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Drugie czytanie  - z drugiego listu do Tymoteusza  2, 8-13 

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On według Ewangelii mojej powstał 

z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie 

uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni 

dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to 

zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć 

będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się 

będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On 

wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. 

 

« Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! » 

- Czyli na Mesjasza. 

- W srodowisku zydowskim, bardzo waznym bylo zaznaczenie czy udowodnienie, 

ze Jezus pochodzil z rodu Dawida. Inaczej nie moglyby byc uznany za Mesjasza.  

 

 



« On według Ewangelii mojej powstał z martwych. » 

- Pawel osobiscie spotkal Jezusa Zmartwychwstalego na drodze do Damaszku i od 

tego spotkania ze wszystkich sil sluzy Mu, gloszac wszedzie Ewangelie. Jednak 

przed swym nawroceniem, nie wierzyl w zmartwychwstanie Jezusa.  

- Wiekszosc Zydow wierzyla w zmartwychwstanie cial. Wiara ta byla jednak trudna 

do przyjecia przez Zydow pochodzenia greckiego. To dlatego Pawel byl 

wielokrotnie wieziony… 

 

• “Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie 

uległo skrępowaniu.” 

 

•      “Słowo Boże nigdy nie ulega skrępowaniu.” Pawel skuty lancuchami w 

wiezieniu, przekazuje “paleczke” Tymoteuszowi, ktory ze swej strony dalej ja 

przekaze…Mozna kogos uwiezic i zabronic mu mowic ale prawdy nie da sie 

skuc lancuchami…  

                      “…”co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, 

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

(w.2) 

 

“Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!” 

(w. 3) 

• Pawel tlumaczy Tymoteuszowi, ze on takze doswiadczy przesladowan. 

Zacheca go do wytrwania.  

• « Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, 39 a 

jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się 

czasem okazać, że walczycie z Bogiem». (Dz 5,38) 

 

 

« Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili 

zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. » 

- Do tych wybranych nalezy kazdy ochrzczony.  

 

“Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy.”  

- Slowa te sa prawdopodobnie czescia hymnu, ktory spiewano w czasie obrzedu 

chrztu swietego. 

 

“Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy 

wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.” 

- To pierwsze zdanie mowi o wolnosci czlowieka…o tym, ze Bog nigdy nas do 

niczego nie zmusza. 



Ewangelia  wedlug Lukasza  17, 11-19 

Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy 

wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali 

się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ich widok 

rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy 

jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł 

na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy nie 

dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?  Żaden się nie znalazł, który 

by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec».  Do niego zaś rzekł: «Wstań, 

idź, twoja wiara cię uzdrowiła».  

Jezus jest w drodze do Jerozolimy. Wie, ze zbliza sie czas Jego meki, smierci i 

zmartwychwstania. Droga, ktora Jezus wybral ma znaczenie symboliczne: idzie 

bowiem przez Samarie i Galilee. Dziesieciu chorych na trad wychodzi Mu na spotkanie. 

Zachowuja dystans gdyz prawo zydowskie zabrania im zblizania sie do kogokolwiek. 

Trad jest choroba zakazna. A w owczesnej epoce uwazano, ze byl znakiem grzechu i 

klątwy Bozej. 

 

“Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» 

- Nazywajac Jezusa Mistrzem, wyznaja jednoczesnie swoja slabosc i zaufanie.  

 

«Idźcie, pokażcie się kapłanom! » 

- Slowa te zapowiadaja bliskie uzdrowienie tredowatych. 

- Jezus nie dotyka tredowatych ale uzdrawia ich na odleglosc. Nastepnie odsyla ich 

do kaplanow. Wykonuja Jego polecenie i w drodze doznaja uzdrowienia.  

- Uzdrowieni tredowaci musieli pokazac sie kaplanom, by ich uzdrowienie zostalo 

oficjalnie potwierdzone.  

To zachowanie Jezusa nawiazuje do zachowania proroka Elizeusza w stosunku 

do generala Naamana. On rowniez nie dotknal Naamana, polecil mu tylko za 

posrednictwem swych sluzacych, by poszedl nad Jordan I zanurzyl sie w nim 

siedem razy.  

W obu tych przypadkach, posluszenstwo slowom Proroka doprowadzilo do 

uzdrowienia.  

 

“jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym 

głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin” 

- Wsrod dziesieciu tredowatych bylo dziewieciu Zydow i jeden Samarytanczyk, 

uwazany za heretyka. Jednak Samarytanczyk dobrze wie, ze to Bog go uzdrowil. 

Wraca wiec do Jezusa, by Mu podziekowac. Jest juz oczyszczony, wiec moze sie 

do Niego zblizyc.  



“upadł na twarz do nóg Jego” 

- W ten sposob zachowywano sie tylko w stosunku do Boga. Tylko przed Nim 

Padano na twarz. 

Tak wiec Samarytanczyk rozpoznaje w Jezusie Mesjasza. Symboliczne 

znaczenie ma to, ze wraca on ze Swiatyni i kieruje sie ku Jezusowi… 

Wtedy Jezus oficjalnie uznaje uzdrowienie Samarytanczyka mowiac mu: «Wstań, 

idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 

 

 

«Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się 

nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». 

- Dla tych dziewieciu uzdrowionych tak wazne bylo wypelnienie nakazu prawa, ze 

nie pomysleli, aby wrocic do Jezusa i Mu podziekowac…. 

• “Slowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.” (J1,11) 

• “ wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie 

został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman» (Lk  4,27) 

 

 

1. Kazdy moze otrzymac Zbawienie, bez wzgledu na rase czy religie. Trzeba tylko 

by sie nawrocil.  

2. Modlitwa dziekczynienia i uwielbienia jest zapisana w powolaniu narodu 

wybranego. Czasem jednak to obcokrajowcy czy wrecz heretycy czynia to lepiej od 

niego.   

3. Czesto to ludzie ubodzy maja serca najbardziej otwarte na Boga. 
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