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Łk 18, 9-14   (Biblia Tysiąclecia) 

(9) Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi 

gardzili, tę przypowieść: (10) Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, 

jeden faryzeusz a drugi celnik. (11) Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: 

Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, 

albo jak i ten celnik. (12) Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 

wszystkiego, co nabywam. (13) Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 

oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, 

grzesznika. (14) Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie 

tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 

wywyższony. 

"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

Faryzeusz i celnik  (18,9-14)   

ST: Ez 33,13 

NT: Mt 23,12; Łk 5,33; 11,42; 14,11; 16,15 

KKK: przeciwko zadufaniu, 588; pokorna modlitwa, 2559, 2613; prośba 

o przebaczenie, 2631, 2667, 2839 

Lekcjonarz: trzydziesta niedziela zwykła (rok C); sobota trzeciego tygodnia 

Wielkiego Postu; obrzęd namaszczenia chorych 
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Krąg Biblijny  nr 8 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 
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Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



 

[18,9-10]  Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są 

sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do 

świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.  

 

W kolejnej perykopie pojawia się od razu następna przypowieść dotycząca 

modlitwy, skierowana tym razem przeciwko wszystkim przekonanym, że są 

sprawiedliwi (zob.   Ez 33,13).  

Z jednej strony, faryzeusz reprezentuje w przypowieści ludzi przekonanych 

o własnej sprawiedliwości (Łk 16,14–15), którzy innymi gardzili.  

Jego lustrzanym odbiciem jest druga postać: celnik (5,30; 15,1–2).  

Przypowieść porównuje tych dwóch ludzi, podobnie jak wcześniejsze 

przypowieści porównywały „dwóch dłużników” (7,41) i „dwóch synów” (15,11).  

Obaj ci ludzie przyszli
1
 do świątyni, żeby się modlić.  

Chodzi zatem prawdopodobnie o porę modlitwy publicznej powiązanej z ofiarą 

poranną lub wieczorną, gdy Żydzi zbierali się na dziedzińcu świątynnym, by się 

wspólnie modlić (1,10; Dz 3,1). 

 

 [18,11-12]  Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: »Boże, dziękuję Ci, 

że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo 

jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 

wszystkiego, co nabywam«.  

 

Faryzeusz stał, co było typową postawą modlitewną. Jednak kiedy się modlił, był 

skupiony bardziej na sobie niż na Bogu
2
. Przekonany o własnej sprawiedliwości 

sądzi, że inni ludzie, włączając w to i tego celnika, są niesprawiedliwi.  

Praktyki religijne faryzeusza są wręcz wzorcowe – zachowuje post dwa razy 

w tygodniu (w poniedziałki i w czwartki) i daje dziesięcinę ze wszystkiego, co 

posiada
3
.  

Te praktyki stały się dla niego powodem do chluby, a ponadto w swej pogardzie dla 

innych zapomina o sprawach większej wagi, takich jak miłość bliźniego 

(zob. Mt 23,23). 

                                                           
1
 Dosłownie: „weszli w górę do świątyni” (anebesan) – przyp. tłum. 

2
 Możliwe jest także tłumaczenie, że faryzeusz „stał osobno” („standing by himself”, NRSV). Francois Bovon 

pisze, że możemy przyjąć równocześnie obie interpretacje: „faryzeusz odcinał się zarówno od innych osób, jak i 

od Boga. [BT tłumaczy pros heauton jako „w duszy” czyli „do siebie samego się modlił” – przyp. red. Nauk.] 
3
 Faryzeusze praktykowali post, by przyspieszyć przywrócenie przez Boga błogosławieństwa nad Izraelem. 

Drobiazgowe przestrzeganie przepisów dotyczących dziesięciny (Łk 11,42; zob. Pwt 14,22) traktowali jako 
zadośćuczynienie za zaniedbania innych pod tym względem. 



 

 [18,13]  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«”.  
 

Celnik także stał, ale z jego postawy przebijała pokora. Zajął miejsce z daleka, to 

znaczy w dalszej części dziedzińca świątynnego.  

Pełen wstydu, nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu (Ezd 9,6). Powodowany 

głębokim żalem bił się w piersi (Łk 23,48). Te gesty były dowodem jego pokuty 

i nawrócenia, tak jak łzy kobiety namaszczającej olejkiem nogi Jezusa (7,38).  

Nie wypiera się także tego, że jest grzesznikiem, i dlatego prosi Boga, by się nad 

nim zlitował (hilaskomai). To czasownik inny niż ten, który pojawia się we 

wcześniejszym nakazie Jezusa „bądźcie miłosierni” (6,36) lub w prośbach 

skierowanych do Boga o litość lub miłosierdzie (16,24; 17,13; 18,38–39).  

Pojawia się w Nowym Testamencie tylko tutaj i w Liście do Hebrajczyków, gdzie 

oznacza „dokonywać ekspiacji” lub przebłagiwać za grzech (Hbr 2,17).  

Takie „wydźwięki ofiarnicze” dobrze odpowiadają świątyni jako 

miejscu, w którym modlą się faryzeusz i celnik, tym bardziej, że ich modlitwa odbywa 

się w porze składania codziennej ofiary.  

Czytelnikom Łukasza wyrażenie to mogło także przywodzić na myśl ofiarę Jezusa, 

którego „ustanowił Bóg narzędziem przebłagania” (czyli hilasterion, Rz 3,25).  

 

[18,14]  Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie 

tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 

będzie wywyższony” 

 

Mówiąc powiadam wam, Jezus wyjaśnia szokujące odwrócenie porządku: oto 

celnik, tak pogardzany przez faryzeusza (Łk 18,11), wrócił do domu 

usprawiedliwiony – to znaczy uznany przez Boga za sprawiedliwego – a nie 

faryzeusz, który się właśnie za takiego uważał (w. 9).  

Łukasz wkrótce opowie historię rzeczywistego celnika, Zacheusza, który 

w podobny sposób wraca do swojego domu usprawiedliwiony, znalazłszy zbawienie 

(19,5–6.9). 

Jezus kończy przypowieść, powtarzając słowo w słowo zasadę przedstawioną we 

wcześniejszym nauczaniu (14,11).  



To oznacza, że kieruje ją do każdego, podkreślając odwrócenie porządku, któremu 

podlegają i ci, którzy zostają poniżeni, i ci, którzy zostają wywyższeni (1,52) – 

przez Boga! 

 

 

TŁO BIBLIJNE: Usprawiedliwienie u Łukasza 

 

Celnik wraca do domu „usprawiedliwiony” (czasownik dikaioō, 18,14).  

Zdaniem wielu badaczy oznacza to, że korzenie Pawłowej teologii 

usprawiedliwienia – której wyrazem są na przykład słowa mówiące, że „człowiek 

osiąga usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków 

wymaganych przez Prawo” (Rz 3,28) – można znaleźć już w nauczaniu samego 

Jezusa.  

Istotnie, faryzeusz chlubi się tym, że spełnia uczynki Prawa, takie jak posty 

i składanie dziesięciny, Paweł jednak przypomina nam, że nikt z nas nie może chlubić 

się przed Bogiem (Rz 3,27; 1 Kor 1,29).  

Faryzeusz oznacza wszystkich ludzi, którzy są przekonani o własnej 

sprawiedliwości (Łk 18,9) lub którzy sami siebie usprawiedliwiają (10,29; 16,15), gdy 

tymczasem w rzeczywistości „nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od 

Boga (…) uporczywie trzymaj[ą] się własnej drogi usprawiedliwienia” (Rz 10,3)
4
.  

Rzecz jasna, jedna krótka przypowieść nie jest w stanie wyrazić całego nowo 

testamentalnego nauczania dotyczącego usprawiedliwienia.  

I tak na przykład, przypowieść nie wspomina wyraźnie o wierze celnika 

(aczkolwiek „wiara” zostaje podkreślona w poprzedzającym przypowieść wersecie: Łk 

18,8).  

Nie zmienia to faktu, że w innych miejscach Łukaszowej Ewangelii Jezus często 

mówi, że „wiara” danego człowieka „zbawiła” go (7,50; 8,48; 17,19; 18,42), podobnie 

jak pisze o tym w swoich listach Paweł (Rz 10,9; 1 Kor 1,21; Ef 2,8).  

Na koniec należy wspomnieć, że w Dziejach Apostolskich Łukasz relacjonuje jedną 

z mów Pawła o usprawiedliwieniu: przez Jezusa „zwiastuje się wam odpuszczenie 

grzechów (…) [i] każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze 

wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie 

Mojżeszowym” (Dz 13,38–39). 

 

                                                           
4
 Bonawentura, Komentarz do Ewangelii Łukasza, XVIII, 14 



 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (18,9–14) 

    

 Motywowani miłością.  

Słowa Jezusa mogą posłużyć nam jako rachunek sumienia pomagający strzec się 

przed zadufaniem i przekonaniem o własnej sprawiedliwości: „Chrześcijanin 

[powinien] pamiętać, że zasługa z jego dobrych uczynków, jakimi są posty, jałmużny, 

pokuty, modlitwy itd., wypływa nie tyle z ich ilości i rodzaju, ile raczej z miłości 

Boga, dla której są spełniane”
5
.  

Prawdziwa miłość Boga znajdzie także swój wyraz w miłości do bliźniego, a nie 

pogardzie wobec niego (Łk 10,27–28).  

Chrześcijanin winien zatem uważać, by nie wpaść w inny sposób w tę samą pułapkę 

i nie dziękować Bogu za to, że nie jest taki, jak wszyscy zadufani ludzie! 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 

 

Wiara należy do pokornych 
 

Ponieważ wiara należy do pokornych, a nie do pysznych, „rzekł do niektórych, 

którzy uważali samych siebie za sprawiedliwych, a innymi pogardzali, tę 

przypowieść: Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden faryzeusz, a 

drugi celnik. Faryzeusz mówił: «Dzięki Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie»”                    

(Łk 18, 9nn).  

Żeby powiedział przynajmniej: jak wielu ludzi. Cóż znaczy owo „jak inni ludzie”?  

Wszyscy poza nim! Ja – mówi – jestem sprawiedliwy, pozostali zaś to grzesznicy.  

„Nie jestem jako inni ludzie drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy”. 

A oto obecność stojącego obok celnika daje mu okazję do jeszcze większego 

pysznienia się! „Jak ów celnik”. Ja – mówi – jestem jedynym, ów należy do „innych 

ludzi”.  

                                                           
5
 Jan od Krzyża, droga na górę Karmel, III, 27, 5 



Nie jestem – mówi – taki, jak on, dzięki moim czynom sprawiedliwym, nie jestem 

niegodziwy, „poszczę dwakroć w tygodniu, składam dziesięciny z wszystkiego, co 

mam”.  

Szukaj w jego słowach, a nie znajdziesz niczego, o co by Boga prosił. Wszedł 

wprawdzie na modlitwę, nie miał jednak zamiaru się modlić, ale przechwalać jedynie.                      

I nie wystarczyło, że nie tylko Boga o nic nie prosił i przechwalał się, ale jeszcze ubliżał 

temu, który prosił.  

„Celnik zaś stał z daleka”, jednak był bliski Boga.  

Odczucie serca go odpychało, ale pobożność przybliżała [do Pana]. Wyniosły jest 

Pan, ale patrzy na pokorę, natomiast wyniosłych, do których należał faryzeusz, poznaje                         

z daleka: „Na wyniosłe jednak patrzy z daleka” (Ps 138 [137], 6), ale nie widzi. 

Słuchaj jeszcze o pokorze celnika. Nie wystarcza, że stał z daleka, ale nawet „oczu nie 

wznosił w górę”.  

Aby zostać ujrzanym, nie spoglądał. Nie śmiał spojrzeć w górę; sumienie go gniotło, 

lecz podnosiła wiara. Słuchaj jeszcze: „Bił się w piersi”. Sam bowiem wymierzał karę i 

dlatego Pan przebaczył wyznającemu: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu”.                   

Oto, jak prosi!  

 Czemu się dziwisz, że Bóg przebacza, gdy on siebie uznaje grzesznikiem? 

Usłyszałeś spór faryzeusza z celnikiem, posłuchaj jeszcze wyroku. 

Wysłuchałeś pysznego oskarżyciela, wysłuchałeś pokornego oskarżonego, teraz 

słuchaj Sędziego: „Zaprawdę powiadam wam”.  

Prawda mówi, Bóg mówi, Sędzia mówi: „Zaprawdę powiadam wam: odszedł 

usprawiedliwiony ze świątyni ów celnik bardziej niż faryzeusz”.  

Powiedz, Panie, powód! Oto widzę, jak celnik wychodzi ze świątyni bardziej 

usprawiedliwiony niż faryzeusz. Pytam dlaczego? Pytasz dlaczego?  

Słuchaj więc: „Każdy, kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, będzie 

wywyższony”. Wysłuchałeś wyroku, strzeż się rzeczy złej. Powiem inaczej: Usłyszałeś 

wyrok, strzeż się pychy! 

 Św. Bazyli Wielki 

 

Miej się na baczności 
 

Nie starczy mi dnia, by opowiedzieć o zajęciach tych, którzy współpracują z 

Ewangelią Chrystusa i o mocy owego przykazania, jak ono stosuje się do wszystkich: 

„Miej się na baczności” (Pwt 15, 9). 

 Bądź trzeźwy, zaradny! Pilnuj tego, co jest, przewiduj to, co ma przyjść! Nie trać 

przez lenistwo tego, co już masz, i nie obiecuj sobie używania tego, czego nie ma, a 

może i nie będzie, jakobyś to już miał w rękach. 



Czy ta choroba nie jest przyrodzona młodym, którzy wskutek lekkomyślności sądzą, 

że już mają to, czego się spodziewali? Bo skoro znajdą kiedy spokój albo ciszę nocną, 

tworzą sobie obrazy rzeczy nieistniejących i wskutek lekkomyślności rzucają się na 

wszystko, obiecują sobie okazałość życia, świetny ożenek, urodziwe i liczne 

potomstwo, późną starość, powszechną cześć. Potem, nie mogąc na niczym zatrzymać 

swych nadziei, zbytnio nadęci lecą ku największym rzeczom na świecie. Nabywają 

wielkie i piękne domy, napełniają je wszelkiego rodzaju sprzętami, otaczają je gruntami 

tak rozległymi, jakie może próżność ich myśli odciąć od całego świata. Dodają do nich 

stada bydła, tłum niewolników niedający się policzyć, urzędy państwowe, rządy nad 

ludami, dowództwa armii, wojny, trofea, wreszcie samo królowanie. Gdy do tego 

wszystkiego przyjdą w próżnych umysłach, zdaje im się wskutek zbytniej głupoty, że 

używają rzeczy spodziewanych, jakby już były obecne i leżały im u nóg. Jest to choroba 

leniwej i lekkomyślnej duszy widzieć mary senne, choć ciało nie śpi. Taką tedy 

nadętość usposobienia i rozgorączkowane myśli tłumi owo zdanie i niby uzdą kierując 

niestałość umysłu, oznajmia to wielkie i mądre przykazanie: „Miej się na baczności”, 

nie obiecując sobie tego, co nie istnieje w rzeczywistości, lecz kierując tym, co masz, na 

swój pożytek. 

Sądzę zaś, że prawodawca użył tego upomnienia, aby ze zwyczajów ludzkich usunąć                  

i inny błąd. Ponieważ dla każdego z nas łatwiej jest wtrącać się w cudze sprawy, niż 

rozważać własne, on, chcąc nas uchronić od popadnięcia w ten błąd, powiada:  

Przestań zajmować się niepotrzebnie złem cudzym, nie daj swym myślom 

wolnego czasu do badania cudzej choroby, lecz bacz na samego siebie, to znaczy:  

ku własnemu wnętrzu zwróć oko duszy. 

Wielu bowiem jest takich, którzy według słów Pańskich (Mt 7, 3) widzą drzazgę w 

oku brata, ale nie dostrzegają belki we własnym oku.  

 

Nie przestawaj tedy badać samego siebie, czy twoje życie toczy się według 

przykazania; nie oglądaj się też na innych, czybyś u kogo nie mógł znaleźć czegoś do 

zganienia, jak ów ciężki i pyszny faryzeusz, który stał, usprawiedliwiając samego 

siebie, a pogardzając celnikiem (Łk 18, 11); nieustannie sam się pytaj, czyś nie 

zgrzeszył myślą, czy ci się język nie potknął, wyprzedzając myśl, czy uczynkami rąk 

nie popełniłeś czegoś niepożądanego.  

I jeśli znajdziesz w swym życiu wiele pobłądzeń – a znajdziesz je bez wątpienia, boś 

jest człowiekiem – to powtórz słowa celnika: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” 

(Łk 18, 13). 

„Miej się na baczności”. To zdanie jak dobry doradca przypomni ci, że jesteś 

człowiekiem, gdy wspaniale będzie ci się powodziło i całe twe życie będzie płynęło                         

z prądem; a kiedy będziesz uciskany przeciwnościami, może w samą porę odezwać ci 

się                w sercu, jak zamówienie, abyś ani nadętości nie dał się unieść do zbytniej 

pychy, ani żebyś z powodu rozpaczy nie wpadł w nieszlachetne przygnębienie.  



Kwitniesz bogactwem? Pysznisz się przodkami? Chełpisz się ojczyzną, urodą ciała                         

i czcią powszechnie ci okazywaną? Miej się na baczności, wiedząc, że jesteś 

śmiertelny, że ziemią jesteś i w ziemię powrócisz (Rdz 3, 19). 

 

 Nerses Shnorhali 

 

Faryzeusz, celnik i ja 
 

Faryzeusz Prawa, gdy modlił się w świątyni, podsuwał przed Twoje oczy, które 

wszystko widzą, dobro przez siebie wykonane. Nierozumna dusza pyszniła się, 

porównując się  z odległymi ludźmi i z bliskim celnikiem, który w tym samym czasie 

się modlił.  

Nie tylko nie otrzymał on tego, o co się modlił, z powodu swego języka 

wypowiadającego szumne frazesy, ale na domiar złego utracił przez swe próżne mowy 

to, co uprzednio uczynił dobrego. 

Ale cóż ja uczynię w swej duszy, która całkowicie ukochała grzech, tak bardzo 

lekceważącej dobre czyny, tak bardzo natomiast czynnej dla gromadzenia zła? 

Ja nie dokonałem dobrych czynów, którymi chlubił się faryzeusz, przewyższam go 

natomiast w grzechach próżnej chwały i pychy. 

Daj mi głos celnika dla mojej uzdrowionej duszy, Ty, który jesteś Wodzem 

Celników, abym wołał własnymi słowami: Mój Boże, przebacz mi moje grzechy! 

Racz mnie usprawiedliwić razem z nim, jak to jednym słowem uczyniłeś dla niego, 

upokórz mój umysł wewnętrznie, abym został wywyższony Twoją łaską. 

 

Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Modlitwa miła Bogu - Łk 18, 9-14 

Modlić trzeba się po to, by zdobyć siłę, a nie by udawać silnego. Modlitwa staje 

się niebezpiecznym zagrożeniem dla kogoś, kto ją wykorzystuje, by gardzić innymi. 

Faryzeuszy można spotkać również dziś i wcale ich nie mało w naszym świecie. 

Faryzeizm zaczyna się od porównywania z innymi w celu wyolbrzymienia swego ego. 

Każde porównywanie się zalatuje demonem, zarówno to, które ma na celu 

zatriumfowanie, jak i to, które jest rozbudzaniem pogardy do siebie.  



Każdy z nas jest nieporównywalny. Nikt nie może być obiektem, z którym się 

porównuję, bo mam być sobą, a nie kimś, nawet jeśli to bycie KIMŚ oznaczałoby 

wielkość lub doskonałość. 

Gdyby celnik modlił się słowami: "Panie, żałuję, że nie jestem tak czysty i wierny, 

jak ten tam stojący z przodu faryzeusz" - jego modlitwa nie byłaby miła Bogu. Celnik 

po prostu widzi prawdę o sobie i ją wyznaje, ani nawet na chwilę nie spogląda na 

faryzeusza, by się z nim porównać. 

Zbyt wielu z nas popełnia ten kardynalny błąd - przygląda się innym zamiast sobie. 

Nieważne, czy czyni to po to, by się pysznić, czy po to, by sobą z odrazą wzgardzić. 

W życiu duchowym porównywanie się zawsze jest błędem. Ponadto głęboka 

modlitwa daje tak prawdziwy obraz samego siebie, że człowiek, jako istota, wkracza w 

pewien rodzaj unicestwienia. Jego istnienie wobec Boga staje się nicością bez względu 

na to, czy aktualnie jest grzesznikiem większym czy mniejszym. 

Wobec Boga nikt nie jest KIMŚ! 

Modlimy się nie dlatego, że mamy taką psychologiczną potrzebę, tylko dlatego że 

jesteśmy świadomi miłości Boga, która niweczy nie tyle nas, co dumę i zarozumiałość 

w nas. 

 Dla niektórych oznacza to prawie totalną zagładę, gdyż gnieździ się w nich 

wyłącznie rozdęte ego.  

 Dla innych zaś oznacza to uwolnienie i odrodzenie ducha w nowym 

kształcie.  

 Dla pozostałej większości modlitwa jest jednak przede wszystkim zbyt 

wysokim progiem, by na niego się wspiąć.  

Większość doskonale obywa się bez modlitwy, gdyż ta jest zrozumiała i 

upragniona dopiero wtedy, gdy się przekroczy granice tego, co naturalne i gdy się dozna 

choć raz miłości Ojca do dziecka. 

Trzeba zacząć się modlić, aby odczuć w sobie pragnienie modlitwy.                                           

Bez doświadczenia modlitwy nie jest możliwe jej pragnienie. Ono zaś wzrasta, gdy 

coraz więcej czasu poświęcamy modlitwie. 

Przyglądając się dokładnie celnikowi, nie sposób nie dostrzec jego uniżenia. Stoi w 

oddaleniu, manifestując w ten sposób tęsknotę za bliskością i jednocześnie poczucie jej 

niegodności. 



 

Jest ukryty wewnętrznie, ale nie gra roli, nie maskuje się i nie zakłamuje prawdy o 

sobie. Możliwe, że do końca  życia będziemy się zmagać z pewnymi grzechami, 

wadami czy nałogami, bylebyśmy na pewnym odcinku naszej wędrówki nie przestali 

nazywać ich grzechami i przyznawać się do nich. 

Bóg nie oczekuje od nas ideału, tylko prawdy, którą niekiedy trzeba powtarzać 

sobie latami, klęcząc przy konfesjonale. I to nie dlatego, że Bóg jej nie zna, tylko 

dlatego, że nam nie jest łatwo uznać ją w sobie samym. 

Świadomość prawdy o swej nędzy jest niepodrabianym bólem. Prawdziwe bóle 

ludzkie należą najpierw do Boga i trzeba Mu je oddawać w ratach, ponieważ nie stać 

nas na pozbycie się cierpienia w całości. 

Faryzeusz z tej przypowieści zapewne rzeczywiście pościł i wiernie się modlił, ale 

przekonanie, iż jest wartościowszym wyznawcą niż celnik, przekreśliło jego szanse na 

wysłuchanie przez Boga. 

Jest to jedna z tych zniechęcających Boga cech ludzkiej duszy, gdy ulega 

mniemaniu, iż jej zasługi czynią ją godną wystawania przed Obliczem 

Wszechmogącego. 

 Pan jest sędzią, który nie ma względy na osoby. Bardziej jest Mu miły 

skruszony krzywdziciel, niż ten, który choć nie ma sobie nic do 

zarzucenia, wiele zarzuca innym. 

Faryzeusz robi więc rasowy rachunek sumienia i nie znajduje w sobie żadnej winy. 

Modlił się w duszy, bo był zaiste uduchowiony. Ale nawet religijne analizowanie 

siebie, choć użyteczne ze względu na rozwój duchowy, gdy staje się dumnym 

nawykiem stylowej duchowości, może stać się przyczyną wzgardy wobec innych osób. 

Bóg nie udziela nam charyzmatów ani umiejętności duchowych po to, byśmy sobie                

z nich czynili obcasy pozwalające spoglądać na innych z wysokości anielskich uniesień. 

Piętro modlitwy stwarza ryzyko większe niekiedy niż piwnice grzechu. 

Przesadne analizowanie siebie może przerodzić się w narcystyczne skupienie na 

sobie. Faryzeusz nie tylko gardzi celnikiem, on przede wszystkim nie jest skupiony na 

Bogu, lecz na sobie. 

Gdybyśmy dziś byli słuchaczami tej przypowieści, moglibyśmy usłyszeć z ust 

Jezusa zmodyfikowaną formę modlitwy faryzeusza: 

W przypowieści tej jest on na drugim 

planie, co jeszcze bardziej podkreśla 

jego skromność. Zyskuje upodobanie 

Boga dzięki temu, że nie podoba się 

narcystycznie sam sobie i liczy 

wyłącznie na miłosierdzie. 

 



"Boże, dziękuję ci, że nie jestem taki jak inni, bo jestem oryginalny, mistyczny, 

uduchowiony. Jestem przede wszystkim uczciwy, prawdomówny i czysty. Mam 

wysokie wykształcenie teologiczne, poszczę w środy i piątki o chlebie i wodzie, jestem 

po rekolekcjach ignacjańskich, zaliczyłem wszystkie modlitwy charyzmatyczne, 

począwszy od uzdrowienia wspomnień, aż po uwolnienie od wpływu demonów. Jestem 

odpowiedzialny za wielu ludzi i ludzie mnie chwalą oraz podziwiają, ciągle awansuję, 

bo jak wiesz,  w hierarchii nikt inny oprócz mnie nie potrafi być odpowiedzialny ani 

zaradny.  

Dobrze, że mnie posyłasz na sympozja duchowości i pozwalasz mi głosić wspaniałe 

mowy, w których mogę zachwycić innych swoją erudycją i elokwencją. Tak naprawdę 

nikt inny tak Cię nie kocha, jak ja!".    

 Czy zauważyliśmy, że faryzeusz używa w swojej modlitwie formuły                             

"nie jestem?". 

Co prawda, on nie jest taki, jak inni ludzie, ale czy w ogóle jest sobą? To "nie 

jestem" stoi w wyraźnej opozycji do tego, który mówił o sobie: "JESTEM, KTÓRY 

JESTEM!" 

Tożsamość duchowa nie znajduje się na drodze wyszukiwania czyichś błędów, 

tylko na wyszukiwaniu własnych ułomności. 

Kilka lat temu odwiedziłem starszą, schorowaną kobietę, w której domu było 

mnóstwo kwiatów. Były naprawdę piękne. Jej dom przypominał ogród. Nie mogłem się 

powstrzymać od wyrażenia podziwu. Gdy tak stałem i wynajdywałem coraz to 

piękniejsze kwiaty, by je zachwalać, ta kobieta powiedziała mi delikatnie: "Ojcze, 

kwiatów się nie chwali, bo więdną". 

Nie wiem, czy to prawda, ale na pewno prawdą jest, że zachwalanie naszego 

wewnętrznego ogrodu modlitw powoduje jego więdnięcie. 

Gdyby Ewa w raju nie dała się wężowi namówić do podziwiania widoków owoców, 

może nie musielibyśmy dzisiaj tak cierpieć, jak cierpimy? 

I jeszcze coś. Tak traktujemy innych, jak odnosimy się do Boga. 

Karol de Foucauld pięć godzin dziennie modlił się przed prymitywnym ołtarzykiem                

w swej lepiance, wpatrując się w Boga, a przy jego drzwiach stało krzesło, gdzie 

siadywał, gdy ktoś przychodził do niego. Przyjmował wszystkich, nie definiując ich 

statusu moralnego. 

 

 

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



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

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

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

Testament św. Pawła. Przeczuwając swoją śmierć, Apostoł podsumowuje 

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

Tymoteusza. 

 

 

 Z DRUGIEGO LISTU DO TYMOTEUSZA 
 

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

osobiście do swych współpracowników: Tymoteusza i Tytusa. Według tradycji 

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

zredagowane już po jego śmierci przez któregoś z uczniów. 

Przez ostatnie niedziele słuchamy fragmentów Drugiego Listu do Tymoteusza. 

Przed nami ostatni jego fragment. 

Według tradycji i niektórych współczesnych egzegetów został on napisany około 64 

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

 

 PRZECZUWAJĄC ŚMIERĆ 

 

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

Tymoteusza (por. 2 Tm 1,1–5). 

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

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

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

4,5),  

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

4,6–18).  

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

 

 TESTAMENT PAWŁA 
 



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

robi rachunek sumienia ze swego apostolstwa. 

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

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

żyjąc nadzieją Nieba. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

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

 W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem 

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

swego królestwa niebieskiego 

 

TRANSLATOR  
 

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

nadeszła (2 Tm 4,6)  

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

To nawiązanie do ofiar płynnych znanych ze Starego Testamentu. Paweł 

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

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

(gr. analysis).  

    W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem 

(2 Tm 4,7). 

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

 

Biblijny insider  

   

   Czekając na śmierć. 
 

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

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



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

Opatrzność, czas łaski. 

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

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

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

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

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

 

    Odcięcie cum 

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

odwiązanie od tej ziemskiej rzeczywistości, aby mógł wreszcie przebywać ze 

Zmartwychwstałym, któremu całe życie służył. U Homera rzeczownik analysis 

pojawia się w kontekście odcięcia cum i pożeglowania w podróż. 

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

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

życia – na spotkanie z Chrystusem. 
 

    …bieg ukończyłem… 

 

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

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

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

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

(por. 1 Kor 9,24–27). 

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

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

    Pewność zbawienia 

 

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

zbawieniu. Judaizm polegał na pieczołowitym zbieraniu uczynków w oczekiwaniu na 

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

było tajemnicą i niewiadomą. 

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

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

 

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

 (Biblia Tysiąclecia) 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

     Teodoret z Cyru 

 

Chwila mojej rozłąki nadeszła... 

 

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

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

śmierć, gdyż krew zostaje wylana za sprawę pobożności. 

 

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

zastępowi diabelskiemu, wzniosłem pomnik zwycięstwa. 

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

tych, którzy pogrążeni byli w ciemnościach niewiedzy. 

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

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

 „Na koniec odłożono mi wieniec sprawiedliwości”. Wieniec sprawiedliwości 

został przygotowany dla sprawiedliwych i przyznany sprawiedliwym wyrokiem. „

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

 

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

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

sprawiedliwości. 



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

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

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

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

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

wieńce.  

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

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

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

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

odstępstwo bowiem nie było spowodowane wrogością, lecz strachem. 

 

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

dopełniło głoszenie nauki i aby wszystkie narody je posłyszały”. 

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

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

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

wygłosił podczas pierwszego pobytu w Rzymie. 

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

cesarzem i wielkim okrutnikiem. 
 

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

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

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

czynu”. Apostoł bowiem wiedział, że jego życie dobiega końca. 

 

     Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Ofiara św. Pawła 

 

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

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

śmierć, gdyż krew zostaje. 

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

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

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

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

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



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

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

wiele je przewyższał.  

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

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

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

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

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

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

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

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

raczej ludzi niby demonów na aniołów wyprowadzając.  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 


