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Drugie czytanie  -  z drugiego listu do Tymoteusza 1, 6-8. 13-14 

Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który 

jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale 

mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego 

ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla 

Ewangelii według mocy Boga! Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za 

wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeż z pomocą 

Ducha Świętego, który w nas mieszka. 

 

- Pawel pisze ten list z rzymskiego wiezienia, na krotko przed swa egzekucja. Wie, 

ze niedlugo umrze i czuje sie osamotniony…wielu odwrocilo sie od niego. Prosi 

Tymoteusza, by nie poszedl w ich slady.  

- Ten drugi list do Tymoteusza jest w pewnym sensie jego testamentem, w ktorym 

udziela Tymoteuszowi roznych rad.  

- Niektorzy egzegeci twierdza, ze obydwa listy do Tymoteusza napisali  uczniowie 

Pawla, zaraz po jego smierci. Wspolnota, ktorej przewodzil Tymoteusz 



przezywala wowczas duzo klotni i nieporozumien, wywolanych przez falszywych 

nauczycieli. Owi egzegeci twierdza, ze to dlatego uczniowie Pawla napisali te listy, 

aby ich pouczyc i sprowadzic na dobra droge, powolujac sie na autorytet Pawla, 

ktory mial ciagle swa moc wsrod chrzescijan.  

 
 

1. Pierwsze zalecenie Pawla : « rozpalac na nowo charyzmat Boży”. 

 

            - Ktory jest darem Ducha Swietego i ktorego plomien trzeba nam nieustannie 

podtrzymywac… : 

      * “nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.”  

 - To nie w nas samych mamy szukac mocy i milosci ale w niezglebionych darach 

Bozych, ktore On w nas zlozyl w czasie chrztu swietego.   

 

“charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk” 

- W jezyku biblijnym “nałożenie rąk” oznacza otrzymanie daru Ducha Swietego. W 

czasach Tymoteusza slowa takie jak bierzmowanie czy swiecenia jeszcze nie 

istnialy.  

- Pawel nawiazuje tu do oficjum, w czasie ktorego “wyswiecil” Tymoteusza, by 

sluzyl calej wspolnocie.  

 

2. Drugie zalecenie Pawla: opierac sie na mocy Boga. 

«   Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz 

weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy 

Boga!” 

- Tymi “trudami i przeciwnosciami” o ktorych pisze Pawel byly przesladowania 

- Pawel nie pisze “ zbierz swoje sily” ale zaczerpnij z mocy Boga (“według mocy 

Boga”) 

 

 

3. Trzecie zalecenie Pawla: przekazac dalej otrzymana wiare. 

 - Zadaniem Tymoteusza jest przekazanie innym chrzescijanom wszystkiego, czego 

nauczyl go Pawel. 

 

   * “Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i 

miłości w Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha 

Świętego, który w nas mieszka.” 

 



              * Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - 

zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał 

trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, 

później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje 

dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim 

apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu 

płodowi.” (1 Kor 15, 3-8) 

 

“Dobrego depozytu strzeż” 

- Prawdziwa wiernosc otrzymanej wierze nie polega tylko na powtarzaniu praktyk 

religijnych ale na zyciu w obecnosci Boga i ufaniu Mu. 

- Najwyzszym opiekunem i straznikiem wiary jest Duch Swiety.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia  wedlug  Lukasza  17, 5-10 

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę 

jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź 

się w morze!» a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, 

powie mu, gdy on wróci z pola: "Pójdź i siądź do stołu?" Czy nie powie mu raczej: 

"Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty 

będziesz jadł i pił?" Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak 

mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy nieużyteczni 

jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"». 

 

- Czytana dzis Ewangelie mozna podzielic na dwie czesci. Mimo, ze sa one dosc 

rozne, fakt ze nastepuja jedna po drugiej oznacza, ze maja cos wspolnego.  

 

 

1. Rozmowa Jezusa z Apostolami o wierze. 
 

« Apostołowie prosili Pana » 
 

- Slowo « apostol » znaczy « poslany ». 
 
 

• «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 

"Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!", a byłaby wam posłuszna.» 

(w.6) 

• «Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał 

wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. » (1 Kor 

13,2) 

 

- Jezus tlumaczy, ze nie chodzi o to, bysmy oceniali nasza wiare ale bysmy liczyli 

na Boga i opierali sie na Jego mocy. Bowiem to On dziala, a nie nasza mala czy 

wielka wiara… 

- Jezus celowo wskazuje tu na paradoks. To tak, jakby tlumaczyl : » Nie musicie 

posiadac wielkiej wiary, wystarczy mala, jak ziarnko gorczycy, by dokonac rzeczy 

z pozoru niemozliwych… kiedy dzialacie w imie Ewangeli, pamietajcie, ze dla 

Boga wszystko jest mozliwe.» 

 

 

2. Przypowiesc o sludze. 

 

• « Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy 

nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"». 

 

- Inaczej tlumaczac : « Jestesmy tylko prostymi slugami, zrobilismy wszystko, co 

do nas nalezalo ale wiemy, ze Bog dokona reszty. » 

- Chrzescijanin nie powinien niczym sie zniechecac bo przeciez nigdy nic nie jest 

stracone definitywnie.  



Słudzy nieużyteczni 

- Jestesmy slugami w sluzbie Krolestwa, w tej sluzbie Bog zaprasza nas do 

wspolpracy z Nim.  

- Znaczy tu takze: « nie mozna was definiowac tylko w stosunku do waszej pracy, 

czlowiek jest daleko kims wiecej niz robotnikiem, kelnerem, dyrektorem… » 

 

 

Jezus sugeruje dwie postawy :  

   1. Zaprasza, bysmy nie zamykali sie w ramach zaslug i nagrod oraz bysmy dobrze 

wykonywali misje, ktore nam powiezyl,  

  2. Bysmy nie zapominali, ze to Bog jest Panem zniwa, a nie my.  

 

Tak wiec obie czesci czytanej dzis Ewangeli maja wspolny mianownik: nawet jesli 

nasza wiara jest malenka jak ziarno gorczycy, Bog moze sie nim posluzyc, by dokonac 

cudow.  
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