
     

 

XXVIII Niedziela zwykła  9 X 2022 
 

 

Łk 17, 11-19   (Biblia Tysiąclecia) 

 

(11) Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. 

(12) Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 

trędowatych. Zatrzymali się z daleka (13) i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj 

się nad nami. (14) Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A 

gdy szli, zostali oczyszczeni. (15) Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, 

wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, (16) upadł na twarz do nóg Jego i 

dziękował Mu. A był to Samarytanin. (17) Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu 

zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? (18) żaden się nie znalazł, który by 

wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. (19) Do niego zaś rzekł: 

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. 
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"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

 

Oczyszczenie dziesięciu trędowatych  (17,11-19)   
 

 

ST: Kpł 13-14; Lb 5,2-3; 2 Krl 5,1-19 

NT: Łk 4,27; 5,12-16; 7,22; 18,38-39.42-43 

Lekcjonarz: dwudziesta ósma niedziela zwykła (rok C); 
 

[17,11]  Zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii 

i Galilei.  

 

Przypomnienie, że Jezus zmierza do Jeruzalem (zob. 13,22), wyznacza początek 

kolejnej części długiej sekcji poświęconej podróży do tego miasta (9,51–19,44).  

Idzie w kierunku wschodnim, mając po prawej stronie Samarię, a po lewej 

Galileę, znajdując się na ich pograniczu i przechodząc przez teren Dekapolu, 

którego niewielka część zajmowana przez miasto Scytopolis znajdowała się na zachód 

od Jordanu.  

Tą drogą zazwyczaj wędrowali pielgrzymi z Galilei do Jerozolimy, przekraczając 

w tym miejscu Jordan i idąc dalej na południe wzdłuż rzeki, by później przekroczyć ją 

z powrotem w okolicach Jerycha i od tego miasta iść wznoszącą się drogą do 

Jerozolimy (18,31.35; 19,1). 

 

 [17,12-13]  Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 

dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka. i głośno zawołali: „Jezusie, 

Mistrzu, ulituj się nad nami!”.  

 

Gdy wchodzi do pewnej wsi, widzi dziesięciu trędowatych, którzy zatrzymali 

się z daleka, ponieważ zgodnie z Prawem nie wolno im było kontaktować się 

z ludźmi (Kpł 13,46; Lb 5,2; zob. komentarz do Łk 5,12–16).  

Zwracając się do Jezusa słowem Mistrzu, proszą Go, by się nad nimi ulitował.  

O to samo poprosi później niewidomy pod Jerychem (18,38–39). Ich krzyki, 

w których słychać echo modlitw do Boga w psalmach (Ps 86,3; 123,3), kierowane są 

teraz do Jezusa, przez którego objawia się „serdeczna litość” Boga (Łk 1,78).  



Jezus przynosi uzdrowienie i trędowatym, i niewidomemu, wskazując tym samym 

nadejście Mesjasza (7,22). 

 

 [17,14]  Na ten widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!” 

A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
 

Jezus od razu nakazuje im, aby poszli i pokazali się kapłanom, którzy będą 

mogli ich dokładnie obejrzeć i oficjalnie uznać, że są czyści (Kpł 13,1–20). Podobne 

polecenie wydał wcześniej trędowatemu, po tym jak go oczyścił (Łk 5,14). Tutaj 

każe to zrobić, zanim jeszcze się cokolwiek stało.  

I właśnie przez posłuszeństwo temu nakazowi – przez wiarę w to, że zostaną 

uzdrowieni – gdy szli, zostali oczyszczeni.  

Cud Jezusa przypomina zatem cudowne uzdrowienie Syryjczyka Naamana przez 

Elizeusza (4,27), który został podobnie oczyszczony „na odległość”, wykonując 

posłusznie rozkaz „proroka w Samarii”, aby „iść” (2 Krl 5,3.9–14).  

 

[17,15-16]  Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, 

chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. 

A był to Samarytanin.  

 

Cudowne uzdrowienie to jednak nie koniec tej historii, ponieważ jeden 

z uzdrowionych wrócił.  

Tak jak wszyscy, którzy zostali wcześniej uzdrowieni przez Jezusa, i on chwalił 

Boga (Łk 5,25; 13,13; 18,43).  

Podobnie uczynił Naaman, który wrócił i wyznał, że tylko w Izraelu jest prawdziwy 

Bóg (2 Krl 5,15).  

Jezus jest zatem prorokiem jak Elizeusz. Co więcej, ów mężczyzna dziękował 

(eucharisteō) Jezusowi, a zatem mamy tu połączone uwielbienie Boga i dziękowanie 

Jezusowi. Czyniąc to, padł na twarz przed Jezusem, podobnie jak to uczynił 

uzdrowiony wcześniej trędowaty (Łk 5,12).  

Zachowanie trędowatego, jeśli brać pod uwagę jego tło starotestamentalne (2 Sm 

9,6; 14,4.33; 19,19), podpowiada, że w Jezusie winniśmy także widzieć króla takiego 

jak Dawid.  

Istotnie, w miarę zbliżania się do Jerozolimy pojawią się w Ewangelii coraz 

częstsze nawiązania do Jego godności królewskiej (takie jak „Syn Dawida”, Łk 

18,38–39), a kiedy dotrze do miasta, zostanie obwołany „królem” (19,38).  



I jeszcze jeden zaskakujący szczegół: ów człowiek był Samarytaninem (zob. 

9,52–53). Z tego należy wnioskować, że pozostali trędowaci byli Żydami. 

 

[17, 17-18]  Jezus zaś rzekł: „Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 

Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę 

Bogu, tylko ten cudzoziemiec?” .  

 

Jezus wyraża rozczarowanie tym, że pozostałych dziewięciu nie wróciło, by 

oddać chwałę Bogu.  

Uzdrowionego Samarytanina nazywa cudzoziemcem (allogenēs: allos – „inny” + 

genos – „naród”) i jest to jedyny przypadek użycia tego słowa w Nowym Testamencie.  

Słowo to znajdujemy w greckiej inskrypcji umieszczonej na otaczającym 

dziedziniec świątynny murze (zwanym soreg), na który nie miał wstępu – pod groźbą 

śmierci – żaden nie-Żyd (zob. Lb 1,51)
1
.  

Przez swoje uzdrawiające dzieło odbudowy Izraela Jezus pokonuje barierę 

oddzielającą Żydów od nie-Żydów, wypełniając tym samym proroctwo Izajasza: 

    Niech cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: 

    „Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu”. (…) 

    Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana (…) 

    przyprowadzę na moją świętą górę 

    i rozweselę w moim domu modlitwy. (…) 

    Bo dom mój będzie nazwany 

    domem modlitwy dla wszystkich narodów  

                               (Iz 56,3.6–7 – podkr. P.T.G). 

 Jezus niebawem sam zacytuje te słowa, gdy będzie oczyszczał świątynię 

z przekupniów (Łk 19,46). 

 

[17,19]  Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.  
 

Jezus odprawia Samarytanina tymi samymi słowami, którymi zwraca się do innych 

marginalizowanych osób, które uzdrowił lub którym odpuścił grzechy: twoja wiara 

cię uzdrowiła (7,50; 8,48; 18,42).  

Grecki czasownik „uzdrawiać” (sōdzō) oznacza także „zbawiać” i tak również 

należy interpretować słowa Jezusa, z których wynika, że Samarytanin uzyskał coś 

                                                           
1
 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, V, 193-194. Ten mur ma na myśli Paweł w Ef 2,14 



więcej niż tylko fizyczne uzdrowienie od trądu, takie samo jak dziewięciu pozostałych 

trędowatych.  

Te słowa przypominają czytelnikom Łukasza, że wiara w Jezusa prowadzi do 

zbawienia (Rz 10,9; Ef 2,8).  

W jednej z wcześniejszych przypowieści Samarytanin stał się wzorem miłosiernej 

miłości (Łk 10,27.33.37). Teraz Samarytanin z krwi i kości stał się wzorem pełnej 

wdzięczności, zbawiającej wiary. Zapowiada odpowiedź wiary Samarytan, o której 

przeczytamy w Dziejach Apostolskich (8,12). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (17,11–19) 

 

Wdzięczność 

 

Czy okazuję wdzięczność Bogu za to, co uczynił w moim życiu?  

Czy dziękuję (eucharisteō) Mu w celebracji eucharystycznej i podczas adoracji 

Najświętszego Sakramentu?  

Czy jestem wdzięczny ludziom, których Bóg postawił na mojej drodze?  

Jak wyrażam wdzięczność?  

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Bernard z Clairvaux 

 

Wdzięczność Bogu 
 

 „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?” (Łk 17, 17nn). Pamiętacie, jak sądzę, 

że są to słowa Zbawcy ganiącego niewdzięczność owych dziesięciu. Czytamy o nich, że 

dobrze się modlili, błagali i prosili ci, którzy głośno wołali: „Jezu, Synu Dawida, 

zmiłuj się nad nami”.  

Lecz brakło im czwartej cnoty, którą dołącza apostoł – dziękczynienia  (1 Tm 2, 1), 

bo nie wrócili i nie dziękowali Bogu. 



Spotykamy wielu, którzy i dziś dość natrętnie proszą o to, czego im brakuje, lecz 

zaiste niewielu znamy takich, których by można zobaczyć dziękujących za otrzymane 

dobrodziejstwa. Nie należy ganić natarczywej prośby, lecz niewdzięczność proszącego 

zupełnie odejmuje skuteczność prośbie. Zapewne więc odmowa niewdzięcznym tego, o 

co proszą, jest oznaką łaskawości, abyśmy nie zostali tym surowiej osądzeni za 

niewdzięczność, im bardziej po otrzymaniu dobrodziejstw okażemy się niewdzięczni.  

Tak więc jest oznaką miłosierdzia cofnąć miłosierdzie, a oznaką gniewu i oburzenia 

okazywać miłosierdzie, o czym przez Proroka mówi sam Ojciec Zmiłowania w 

słowach: „Zmiłujmy się nad bezbożnym, a nie nauczy się czynić sprawiedliwości” 

(Iz 26, 10)... 

Widzisz więc, że nie dla wszystkich jest pożyteczne oczyszczenie z trądu złego 

postępowania, objawiającego się w grzechach; u niektórych bowiem w ukryciu 

powstaje najgorszy wrzód – niewdzięczność, który jest tym niebezpieczniejszy, im 

bardziej jest wewnętrzny... 

Szczęśliwy natomiast jest ów Samarytanin, który poznał, że nie posiada niczego, 

czego by nie otrzymał, i dlatego zachował powierzone sobie dobro i powrócił do Pana z 

podziękowaniem. Szczęśliwy, który powrócił przez pojedyncze dary łaski do Tego, w 

którym jest pełnia wszystkich łask; a gdy okazujemy Mu wdzięczność za to, co 

otrzymaliśmy, robimy miejsce dla łaski, abyśmy mogli otrzymać jeszcze większe dary.  

Jedynie nasza niewdzięczność powstrzymuje nas w postępie duchowym, bo Dawca 

uważa za stracone to, co otrzymał niewdzięczny, i wystrzega się, by nie stracić tego, co 

daje niewdzięcznemu. Szczęśliwy w końcu, bo uważając się za obcego, gorąco dziękuje 

nawet za najmniejsze dary, nie wątpiąc ani nie ukrywając, że wszystko jest darmo dane 

jemu, obcemu i nieznanemu. 

My zaś bierni i godni politowania, podczas gdy na początku, kiedy jeszcze 

uważaliśmy się za obcych, byliśmy bardzo zalęknieni, bardzo pobożni i pokorni, to 

potem tak łatwo zapomnieliśmy, że darmo otrzymaliśmy wszystko to, co mamy. 

Chełpiąc się – co jest rzeczą złą – z naszej jakoby poufałości z Bogiem, obyśmy nigdy 

nie zasłużyli usłyszeć słów, że nieprzyjaciółmi Pana są jego domownicy (Mt 10, 36)... 

Błagam was przeto, bracia, upokarzajmy się coraz bardziej pod potężną ręką Boga i 

starajmy się odsunąć daleko od siebie ten tak wielki i tak bardzo niegodziwy grzech 

niewdzięczności, abyśmy całą naszą pobożność skierowali na dziękczynienie i uzyskali 

sobie Bożą łaskę, która jedynie może zbawić nasze dusze. I nie tylko językiem, ale 

czynem okażmy wdzięczność, bo Dawca łaski wymaga od nas bardziej dziękczynienia 

czynem niż słowem. Jest to Pan nasz błogosławiony na wieki. 

 

 



 

 Św. Augustyn 

 

Jemu zawdzięczamy wszystko 
 

Pamiętacie, co słyszeliście w ostatnim czytaniu Ewangelii, jak to Pan nasz Jezus 

Chrystus chwalił czyniącego dzięki, a ganił niewdzięcznych, którzy zostali oczyszczeni 

na ciele, lecz w sercu trędowatymi pozostali. Cóż powiada apostoł? „Prawdziwa ta 

nauka – rzecze – i wszelkiej wiary godna”.  

 Jakaż to nauka? Chrystus Jezus przyszedł na świat.  

 Po co? „Aby ludzi wybawił z grzechów”.  

 Cóż ty na to? „Z których ja jestem pierwszym” (1 Tm 1, 15). 

Ten, który mówi: nie jestem grzesznym, albo: nie byłem grzesznym – niewdzięczny 

jest w stosunku do Uzdrowiciela.  

Żaden człowiek z tej wielkiej liczby śmiertelnych, która zrodziła się z Adama, żaden 

w ogóle człowiek nie urodził się bez grzechu i żaden bez łaski Chrystusa nie został 

uzdrowiony.  

Dlaczego pytasz o dzieci, jeśli od Adama są chore na duszy? Albowiem przynosi się 

je do Kościoła. Bo jeśli kto nie może przybiec tu na własnych nogach, przychodzi na 

nogach innych po to, by został uzdrowiony. Kościół - Matka daje im nogi innych, by 

przyszli, innych serca, by uwierzyli, innych język, by wyznali grzech, gdyż są chorzy na 

duszy i obciążeni grzechem innych... 

Zaiste, nie rozpaczajcie. Jesteście chorzy, przyjdźcie do Niego, a będziecie 

uzdrowieni. Jesteście ślepcami, przyjdźcie do Niego, a zostaniecie oświeceni. Wy, 

którzy zdrowi jesteście, dzięki Mu składajcie. Wy, którzy chorzy jesteście, 

przybiegnijcie do Niego po uzdrowienie.  

Zaprawdę, uczynił cię kiedyś Bóg tym, czym ty sam nie mogłeś się uczynić. Kiedy 

więc już jesteś, możesz i ty sam coś uczynić. Obyś przybiegł do Lekarza i błagał 

Lekarza, który jest wszędzie... Wzruszył serce twoje i obdarzył cię możnością błagania, 

abyś Go przebłagał.  

„Albowiem Bóg jest tym, który w nas wywołuje chęć i sprawia wykonania 

według swojego upodobania” (Flp 2, 13). Uprzedziło cię Jego wołanie, abyś posiadał 

dobrą wolę.  

Wołaj zatem: „Boże mój, miłosierdzie Twoje uprzedziło mnie” (Ps 59 [58], 11). 

Uprzedziło cię Jego miłosierdzie po to, byś istniał, byś czuł, byś rozumiał... Ten, który 

cię uprzedził w tak dobrych rzeczach, przyjdzie do ciebie, by przyjrzeć się swoim 

darom                    i twoim złym uczynkom. Patrzy na ciebie, w jaki sposób używasz 



darów. Ponieważ jednak uprzedził ciebie we wszystkich tych darach, bacz i ty, w czym 

uprzedzisz oblicze Tego, który przyjdzie.  

Słuchaj psalmu: „Uprzedźmy oblicze przez wyznawanie Go” (Ps 95 [94], 6).  

Uprzedźmy oblicze Jego: zanim przyjdzie, zostanie już ubłagany; zanim wesprze, 

będzie przejednany. Masz bowiem kapłana, przez którego możesz przebłagać twego 

Boga, i On sam, który się stał dla ciebie człowiekiem, jest wraz z Ojcem dla ciebie 

Bogiem. Będziesz radował się w psalmach, uprzedzając oblicze Jego i składając 

wyznanie. 

Raduj się psalmem, a uprzedzając oblicze Jego przez wyznawanie, oskarżaj sam 

siebie; radując się psalmem, wychwalaj Go. Gdy będziesz siebie oskarżał i wielbił 

Tego, który cię uczynił. On, który umarł za ciebie, przyjdzie do ciebie i da ci życie. 

Słowa te zapamiętajcie i przy nich pozostawajcie. Niech nie będzie niezgody, niech 

nikt nie będzie trędowaty. Nauka niestała, bezkształtna oznacza trąd umysłu, z którego  

Chrystus oczyszcza... 

Zaprawdę, Jemu to zawdzięczamy, że żyjemy, że myślimy, że jesteśmy ludźmi, że 

dobrze żyjemy, że poprawnie myślimy – Temu to, zaprawdę, zawdzięczamy.                                      

Z nas samych nie mamy nic prócz grzechu, albowiem cóż masz, czego byś nie wziął?         

(1 Kor 4, 7).  

Wy zaś, którzy najwięcej nauczyliście się z tego, co słyszeliście, wznieście w górę 

serca, by wyleczyć się z choroby i oczyścić się z niezgody, i składajcie Bogu dzięki. 

 Św. Augustyn 

 

Wiara, nadzieja, miłość 
 

 Wiara dotyczy tych rzeczy, które są ukryte.  

Kiedy one się ukażą, dojdziemy do ich oglądania.  

 Nadzieja odnosi się do tego, czego jeszcze brak. Gdy to się zjawi, nadzieja 

ustanie, ponieważ będziemy posiadali tę rzecz i nie będziemy potrzebowali 

niczego więcej się spodziewać.  

 Miłość natomiast zna tylko jedno: coraz bardziej wzrastać. Jeśli bowiem 

kochamy Tego, kogo nie widzimy, jakże dopiero będziemy Go kochać, gdy 

Go ujrzymy.  

Niechże więc wzrasta w nas tęsknota. Jesteśmy chrześcijanami tylko ze względu na 

przyszłość. Niechaj nikt nie pokłada nadziei w dobrach doczesnych! Niech nikt nie 

obiecuje sobie szczęścia, ponieważ jest chrześcijaninem! Niech korzysta ze 

szczęśliwości doczesnej, jeśli może, jak może, kiedy może, ile może. Kiedy ona jest, 

niech dziękuje wszechmocy Bożej, a gdy jej brak, niech dziękuje za to Sprawiedliwości 



Bożej. Chrześcijanin niech zawsze będzie wdzięczny, nigdy zaś niech nie będzie 

niewdzięczny. Niech będzie wdzięczny Ojcu, który gani, chłoszcze i wymierza karę. Bo 

On zawsze kocha: czy jest łagodny, czy groźny. „Dobrze jest wysławiać Pana i 

śpiewać imieniu Twojemu, o Najwyższy” (Ps 92 [91], 2). 

 

 

 

Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Trędowaty świat - Łk 17, 11-19 

Już dość dawno zwróciłem uwagę na to, że istnieje ogromna różnica między 

oczyszczeniem a uzdrowieniem przez wiarę. 

Tylko ten jeden z dziesięciu otrzymał od Jezusa potwierdzenie pojawienia się w 

nim wiary. Kilku z nich poszło tylko pokazać się kapłanom. Zależało im nade wszystko, 

by uwolnić się od udręczenia chorobą. Nic o ich wierze Łukasz nie napisał. 

Wydaje się, że nawet cud niczego nie zmienił w ich życiu duchowym. Natomiast 

jeden z nich, Samarytanin, wrócił, chwaląc Boga. 

Te słowa uwypuklają jego wewnętrzną przemianę - przejście od niedowierzania ku 

całkowitemu zaufaniu Bogu. 

Podobnie Naaman deklaruje zerwanie z bałwochwalstwem i na dowód swego 

oddania Bogu zabiera ze sobą ziemię, na której był uzdrowiony, by na niej czcić 

jedynego Boga w swoim kraju (2 Krl 5,14-17). 

Żaden cud nie jest tak istotny w oczach Boga, jak nasze oddanie się Bogu w wierze 

pełnej bezgranicznego zaufania. Wielkość i godność człowieka wierzącego polega 

właśnie na zdolności do doświadczania Boga, któremu człowiek się oddaje i którego 

przyjmuje. Przyjmuje, ponieważ Bóg też w nas wierzy, o czym pisze Paweł: Bóg wiary 

zawsze dochowuje, bo nie może się wyprzeć samego siebie. Wierzę, czyli ufam, że 

Bóg mi ufa! 

Zastanawiam się, czy trąd jest jakimś zilustrowaniem niedowierzania? 

Żydzi wierzyli, że choroba ta jest swoistą karą za LASZON HARA, czyli za 

oszczerstwo i obmowę. 

Miriam, siostra Mojżesza, została obsypana trądem, gdy poddawała w wątpliwość 

wybór Mojżesza na jedynego wodza i obmawiała go z powodu małżeństwa z Kuszytką, 



Seforą (Lb 12). Istotą jej oskarżeń było zwątpienie w wybór Mojżesza na jedynego 

wybawcę. Zwątpienie zrodziło oskarżenie, a to doprowadziło ją do trądu. 

Nie chcę przez to twierdzić, że ta potworna choroba jest spowodowana 

wątpliwościami i obmowami, ale jest doskonałą ilustracją życia, które nie potrafi już 

zdobyć się na pełne zaufanie Bogu i ratuje swoją pozycję, rujnując oskarżeniami 

innych. 

Zwątpienie w miłość i dobroć Boga prowadzi nieuchronnie do niszczenia innych 

złymi opiniami.  

Naaman, dopóki był trędowaty, wątpił w sens zanurzania się w wody Jordanu,  a 

jego pierwsza reakcja na nakaz zanurzenia się była pełna gniewu. Biblia mówi o nim 

jako o naczelnym wodzu wojsk syryjskich, przedstawia więc go jako człowieka 

siejącego zniszczenie i śmierć. 

Wpatrując się w wiersze Ewangelii opowiadającej o uzdrowieniu z trądu dziesięciu, 

którzy wyszli z pomiędzy domostw pewnej wsi naprzeciw Chrystusa, widzę nasz świat, 

o którym się mówi, że jest globalną wioską. 

Jak bardzo ten świat stał się trędowaty przez miliony pomówień, oskarżeń, obmów, 

fałszywych opinii, kalumnii, zniesławień, zarzutów, które każdego dnia rozbrzmiewają                

w domach, na ulicach, na forach internetowych, w wiadomościach wykrzykiwanych                        

z ekranów! 

W oczach Boga zwykła obmowa czy oszczerstwo jest czymś ohydniejszym niż 

widok ropiejącej i gnijącej rany na trędowatym ciele.  

W tym miejscu koniecznie trzeba przypomnieć, że główne dzieło Chrystusa to 

przecież usprawiedliwienie, które stoi w zwycięskiej opozycji do głównego dzieła 

szatana, czyli oskarżania. 

Za każdym więc razem, gdy mamy pokusę obmówić kogokolwiek, albo nawet 

oskarżyć, dobrze się zastanówmy, po której stronie wtedy staniemy: Chrystusa czy 

szatana? 

A jeśli mimo to odważymy się na oskarżenie, nie zdziwmy się, gdy nawet w sobie 

samych poczujemy wstręt podobny do tego, jaki się budzi w kimś, kto widzi ogarnięte 

trądem ciało. 
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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. 

 

 


