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Drugie czytanie  - z pierwszego listu do Tymoteusza  6, 11-16 

Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za 

sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w 

dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i [o 

nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który 

ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza 

Piłata - ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się 

naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i 

jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, 

który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie 

może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. 

 

«Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa 

(…)ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się 

naszego Pana, Jezusa Chrystusa. » 

- Pawel pisze ten list do Tymoteusza, ktoremu powierzyl wczesniej odpowiedzialne 

funkcje wsrod pierwszych chrzescijan z Efezu. Wlasnie uslyszal o trudnosciach 

jakich doswiadczaja. 

 



• Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, 

[tak proszę teraz], abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej 

nauki, a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. » (1 Tm 1,3-

4) 

• « Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko [moje], po myśli 

proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie: byś wsparty nimi toczył dobrą 

walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu 

we wierze; » (1 Tm 1, 18-19) 

 

Pawel przypomina dwie rzeczy, ktorych nalezy unikac : 

 

  1. fałszywych doktryn 

   * « O, Tymoteuszu, strzeż depozytu [wiary] unikając światowej czczej gadaniny 

i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od 

wiary. » (1 Tm 6,19-20) 

 * Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa 

Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz 

choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, 

bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym 

brak prawdy - ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. » (1 Tm 6,3-5) 

 * « Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, 

[tak proszę teraz], abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki, a 

także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym 

dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnie z wiarą. «  (1 Tm 1,3-4) 

 

   2. szukania bogactwa 

   * korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, 

niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. » (1 

Tm 6,10) 

 

« złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków » (…) 

- Jest to nawiazanie do chrztu Tymoteusza, w czasie ktorego zlozyl wyznanie wiary 

przed cala wspolnota. 

 

« Chrystus Jezus (…) który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata » 

- Pawel tlumaczy w ten sposob : « To ze swiadectwa Jezusa bedziesz czerpal sily, 

abys sam tez dawal dobre swiadectwo. Twoje « tak » jest zakorzenione w 



Jezusowym « tak». Wypowiedziales je w dniu twego chrztu, a teraz trzeba ci 

powtarzac je dzien po dniu… » 

 

« …podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, 

łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do 

niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu 

świadków. » 

- Zbroja do tej walki sa: wiara, milosc, wytrwanie, lagodnosc. 

 

“zachowaj przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego 

Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny 

Władca, Król królujących i Pan panujących” 

- “we właściwym czasie” znaczy: “tylko Bog wie kiedy to nastapi” 

 

“jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający 

nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi 

nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista” 

- Jest to swoiste wyznanie wiary Pawla, ktory w ten sposob zacheca Tymoteusza, 

by trwal w wierze na przekór wszystkiemu, w kazdych warunkach… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia wedlug  Lukasza  16, 19-31 

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie 

się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął 

on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego 

wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz 

i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z 

daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade 

mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, 

bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu, że za 

życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje 

pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna 

przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas 

się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! 

Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce 

męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!" "Nie, 

ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się 

nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z 

umarłych powstał, nie uwierzą"». 

 

 

 

« Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie 

uwierzą"». 

- Lukasz bardzo dobrze wie, ze Zmartwychwstanie Jezusa niestety nie poruszylo 

serc wszystkich ludzi, a niektore staly sie wrecz zatwardziale… 

 

 « Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

świetnie się bawił. » 

- Niewiele wiadomo kim byl ten czlowiek. Nie znamy jego imienia ani nazwiska. Nie 

wydaje sie byc specjalnie zlym czlowiekiem. Wprost przeciwnie: widzimy, ze 

troszczy sie on o zbawienie swych braci. 

- Ten bogaty czlowiek zyje zamkniety w swym konforcie. Jest tak skupiony na 

wlasnych sprawach i przyjemnosciach, ze nie jest w stanie zauwazyc 

wyczerpanego i zaglodzonego zebraka, przy bramie swego domu. 

 

 

 

 

 



“żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz” 

- Nie znamy imienia bogacza ale znamy imie biedaka… 

- Lazarz znaczy “Bog pomaga” 

- Bog spieszy mu z pomoca dlatego, ze jest biedny. Jezus nie mowi nic o tym, ze 

zasluzyl sobie na pomoc Boza. 

 

Historia przypowiesci, ktora opowiedzial Jezus byla w tamtych czasach 

powszechnie znana: przywedrowala ona z Egiptu. Wystepowaly w niej dwie postaci: 

jeden czlowiek byl bogaty i grzeszny, a drugi ubogi ale pelen zalet i cnot. Oboje stawali 

na wadze, kotra wazyla ich dobre i zle uczynki. Bez wzgledu na to czy ktos byl bogaty 

czy biedny. Ten, ktory mial wiecej dobrych uczynkow niz zlych byl nagradzany, a ludzie 

zli, byli karani. W czasach przed Jezusem rabbini opowiadali podobne historie 

przybyle z Egiptu. W jednej z nich bogaczem byl syn grzesznego celnika, a biedakiem 

jakis bardzo pobozny czlowiek. Gdy dobrze zwazono ich dobre i zle uczynki, okazalo 

sie, ze biedak okazal sie lepszym czlowiekiem niz bogacz. 

1. Jezus zmienia troche logike tej przypowiesci: nie wazy ani nie liczy dobrych i 

zlych uczynkow, nie mowi ze Lazarz byl pelnym cnot a bogacz zlym czlowiekiem. 

Stwierdza tylko, ze bogacz spedzal zycie na korzystaniu ze swego bogactwa, a w tym 

samym czasie biedak lezal przy bramie jego domu. Podkresla w ten sposob przepasc 

obojetnosci czy zaslepienia, jaka powstala miedzy tymi dwoma osobami tylko dlatego, 

ze bogacz nigdy nie otworzyl swej bramy… 

 2. Bogacz byl ubrany w purpure i len – jest to aluzja do ubran kaplanow. 

 - Kolor purpurowy pierwotnie noszony byl wylacznie przez krolow, stal sie 

pozniej kolorem ubran arcykaplanow, ktorzy sluzyli przeciez Krolowi krolow. Tylko oni   

nosili lniana tunike. 

   - Prawdopodobnie Jezus robi tu aluzje do postepowania niektorych kaplanow i 

arcykaplanow, ktorzy sa wprawdzie bardzo pobozni ale stracili wrazliwosc na biede 

innych.    

 

 W czytanej dzis przypowiesci Jezus siedem razy uzywa imienia Abraham. 

Znaczy to, ze postac Abrahama jest kluczem do zrozumienia calej przypowiesci. To 

tak, jakby Jezus odpowiadal na pytanie : « kim sa naprawde synowie Abrahama »  i 

tlumaczyl : 

« Nie mozecie byc synami Abrahama jesli : 

–  jestescie obojetni na cierpienie waszych braci 

– jesli nie przestrzegacie Prawa i tego, co glosili Prorocy » 
 



« U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on 

nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego 

wrzody » 

 - Psy byly wowczas uwazane za zwierzeta nieczyste...co znaczy, ze nawet jesli 

bogacz wyszedl do bramy i ja otworzyl to ucieklby bojac sie nieczystosci. Tutaj Jezus 

tlumaczy:« przywiazujecie duze znaczenie zaslugom, staracie sie byc czystymi, 

jestescie dumni, ze pochodzicie od Abrahama ale zapominacie o 

najwazniejszym....» A to, co najwazniejsze zapisane jest w Prawie i nauczaniu 

Prorokow. Oto jeden z przykladow : 

     * « Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła,rozwiązać 

więzy niewoli,wypuścić wolno uciśnionychi wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój 

chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, 

przyodziaći nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorzai 

szybko rozkwitnie twe zdrowie.Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,chwała 

Pańska iść będzie za tobą.  Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,wezwiesz pomocy, a On 

[rzeknie]: "Oto jestem!" (Iz 58, 6-9) 
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