniem, że wśród 

źródeł informacji najczęściej cytowanych w pracach uczniów znalazło się "Archiwum 

X". Kiedy zwrócił im uwagę, że to fikcja, odparli: "Tak, ale oparta na faktach". 

W sierpniu 1995 roku upubliczniono film przedstawiający sekcję zwłok kosmitów z 

Roswell, jaka miała się odbyć w 1947 roku. Film stał się sensacją, wyświetlono go nie 

tylko w USA, ale prawie w całej Europie i w Japonii. Martin Walker, poważny 

korespondent równie poważnego czasopisma "Guardian", przysłał pełną wiary depeszę, 

w której potwierdzał, że film ten jest dowodem istnienia "aliens". Problem jest tylko w 

tym, że nakręcili go dwaj mężczyźni w pewnej stodole w hrabstwie Bedfordshire, 

używając manekina i kurzych flaków, z trudem powstrzymując się od śmiechu. 

Jeśli bez wiary nie potrafimy żyć, to poważnie zastanówmy się, w co i komu 

wierzymy. 

Wiara jest powierzonym nam depozytem. Zobowiązuje nas do widzenia rzeczy 

tak, jak je widzi Jezus (Rene Voillaume).  



Bóg nie dał jej nam po to, byśmy wyrywali drzewa  i rzucali nimi w morze, albo 

sprowadzali z kosmosu kolejne ekipy "transformers", wierzyli w zielone ludki z 

detektorami ruchu, wpatrywali się w kryształy, czy też ustawiali meble w domu zgodnie 

z regułami Feng shui, ale po to, byśmy nie wątpili w nic, co On nam powie. 

Nie da się wierzyć jednocześnie Jemu i we wszystko inne. Wiara Jezusowi i w 

Jezusa powinna wystarczać, by się już niczego nie lękać. 

Karol de Foucauld właśnie tak to ujął, gdy mówił o wierze: "Jedną rzecz 

zawdzięczamy Panu, że już nigdy niczego nie musimy się bać". 

 Lamentacja Habakuka jest pełna obawy, czy Bóg zainterweniuje i obroni Izraela 

przed napaścią Chaldejczyków. 

 Paweł zachęca Tymoteusza, aby rozpalił w sobie na nowo moc wiary i nie 

poddawał się pokusie zniechęcenia i wycofania ze zmagań duchowych. 

Trzeźwe myślenie przeniknięte wiarą nie pozwala poddać się pokusie rezygnacji, 

nawet po porażce czy klęsce. 

Obydwa czytania są świetnym tłem do uświadomienia sobie z pozoru 

niezrozumiałych wskazań Jezusa dotyczących wiary. Jezus wzmacnia swych uczniów, 

by nie wątpili w moc wiary, która potrafi nawet zakorzenione zło wyrwać i wrzucić w 

otchłań symbolizowaną tu przez morze. 

Czym bowiem jest tak naprawdę owa tajemnicza morwa, która występuje w Biblii 

tylko dwukrotnie? Może odpowiedź jest właśnie w tym drugim tekście? 

W Pierwszej Księdze Machabejskiej znajduje się batalistyczny opis bitwy pod Bet 

Zacharia, w której Judejczycy przegrali, gdyż wojska przeciwników do zmiażdżenia 

szeregów żydowskich użyły słoni bojowych rozjuszonych zapachem owoców morwy.  

Owoce tego drzewa podniecały słonie, które w tej księdze nazwano bestiami. 

Może nie jest przypadkiem, że tak samo Apokalipsa nazywa mrocznych 

wysłanników szatana. Zresztą los owych mrocznych wysłanników skończył się w 

morzu ognia i siarki, a więc podobnie, jak miało to być z morwą! 

Owoce zakorzenionej morwy to mamienie wyobraźni, w której grzech podnieca nas 

słodyczą przyjemności. Nie widzimy wtedy w perspektywie końca, gdy tratują nas 

bestie. 

Morwa ma długie i mocne korzenie, toteż wyrwanie ich i rzucenie w otchłań 

wyraża prawdę o możliwości ich pokonania jedynie mocą wiary w Jezusa, choćby tak 

małej, jak ziarenko gorczycy. 

W rzeczywistości nie taki grzech straszny, jak go maluje wyobraźnia, tylko to my 

jesteśmy uzależnieni od smakowania się w przyjemnościach i nie znajdujemy wiary w 

to, że można go pokonać. 



Zmysły, jak wiemy, są swoistą rampą pomiędzy światami ducha i ciała. Zanim 

ulegniemy jakiemukolwiek grzechowi, wcześniej w naszej wyobraźni pojawiają się 

pewne wizje, projekty, plany, marzenia i obrazy. 

Piekło reklamuje się oryginalnie i ekscytująco, podobnie jak te firmy, które tak 

naprawdę nie mają nic do zaoferowania. Te wizje są owocami morwy budzącymi do 

ataku bestie demonów. 

Jeśli pozwolimy sobie na to, by mieć upodobanie w tych marzeniach, zmiażdżenie 

grzechem jest tylko kwestią czasu. 

Ewagriusz Pontyjski twierdził, iż człowiek nie pozbędzie się namiętnych obrazów, 

dopóki nie zacznie pracować jak karczownik nad korzeniami pożądania i gniewliwości. 

Inny starochrześcijański asceta, Doroteusz z Gazy, opowiada w swych pismach o 

tym, jak pewien Abba wyprowadził swych uczniów do lasu z cyprysami i kazał 

jednemu z nich wyrwać jednoroczne drzewko. Zostało ono wyrwane bez poważnego 

wysiłku. Następnie nakazał drugiemu uczniowie wyrwać drzewko dwuroczne wraz z 

korzeniami, co oczywiście udało się, choć nie bez wielkiego trudu. W końcu nakazał 

wyrwać drzewo kilkuletnie i mimo wysiłku dwóch, a potem reszty uczniów, tego nie 

udało się dokonać. 

Nauka była prosta: nasze przywiązanie do grzesznych przyjemności jest łatwe do 

usunięcia, gdy nie jest wieloletnie, ale gdy w grę wchodzi długotrwały nałóg, trzeba już 

tylko wiary i skruchy, wołania o pomoc Boga, bo ludzkie siły są już bezradne. 

Grzech jest łatwy do wyrwania, gdy nie jest wieloletnim zakorzenieniem.  

Nie zwlekaj więc, wyrywaj! 
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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 cię, 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. 

 

 

 


