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Drugie czytanie  - z drugiego listu do Tymoteusza  3, 14 - 4, 2 

Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo 

się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię 

nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie 

Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do 

poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, 

przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa 

Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego 

królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, 

poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 

 

- Jest to swoisty hymn na czesc Starego Testamentu. 

« Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, 

od kogo się nauczyłeś. » 

- Niektorzy czlonkowie wspolnoty, za ktora odpowiedzialny jest Tymoteusz, nie sa 

wierni nauczaniu Pawla i buntuja innych. 

 



Oto przeslanie Pawla : 

1. Trzeba nabierac sil (dzis moznaby powiedziec « ładowac baterie ») czytajac i 

zglebiajac slowa Pisma Swietego. 

Biblia jest dla nas Zrodlem, z ktorego mozemy czerpac…. 

 

Slowa « trwaj w tym, czego się nauczyłeś » znacza, ze wiara nie jest rzecza, ktora 

sie posiada – jest ona czyms zywym i witalnym. 

 

Tymoteusz zna Stary Testament, gdyz jego matka i babcia byly Zydowkami. 

Ojciec natomiast byl greckim poganinem. Matka i babcia zadbaly, by Tymoteusz 

poznal ksiegi Starego Testamentu. Matka Tymoteusza po nawroceniu na 

chrzescijanstwo, dalej czerpala swe sily w lekturze Bibli.  

 

 

2. Trzeba glosic, przekazywac Slowo Boze. 

 

Slowo Boze poznajemy we wspolnocie Kosciola : 

 

• «  Przekazałem wam na początku to, co przejąłem… » ( 1 Kor 15,3) 

 - co znaczy : « to nie moje wymysly ale to, czego mnie nauczono » 

- Pawel jest w sluzbie Slowu Bozemu. 

 

Wazne jest, bysmy przekazywali Slowo wiernie. 

• « Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie 

Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, 

przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i 

innych. » (2 Tm 2,1-2) 

 

 

3. To gloszenie Slowa Bozego powinno odbywac sie w duchu troski o umocnienie 

calej wspolnoty.  

 

« Pisma święte, mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę 

w Chrystusie Jezusie. » 

- Pawel tlumaczy, ze Stary Testament przygotowal droge na nadejscie Jezusa. Dla 

niego, podobnie jak dla innych Apostolow pochodzenia zydowskiego, zatem 

dobrze znajacych wszystkie ksiegi Starego Testamentu, jest to oczywiste. Pawel 

w czasie swojego procesu w Jerozolimie podkreslal, ze zostal chrzescijaninem 

dzieki temu, ze byl Zydem.  

 

« Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do 

przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości aby człowiek 



Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. » 

 

- Oto « wyposazenie » chrzescijanina : Pismo Swiete, wiernosc otrzymanej nauce 

Kosciola i Jego tradycji. 

- Aby przekazac wiernie dalej otrzymana nauke, trzeba glosic Slowo Boze. 

 

« Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i 

umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w 

porę, nie w porę. » 

- Pawel nawiazuje tu do przyjscia Jezusa i Jego Krolestwa, do wypelnienia sie w 

Nim tego, co Bog wczesniej objawil.  

« głoś naukę »  

- po grecku « glos Logos » czyli samego Jezusa  

 

• « Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom 

jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił 

Ewangelii! » (1 Kor 9,16) 

« nastawaj w porę, nie w porę» 

- Trzeba odwagi do gloszenia Slowa Bozego, trzeba zaakceptowac, ze nie wszyscy 

przyjma nas « z otwartymi ramionami »…  

- Pawel zacheca tu do rozeznawania, co jest dobre dla wspolnoty chrzescijan, co ja 

buduje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EWANGELIA wedlug  Lukasza  18, 1-8 

 

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «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!" 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 przychodziła bez końca i nie zadręczała 

mnie"». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. 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. Czy jednak 

Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» 

 

 

Jestesmy kilka dni przed Meka i Zmartwychwstaniem Jezusa. Jest On w drodze do 

Jerozolimy. Uczniowie nie rozumueja jeszcze, co sie wkrotce wydarzy. Mozliwe, ze 

cos jednak przeczuwaja …Nie tak dawno, prosili Jezusa, by przymnozyl im wiary.  

Czytana w zeszla niedziele Ewangelia o uzdrowieniu tredowatych, zapowiadala ze 

Krolestwo Boze juz nadeszlo. Nawrocenie uzdrowionego z tradu Samarytanczyka bylo 

prefigura wejscia wszystkich ludzi, takze pogan, do Krolestwa Bozego. 

Zaraz po uzdrowieniu tredowatych, faryzeusze pytali Jezusa kiedy przyjdzie Krolestwo 

Boze.  

• «odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie 

powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród 

was jest» (Lk 17,20-21) 

Po tych slowach, Jezus opowiadal o przyjsciu Syna Czlowieczego. Tlumaczyl, ze jest 

Nim Ten, ktorego wielu oczekuje od dawna i ktory ma przyjsc na koncu swiata. Po tych 

wyjasnieniach, nastepuje fragment, ktory dzis czytamy. Jezus opowiada przypowiesc 

o wdowie proszacej pewnego sedziego o pomoc. Ta wdowa tak dlugo nalega, az w 

koncu sedzia decyduje sie ja bronic przed jej przeciwnikiem. Wydawaloby sie, ze owa 

wdowa juz dawno mogla sie zniechecic, gdyz jej sprawa wydaje sie z gory przegrana. 

Jednak ona cierpliwie i wiele razy prosi sedziego o pomoc, gdyz jest pewna, ze jej 

sprawa jest sluszna.  

 

 

 

 

 

 

 



Warunki, ktore trzeba spelnic, by wejsc do Krolestwa Bozego : 

 

1. Uznac swoja malosc, swoje ubostwo. 

• « «Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo 

Boże. » (Lk 6,20) 

 

2. Byc wytrwalym, wierzyc i ufac Bogu w kazdej, nawet w tej najbardziej po 

ludzku przegranej, sprawie.  

 

 

« Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych » 

- Slowa te nawiazuja do sadu ostatecznego. 

 

« Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» 

- Pierwsza czesc tego zdania jest afirmacja przyjscia Syna Czlowieczego, a druga 

przestroga i zaproszeniem do czujnosci : bysmy nie ustawali w modlitwie i zaufaniu 

Bogu w kazdej sytuacji.  



 

 

- Polska Misja Katolicka w Strasburgu, 

- ks. Ryszard Górski 

- Parafia Notre Dame de Lourdes 

- 9, rue du Hohwald 67000 Strasbourg 

- tel: 03.88.32.31.60 

https://polska-misja-katolicka-strasbourg.pl/duszpasterze.php

