
     

 

XXIX Niedziela zwykła  16 X 2022 
 

 

Łk 18, 1-8   (Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie 

ustawać: (2) W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się                

z ludźmi. (3) W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego                          

z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. (4) Przez pewien czas nie 

chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie 

liczę,               (5) to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w 

obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. (6) I Pan dodał: 

Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. (7) A Bóg, czyż nie weźmie w 

obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 

zwlekał w ich sprawie? (8) Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 

jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 
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"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

Sędzia i wdowa  (18,1-8)   
 

 

ST: Wj 22,21–22; Pwt 24,17; 27,19; Syr 35,15–23 

NT: Łk 11,5–8; 21,36; Jk 5,7–8; 2 P 3,9 

KKK: zawsze trzeba się modlić, 2098, 2613; wiara w powtórne przyjście Chrystusa, 

67 

Lekcjonarz: dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła (rok C) 
 

[18,1]  Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić 

i nie ustawać:  

 

W perspektywie zbliżającego się sądu związanego z nadejściem królestwa 

(17,20.26–29) Jezus mówi uczniom, że zawsze powinni się modlić – niech 

przyjdzie Twoje królestwo (11,2) – i nigdy nie ustawać.  

Gdy wcześniej uczył ich modlitwy, opowiedział im przypowieść (11,5–8) 

pokazującą, jak modlić się wytrwale. Teraz robi podobnie. 

 

 [18,2-3]  „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył 

się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do 

niego z prośbą: »Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!«.  

 

Najpierw przedstawia sędziego – człowieka o wątpliwej moralności.  

Zamiast bać się Boga i Jego przykazań (zob. Koh 12,13), sędzia ów Boga się nie 

bał i nie liczył się z ludźmi (ta fraza zostaje uwypuklona i powtórzona w 18,4).  

Potem w przypowieści pojawia się wdowa, która przychodziła do niego 

z prośbą, by obronił ją przed przeciwnikiem.  

Ponieważ w starożytnym Izraelu położenie wdów było bardzo trudne, a ich pozycja 

społeczna słaba, w Piśmie Świętym znajdujemy wielokrotnie napomnienia, by bronić 

wdowy, i ostrzeżenia, by ich nie uciskać
1
. 

 

                                                           
1
 Wj 22,21-22; Pwt 27,19; Iz 1,17; Jr 7,6; 22,3; Ml 3,5 



 [18,4-5]  Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 

»Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 

naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie 

bez końca i nie zadręczała mnie«”.  
 

Trudna sytuacja wdowy trwa przez pewien czas, ponieważ sędzia nie chciał jej 

pomóc. Jednak wdowa naprzykrza mu się, podobnie jak ów uparty przyjaciel, który 

dobijał się w środku nocy, domagając się chleba, chociaż z drugiej strony drzwi 

słyszał: „Nie naprzykrzaj mi się!” (11,7).  

W końcu jednak sędzia rzekł „do siebie”, tak jak robili to wcześniej bohaterowie 

innych przypowieści (12,17; 16,3), że weźmie ją w obronę.  

Kieruje nim jednak wyłącznie interes własny: chce jedynie, żeby wdowa już go nie 

nachodziła i nie zadręczała
2
.  

 

[18,6-8]  I Pan dodał: „Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy 

sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem 

i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, 

że prędko weźmie ich w obronę.  
 

Teraz Pan wyjaśnia przypowieść.  

Zastosowanie tego tytułu w odniesieniu do Jezusa pomaga czytelnikowi połączyć ją 

z wcześniejszą mową („Panie”, 17,37).  

Tak jak przy okazji poprzedniej przypowieści (11,5–8), także i tutaj pojawia się 

argumentacja od tego, co mniejsze, do tego, co większe.  

Jeśli nawet niesprawiedliwy sędzia postępuje sprawiedliwie w stosunku do wdowy 

bezustannie domagającej się sprawiedliwości, o ileż bardziej Bóg, który „wymierza 

sprawiedliwość (…) wdowom” (Pwt 10,18), weźmie w obronę tych (tzn. odda 

sprawiedliwość tym)
3
, których w przypowieści symbolizuje wdowa – swoich 

wybranych (zob. Rz 8,33).  

Tak jak „wybrany” Syn (zob. Łk 9,35; 23,35) i oni zostaną ostatecznie wyniesieni 

przez Boga, nawet jeśli ich obecna sytuacja wygląda beznadziejnie. 

Podobne przesłanie znajdziemy w Księdze Syracha: „Modlitwa pokornego (…) 

nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy 

i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok” (Syr 35,17–18). 

                                                           
2
 W oryginale hypopiadzo, czyli „uderzyć kogoś”, „podbić komuś oko” (zob. użycie tego samego czasownika w 

obrazie boksowania w 1 Kor 9,27) 
3
 W tekście greckim mamy w tych wersetach grę słów wykorzystującą pokrewne rzeczowniki i czasowniki 

odnoszące się do sprawiedliwości 



 Dalej zaś czytamy: „Pan nie będzie zwlekał” (Syr 35,19), które to słowa wydają 

się doskonale odpowiadać dalszej części wypowiedzi Jezusa (aczkolwiek u Łukasza 

pojawia się inny czasownik): Czy będzie zwlekał? Nie, gdyż Bóg prędko weźmie 

ich w obronę.  

Trzeba jednak pamiętać, że podstawowe znaczenie greckiego czasownika 

przetłumaczonego tutaj jako „zwlekał” (makrothymeō) to „być cierpliwym” 

(zob.       2 P 3,9).  

Dlatego niektórzy tłumaczą pytanie dotyczące tego, czy Bóg będzie się ociągał 

z odpowiedzią, jako twierdzenie: „Jest wobec nich cierpliwy”
4
.  

Ta trudność w tłumaczeniu odzwierciedla przeżywane napięcie między obietnicą 

rychłego wymierzenia sprawiedliwości przez Boga a doświadczeniem tego, że Bóg 

zwleka z odpowiedzią na naszą modlitwę.  

Istotnie, wiele form niesprawiedliwości zostanie naprawionych dopiero w życiu 

przyszłym (Łk 16,19–25). Niemniej koniec tej perykopy w mniejszym stopniu skupia 

się na tym, kiedy i jak Bóg odpowie na modlitwy, bardziej zaś na konieczności ciągłej 

odpowiedzi wiary.  

Pod tym względem wzorem dla tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, jest 

wdowa Anna, która modliła się „dniem i nocą” (2,37) przez ponad dobre pół wieku, 

nim jej modlitwa została wysłuchana! Mimo to, dzięki swej wierze była gotowa, gdy 

Syn Człowieczy przyszedł (do świątyni).  

To zamykające przypowieść odwołanie do „Syna Człowieczego” łączy ją ponownie 

z poprzednią mową Jezusa (17,22.24.26.30). Swoją drugą mowę o końcu czasów Jezus 

zamknie podobnym wezwaniem do czuwania i modlitwy pośród doświadczeń 

i przeciwności w oczekiwaniu na „Syna Człowieczego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Inna możliwa lekcja wersetu 18,7 to: „Bóg natomiast, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy 

wołają do Niego dniem i nocą, i jest wobec nich cierpliwy?” F. Mickiewicz, Ewangelia według św. Łukasza, s.256 
– przyp.tłum. 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 

 

On natomiast wie, czego ci potrzeba 
 

Czy sądzicie, bracia, że Bóg nie wie, co wam jest konieczne? Wie, bo uprzedza 

wasze pragnienia On, który poznał naszą nędzę. 

W końcu, gdy uczył modlitwy i napominał swoich uczniów, aby nie byli wielomówni 

w modlitwie, mówił: „Nie bądźcie wielomównymi, wie bowiem wasz Ojciec, co wam 

jest konieczne, pierwej nim Go prosicie” (Mt 6, 7).  

Coś odmiennego już powiedział Pan. Jak to? Nie chcąc, byśmy wiele mówili na 

modlitwie, powiedział nam: Nie mówcie wiele, gdy się modlicie, wie bowiem Ojciec 

wasz, co wam jest konieczne, pierwej nim Go prosicie.  

Jeśli wie Ojciec nasz, co nam jest konieczne, pierwej niż Go prosimy, dlaczego 

mówimy choćby bardzo niewiele? Jaka jest przyczyna samej modlitwy, jeśli już wie 

Ojciec nasz, co nam jest konieczne?  

Mówisz do kogoś: Nie proś mnie długo, wiem bowiem, co tobie jest potrzebne. Jeśli 

wiesz, Panie, dlaczego mam pytać? Ty nie chcesz, żebym prosił cały dzień, co więcej, 

żądasz, bym niemalże nie prosił. Ale co jest w innym miejscu? Ten, który mówi: Nie 

mówcie wiele na modlitwie, w innym miejscu mówi: „Proście, a otrzymacie”.  

I aby się nie wydawało, że polecenie modlitwy zostało powiedziane mimochodem, 

dodał: „Proście, a otrzymacie”. I abyś tego również nie uważał za przelotne, patrz, co 

dodał, bacz, jak zakończył: „Kołaczcie, a zostanie wam otworzone” (Mt 7, 7).  

Patrz, co dodał! Chciał, abyś prosił dla otrzymania, abyś szukał dla osiągnięcia, abyś 

pukał dla wejścia. Jak to?  

Jeśli Ojciec nasz wie, co nam jest konieczne,  

 dlaczego prosimy?  

 dlaczego szukamy?  

 dlaczego kołaczemy?  

 dlaczego mozolimy się,  

prosząc, szukając, kołacząc, aby pouczyć Tego, który wie?  

Gdzie indziej znajdujemy słowa Pańskie: „Trzeba zawsze modlić się i nie ustawać” 

(Łk 18, 1).  



Jeśli należy zawsze się modlić, dlaczego mówi: „Nie bądźcie wielomówni”? Jak 

mogę modlić się zawsze, kiedy szybko kończę? Tu mi każesz szybko kończyć, tu 

natomiast zawsze się modlić i nie ustawać. Co to znaczy?  

Abyś to zrozumiał, proś, szukaj, kołacz. Bowiem jest zamknięte, nie by tobą 

pogardzać, ale by cię ćwiczyć. I dlatego, bracia, mamy się zachęcać do modlitwy: my i 

wy.  

Nie mamy bowiem innej nadziei wśród wielu nieszczęść tego świata, jak w 

kołataniu na modlitwie, jak w silnej wierze zawartej w sercu, bo nie da tobie twój 

Ojciec tego, o czym wie, że ci nie służy.  

Ty wiesz, czego pragniesz, On natomiast wie, czego ci potrzeba. Wiedz, że jesteś pod 

opieką Lekarza i że jesteś chory, co zresztą jest prawdą. Bo całe nasze życie jest 

chorobą, a długie życie nie jest, niczym innym jak długą chorobą. Wiedz więc, że ten, 

co choruje, poddany jest lekarzowi. Miałbyś ochotę prosić lekarza, aby na świeże 

owoce lub na napicie się kielicha wina?  

Nikt ci nie przeszkadza prosić: może ci nie zaszkodzi, lub nawet, wręcz przeciwnie, 

przyda się. Nie wahaj się prosić: proś i nie zwlekaj, ale nie martw się, jeśli nie 

otrzymasz. Jeśli tak się ma sprawa z lekarzem twego ciała, to o ile bardziej z Bogiem – 

Lekarzem, Stworzycielem. Odnowicielem ciała i duszy. 

 

 Tertulian 

 

Modlitwa - ofiara duchowa 
 

Taka jest owa duchowa ofiara, która usunęła ofiary pierwotne. „Co mi – 

powiedziano – po mnóstwie waszych ofiar? Syt jestem całopalnych baranów i łoju 

tłustych jagniąt, nie chcę krwi wołów i kozłów. Kto żądał tego z rąk waszych?” (Iz 

1, 11).  

Uczy Ewangelia, czego chce Bóg: „Przyjdzie godzina, kiedy prawdziwi czciciele 

będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Duchem jest Bóg i takich czcicieli szuka” (J 

4, 23).  

My jesteśmy prawdziwymi czcicielami i prawdziwymi kapłanami, modląc się w 

duchu; duchem ofiarujemy prawdziwą i miłą Bogu modlitwę, jakiej On pragnął i jaką 

przewidział. 

Tę modlitwę – oddaną Mu z całego serca, ożywioną wiarą, strzeżoną prawdą, lśniącą 

nienaganną niewinnością i czystością, uwieńczoną miłością, wspaniałością dobrych 



czynów – winniśmy zanieść do ołtarza Pańskiego wśród psalmów i hymnów, a ona 

wyjedna nam wszystko u Boga. 

Czegóż bowiem odmówi Bóg modlitwie pochodzącej z ducha i prawdy, modlitwie, 

jakiej sam żąda? Czytamy, słyszymy i wierzymy tak wielkim zapewnieniom o jej 

skuteczności... Sprawiedliwa modlitwa odwraca gniew Boży, strzeże przed wrogami, 

wstawia się za prześladowcami. Czyż to dziw, że umie wybłagać wody niebieskie, 

skoro potrafiła wyprosić ogień? Tylko modlitwa jest tym, co zwycięża Boga. 

Chrystus chciał, aby dzięki niej nie działo się nic złego. Użyczył też wszelakiej mocy 

do dobrego.  

 Dlatego modlitwa nie potrafi niczego innego jak tylko odwołać dusze 

zmarłych z drogi śmierci, słabym przywracać siły, chorych uzdrawiać, 

uwalniać opętanych, otwierać drzwi więzienia, rozwiązywać więzy 

niewinnych.  

 Modlitwa gładzi winy, odpędza pokusy, gasi prześladowania, pociesza 

smutnych, raduje wielkodusznych, prowadzi podróżnych, łagodzi fale, 

przeszkadza zabójcom, żywi ubogich, rządzi bogatymi, podnosi upadłych, 

podtrzymuje chwiejnych, daje moc stojącym.  

 Modlitwa jest murem wiary, bronią i tarczą przed nieprzyjacielem. Nigdy 

zatem nie wychodźmy nieuzbrojeni. Nie zapominajmy o powstaniu za dnia i o 

czuwaniu w nocy.  

Pod bronią modlitwy strzeżmy znaku naszego wodza i na modlitwie oczekujmy trąby 

anioła.  

 Modlą się też wszyscy aniołowie, modli się wszelkie stworzenie.  

 Modli się bydło i dzikie zwierzęta zginają kolana; wychodząc ze stajen i 

jaskiń, nie spoglądają obojętnie na niebo, lecz na swój sposób głos wydają.  

 Nawet ptaki zrywają się ze swych gniazd, unoszą się ku Bogu, a zamiast rąk 

rozkładają skrzydła w formie krzyża i wydają głosy podobne do modlitwy.  

Cóż można więcej powiedzieć o modlitwie? Chyba to, że sam Pan się 

modlił. Jemu cześć i chwała na wieki. 

 Św. Ambroży 

 

Dla ciebie Chrystus spędza noc na modlitwie 
 

 „I spędzał – powiedziano – noc na modlitwie Bożej” (Łk 6, 12).  

 Masz tu ukazane Jego czyny, masz wzór, jaki powinieneś naśladować. 

Co bowiem sam dla swego zbawienia czynić powinieneś, skoro dla ciebie Chrystus 

spędza noc na modlitwie? Co powinieneś czynić, gdy chcesz podjąć wykonanie 



jakiegoś pobożnego zamiaru, skoro Chrystus, mając rozesłać apostołów, modlił się, i to 

sam się modlił? 

Nigdzie bowiem – o ile się nie mylę – nie jest podane, że modlił się z apostołami; 

wszędzie sam się modlił. Albowiem ludzkie pragnienie nie pojmuje Bożych zamiarów, 

ani też nikt nie może być uczestnikiem najgłębszych przeżyć Chrystusa. 

 

 Św. Augustyn 

 

A więc nie ustawajmy w modlitwie 
 

 „Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie oddalił ode mnie swego 

miłosierdzia” (Ps 66 [65], 20).  

Tak mówi Ten, który doszedł do chwały zmartwychwstania, gdzie i my już jesteśmy 

dzięki nadziei. Tak, i my tam jesteśmy. Słowa te są także naszymi słowami. Jak długo 

przebywamy na tej ziemi, powinniśmy prosić Boga, aby nie odpychał naszej prośby i 

nie oddalał od nas swego miłosierdzia, to jest, abyśmy się modlili wytrwale, a Bóg aby 

ustawicznie okazywał nam swoje miłosierdzie. 

 Bo wielu zaczyna słabnąć w modlitwie. Bezpośrednio po swoim nawróceniu 

modlą się gorąco, a później ospale, jeszcze później ozięble, w końcu niedbale. 

Wydaje im się, że już są bezpieczni. Wróg czuwa, a ty śpisz. Sam Pan nakazał w 

Ewangelii, że zawsze winniśmy się modlić, a nigdy nie ustawać (Łk 18, 1).  

A więc nie ustawajmy w modlitwie. Chociaż Bóg zwleka niekiedy z wysłuchaniem 

nas, to jednak nie odepchnie naszej prośby i nie oddali od nas swego miłosierdzia. 

Możemy polegać na Jego wierności. I dlatego trwajmy na modlitwie. A sama 

wytrwałość w modlitwie już jest darem Jego dobroci.  

Powiedział przecież: „Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie 

oddalił ode mnie swego miłosierdzia”.  

Słabnie twoja gorliwość w modlitwie, tak długo możesz mieć pewność, że nie opuści 

cię Boże miłosierdzie. 

 

 Św. Jan Kasjan 

 

Doskonała modlitwa Zbawiciela 
 

 



On sam będąc źródłem świętości nieskazitelnej, nie potrzebował jej szukać 

zewnętrznie w zacisznych ustroniach i za pomocą dobroczynnego wpływu samotności... 

A jednak poszedł na ustronie, „by pomodlić się na osobności” (Mt 14, 23), ucząc nas 

swoim przykładem, abyśmy i my, jeżeli chcemy wzywać Boga z sercem, czystym i 

niepodzielnym, odosobnili się od wszelkiego niepokoju i zgiełku tłumów.  

Tak bowiem możemy się już w tym ciele choć częściowo przysposobić do uzyskania 

niejakiego podobieństwa z tą szczęśliwością, która w przyszłym życiu przyobiecana jest 

świętym, aby nam „Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28). 

Kiedyż to ziści się w nas doskonała modlitwa Zbawiciela naszego, którą zanosił za 

uczniów swoich do Ojca, mówiąc:  

 „Aby miłość, którą Mnie umiłowałeś, w nich była, a oni w Nas” (J 17, 26)                      

i znowu:  

 „Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 

byli w Nas jedno” (J 17, 21)?  

Stanie się to wówczas, gdy owa doskonała miłość, „którą On pierwszy umiłował 

nas” (1 J 4, 10), przeniknie także serca nasze; bo wierzymy, że modlitwa Pana musi się 

spełnić i w żaden sposób bezskuteczną być nie może. 

 Wtedy Bóg będzie wszelką miłością, wszelkim pragnieniem, wszelką 

dążnością i wszelką myślą naszą. On będzie treścią całego życia, każdego 

słowa, każdego tchnienia naszego. 

 Owa jedność, która łączy teraz Ojca z Synem, a Syna z Ojcem, musi się przelać do 

czucia i umysłu naszego, to znaczy: jak On nas miłuje miłością szczerą, czystą                         

i nierozdzielną, tak i my musimy się zjednoczyć z Nim przywiązaniem stałym                                  

i nierozerwalnym, związani z Nim węzłem tak ścisłym, aby każdym tchnieniem 

naszym, każdym pojęciem i każdym wyrazem był Bóg.  

Musimy, powiadam, dojść do tego celu, którego jak już stwierdziłem, pragnie dla nas 

Pan, gdy się modli: 

 „Aby wszyscy byli jedno, jak i My jedno jesteśmy – Ja w nich, a Ty we 

Mnie – aby osiągnęli doskonałą jedność” (J 17, 22n) i znowu:  

 „Ojcze, chcę, aby gdzie Ja jestem, byli ze Mną i ci, których Mi dałeś” (J 

17, 24). 

Tak więc powinno być zadaniem i usilnym dążeniem pustelnika, aby stał się godnym 

posiąść podobieństwo przyszłej szczęśliwości już w tym ciele i zakosztował w tym 

ułomnym naczyniu jakoby zadatku niebieskiego obcowania i chwały. 

 

 



 

 

 

W porę i nie w porę! - 2 Tm 3,14–4,2 

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

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

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

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. 

 

 


