STUDIUM
BIBLIJNE

ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
„Palące przesłanie wprost z lochu”
2 List do Tymoteusza: 1,1-2.13-14; 2,3-4; 3,12-15; 4,1-2.21-22

ZACZNIJMY OD TEGO
Mówi się, że łabędzie śpiewają najpiękniejszą i najsmutniejszą pieśń
tuż przed śmiercią. Paweł, apostoł łaski, jak wdzięczny łabędź,
wiedząc, że jego życie zbliża się ku końcowi, „zaśpiewał” swoją
ostatnią pieśń w tym płynącym z serca drugim liście do Tymoteusza.
Łabędzia pieśń Pawła nie wzniosła się jednak ze słonecznej polany, ale
z ciemnego lochu, gdy Paweł czekał na egzekucję. Przez Rzym
przetoczyły się potężne fale prześladowań, które zagrażały życiu
każdego chrześcijanina. 2 List do Tymoteusza pokazuje ucisk
ciemnych czasów i stanowczość serca tego męczennika. „To ostatnie
słowa i testament Pawła dla Tymoteusza, jego wspaniała spuścizna na
resztę życia Tymoteusza” tak zaznacza autor komentarza
R.C. H. Lenski, który dalej pisze:

KONSPEKT

Ważna myśl:

2 List do Tymoteusza to
ostatnia wola, testament
umierającego wybitnego
teologa i żarliwego
męczennika.
- Charles R. Swindoll

To bardzo osobisty list. Czuły, ale wyrażający czułość silnego,
bohaterskiego serca. Daleko mu do sentymentalizmu. Tymoteusz
pewnie czytał go wiele razy ze łzami z oczach, ale każde zdanie
dodawało mu siły, aby odważnie walczył w tej szlachetnej walce.i
Bohaterskie serce listu Pawła wciąż bije. Wspaniałe, pełne pasji
przesłanie apostoła dla młodego Tymoteusza i dla nas można ująć
w czterech pełnych znaczenia słowach: strzeż, znoś, trwaj, głoś.
Odkryjmy moc ostatnich słów Pawła z 2 Listu do Tymoteusza.

TERAZ TWOJA KOLEJ
Poczuj bicie serca listu Pawła, czytając cztery kluczowe wersety:
2 Listu do Tymoteusza 1,14; 2,3; 3,14; i 4,2. Znajdź cztery słowa:
strzeż, znoś, trwaj, głoś, i podkreśl te wersety w swojej Biblii. Co
zauważasz na pierwszy rzut oka, patrząc na pasję, z jaką pisze Paweł?
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Teraz przejrzyjmy cały list Pawła studiując tabelę ilustrującą 2 List do Tymoteusza.
Narzędzia do odkrywania Biblii

Tabela księgi to „literacka mapa”, która przedstawia główne punkty i cechy księgi. Uważnie
przyjrzyj się zamieszczonej poniżej tabeli Chucka Swindolla na temat 2 Listu do Tymoteusza.

ADRESAT:

WYJĄTKOWOŚĆ LISTU

Adresatem tego bardzo osobistego listu jest
młody Tymoteusz, „syn w wierze” Pawła.
Jak podaje tradycja, krótko po napisaniu
tego listu Paweł został ścięty w nieznanym
miejscu na drodze ostyjskiej na zachód od
Rzymu.

•
•
•
•

jedyny list Pawła napisany z lochu
konkretne szczegóły na temat apostazji
czasów ostatecznych (3:1-9; 4:3-4)
jasne, zwięzłe stwierdzenie na temat
natchnienia Pism (3:16)
wspomnienie o „koronie
sprawiedliwości” (4:8)
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Jak stworzyć tabelę księgi?

Tabela księgi to ważna metoda odkrywania Biblii, która daje przegląd całej jej treści. Możesz
nauczyć się tworzyć tabelę każdej księgi Biblii biorąc tabelę Chucka na temat 2 Listu do
Tymoteusza jako przykład. To naprawdę proste! Wykonaj następujące kroki:
1. Na poziomej kartce papieru narysuj linie tabeli. Liczba kolumn powinna odpowiadać
liczbie głównych części księgi. Tabela Chucka ma cztery kolumny, co odpowiada
czterem rozdziałom 2 Listu do Tymoteusza. Zauważ, że górne linie są skośne, a dolne
– proste. Liczba rzędów na dole może być inna. Chuck w swojej tabeli zawarł trzy
rzędy zatytułowane „perspektywa”, „wydźwięk” i „kluczowy werset”. Możesz dodać też
rzędy takie jak „główny temat”, „cechy”, „kontekst”, „problem”, „ludzie”, „główny
nacisk”, „główne stwierdzenie” lub inne cechy księgi, które rzuciły ci się w oczy
podczas obserwacji tekstu. Możesz dodawać też nowe rzędy w czasie tworzenia tabeli!
2. Wypełnij ukośnie kolumny. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 1. Zauważ podział na
akapity w swojej Biblii. W kilku słowach podsumuj każdy akapit i zapisz opisy
w ukośnych kolumnach. Na przykład słowa „Osobiste słowa powitania od Pawła”
w pierwszej kolumnie odpowiadają fragmentowi z 2 Listu do Tymoteusza 1,1-2.
Następne określenia w tej kolumnie to: „Osobiste życie Tymoteusza” czyli 2 Tm 1,3-7;
„święty depozyt Boga” – 2 Tm 1,8-14; i „różne reakcje ludzi” – 2 Tm 1,15-18. Teraz
przeczytaj rozdziały 2-4. Widzisz jak Chuck podsumował każdą część rozdziału?
Czasami streszcza fragmenty akapit po akapicie, a czasem opisuje kilka z nich razem,
opisując je w ukośnych kolumnach.
3. Znajdź kluczowy werset każdego rozdziału. Podczas czytania szukaj wersetów, które
podsumowują przesłanie całego rozdziału, i zapisz je jako kluczowe wersety w tabeli
tak jak zrobił to Chuck. Podkreśl w swojej Biblii kluczowe wersety 2 Listu do
Tymoteusza.
4. Opisz kolumny nagłówkami. Tworząc tabelę, zacznij od szczegółów i kończ na
ogółach – zacznij od akapitów, przez krótkie podsumowania, kluczowe wersety i aż
do nagłówków. Na tym polega indukcyjne studium Biblii. Główne myśli zawsze
powinny wywodzić się ze szczegółów tekstu i tworzyć większy obraz tekstu. Chuck
umieścił w tabeli takie nagłówki: „Strzeż depozytu!”, „Znoś cierpienia!”, „Trwaj!”
i „Głoś Słowo!”. Każde z nich ma swoje źródło w tekście.
5. Na koniec wypisz inne cechy listu. Chuck umieścił „autora”, „datę” i „cel” w lewym
górnym rogu, a „adresata” i „wyjątkowe cechy listu” na dole. Zauważył też ciekawą
kolejność „perspektywy” listy: „przeszłość” w rozdziale 1; „teraźniejszość”
w rozdziale 2 i „przyszłość” w rozdziałach 3-4. Co więcej Chuck wynotował też
wydźwięk każdego rozdziału: „wdzięczność”, „współczucie”, „ostrzeżenie”
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i „polecenie”. W czasie swoje studium być może zauważysz inne cechy listu. Niech
Bóg mówi do ciebie, gdy odkrywasz skarby w Jego Słowie!
Mając na uwadze ten ogólny przegląd 2 Listu do Tymoteusza, rozważmy inne cenne
informacje. Odpowiedz na kilka pytań, na które musi odpowiedzieć każdy uczestnik Studium
biblijnego, przyglądając się księdze Biblii.
Kto napisał 2 List do Tymoteusza i do kogo?

Autorem listu jest Paweł, a adresatem Tymoteusz. Przeczytaj wstęp do komentarza do 2 Listu
do Tymoteusza lub przestudiuj tekst, aby dodać szczegóły na temat tych mężczyzn, na
przykład ich wiek. Paweł miał około 67 lat, a Tymoteusz miał trzydzieści kilka lat. Co jeszcze
o nich wiemy? Do pracy!
W książce „Insights on 1 & 2 Timothy, Titus” Chucka Swindolla z serii “Swindoll’s Living
Insights New Testament Commentary” Chuck opisuje wspólną historię Pawła i Tymoteusza
(strona 162). Książkę można zakupić w sklepie internetowym służby „The Insight for Living
Ministries”. Jeśli chcesz, możesz przeczytać także notatki MacLarena na temat 2 Listu do
Tymoteusza 1 na stronie https://netbible.org/bible/2+Timothy+1. Rozwiń listę „Constable’s
Notes” i wybierz „MacLaren”. Zapisz swoje odkrycia.

Gdzie był autor podczas pisana listu? Kiedy powstał 2 List do Tymoteusza?

Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, musimy przeszukać teksty rzymskich historyków
pierwszego wieku. Komentarz Chucka zawiera cytat Tacyta z tekstu na temat prześladowania
chrześcijan w Rzymie, które wywołały wielki pożar w roku 64 (strony 160-161). Przeczytaj
także artykuł online „Tło historyczne ostatniego uwięzienia Pawła” na stronie
https://iflpolska.pl/czytaj/. Czego się dowiedziałeś?
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Dlaczego Paweł był pełen pasji? Jaki był jego cel?

W przypływie rosnącej fali prześladowań w Rzymie wielu wierzących porzuciło Pawła i być
może także wiarę. Do tego grona włączają się także przyjaciele, „którzy pochodzą z Azji”
i których znał także Tymoteusz (2 Tm 1,15). Na pierwszej rozprawie w sądzie Paweł był
zupełnie sam. „Nikt mi nie pomógł” ze smutkiem pisze Paweł. „Wszyscy mnie opuścili” (2 Tm
4,16).
Prześladowanie nie stłumiło płomienia Pawła, raczej wzmocniło ogień jego pasji. Paweł, jak
dowódca zbierający swoje oblegane oddziały, inspirował Tymoteusza i innych liderów, aby
nie bali się cierpienia dla Pana (2 Tm 4,5), wypełnili swoją posługę (2 Tm 4,5) i toczyli piękną
walkę (2 Tm 4,7), tak jak on sam.
Krótko własnymi słowami opisz cel Pawła.

Na koniec studium przeczytaj jeszcze raz cztery kluczowe wersety zawierające zachęcenia,
które wybrzmiewają w naszych uszach.
•

Strzeż depozytu! „Strzeż tego wspaniałego depozytu z pomocą Ducha Świętego, który
w nas mieszka.” (2 Tm 1,14).

•

Znoś cierpienia! „Znoś razem ze mną cierpienia jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.”
(2 Tm 2,3).

•

Trwaj! „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc,
kim byli twoi nauczyciele!” (2 Tm 3,14)

•

Głoś Słowo! „Głoś słowo, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, karć i zachęcaj,
nauczając z wielką cierpliwością.” (2 Tm 4,2)
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Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski
Czy próby życia osłabiły twoją wiarę? Które z tych poleceń najlepiej pasuje do twojej sytuacji
i zachęca cię, aby wytrwać w trudnościach?

Łabędzi śpiew Pawła to nie smutna melodia pełna rezygnacji, ale dumny marsz zwycięstwa.
Jego niezłomna postawa dla wielu cierpiących chrześcijan w każdym miejscu i czasie stała się
inspiracją do tego, aby ukończyć bieg i otrzymać czekającą nas nagrodę: „koronę
sprawiedliwości (2 Tm 4,7-8). Taka odwaga może narodzić się tylko na krzyżu, gdzie cierpiał
nasz Zbawca ze wzrokiem utkwionym w chwałę. Dlaczego Paweł się nie zachwiał? Ponieważ
jego serce biło w tym samym rytmie, co serce Chrystusa.
Kończąc to studium, razem z Pawłem usiądź u stóp krzyża i zaczerpnij siły od Chrystusa.
Poproś Pana, aby pokazał ci Swoją wolę przez studium 2 Listu do Tymoteusza i aby wypełnił
cię Swoim Duchem odwagi na tym etapie życia, na którym się teraz znajdujesz.

MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, wypełnił mnie niezłomnością Twojego Syna, który wycierpiał krzyż z cierpliwością
i radością, ponieważ oczekiwał nadchodzącej chwały. Modlę się, abym wziął pałeczkę służby.
Modlę się, żebym biegł szybko i dobrze. Modlę się, żebym był wierny, pełen pasji, oddania
i wyrzeczenia dla sprawy Chrystusa dopóki nie przyjdzie ponownie. Amen.

i

R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul’s Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to
Titus and to Philemon (Minneapolis: Augsburg, 1961), 739.
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ZACZNIJMY OD TEGO
Cofnij się w czasie do roku 67, do tętniącego życiem pogańskiego
miasta portowego Efez i wejdź do domu Tymoteusza, pastora
kościoła, w założeniu którego pomagał Paweł.
U drzwi pojawia się kurier, który przez wiele tygodni przemierzał
niebezpieczne morza, aby dostarczyć list Pawła do Tymoteusza – list
zachowany w Nowym Testamencie jako 2 List do Tymoteusza.
Razem z Chuckiem Swindollem wyobraź sobie reakcję Tymoteusza na
ten list:

List z pieczęcią Pawła! Serce Tymoteusza z pewnością zabiło
szybciej. Znał apostoła od prawie dwudziestu lat. Podróżował
z nim, kilkakrotnie opatrywał jego rany po kamienowaniu czy
biczowaniu, ze zdumieniem obserwował cuda, których dokonywał
Bóg jego rękami, zapamiętywał kazania głoszone w każdym
mieście, które odwiedzał, i obserwował jak Paweł prowadzi
innych.

KONSPEKT

Ważna myśl:

Ucisk nie musi być wcale
wrogiem; może być
narzędziem. Jeżeli użyjesz
go w odpowiedni sposób,
przyniesie ci łaskę
i miłosierdzie Boże.
Przyniesie ci pokój.
Przyciśnie nas do serca
naszego Boga
- Charles R. Swindoll

[Tymoteusz] bez wątpienia usłyszał o aresztowaniu Pawła. List
z pewnością przyniósł mu ulgę. Paweł żył i miał się na tyle dobrze,
żeby pisać – lub przynajmniej dyktować swoje myśli Łukaszowi.
Tymoteusz szybko złamał pieczęć i w ciszy spojrzał na pierwsze
zdanie.i
Paulos, tak jak cały tekst, pierwsza linia rozpoczęła się w języku
greckim. To imię należało do człowieka, który dla rzymskiej elity był
liderem niebezpiecznej sekty i wrogiem państwa; ale dla Tymoteusza
był on duchowym ojcem i mentorem, człowiekiem, którego znał
i kochał od młodości.

TERAZ TWOJA KOLEJ
Paweł i Tymoteusz znali się od pierwszych dni służby apostoła na polu
misyjnym. Paweł i Barnaba odwiedzili Listrę, rodzinne miasto
Tymoteusza, podczas pierwszej podróży Pawła około roku 47.
Zapewne wtedy młody Tymoteusz został chrześcijaninem. Korzystając
z narzędzi odkrywania BIblii, ustalmy chronologię relacji Pawła
i Tymoteusza na przestrzeni tych 20 lat.
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Narzędzia do odkrywania Biblii

Jednym z narzędzi, które możesz wykorzystać, aby dowiedzieć się więcej o Pawle
i Tymoteuszu jest słownik biblijny, taki jak New Unger’s Bible Dictionary autorstwa
Merrill F. Unger.
Polecamy również „Chuck Swindoll’s Insights on 1 & 2 Timothy, Titus”, z serii komentarzy
Swindoll’s Living Insights New Testament Commentary, a także zbiór map biblijnych do
prześledzenia podróży Pawła z Tymoteuszem.
Te i inne materiały studium biblijnego można uzyskać w sklepie internetowym Insight for
Living Ministries.
Przeczytaj informacje w komentarzu Chucka w rozdziałach „Prawdziwe dziecko w wierze”
i „Pozostań w Efezie” na stronach 8–11.
Aby uzyskać dostęp do zasobów internetowych, odwiedź stronę https://netbible.org/bible/1+Timothy+1
i przeczytaj uwagi Constable’a na temat 1 Listu do Tymoteusza 1 i część wstępu na temat tła
historycznego. Zapisz poniżej to, czego dowiesz się z tych źródeł.
Pamiętaj, aby przeczytać wersety z każdego polecenia i śledź akcję wydarzeń na mapach
biblijnych!

Paweł zaczął być mentorem Tymoteusza w Listrze (Dzieje Apostolskie 16,1-3). Opisz
duchowe dziedzictwo Tymoteusza (2 List do Tymoteusza 1,5; 3,14–15) i jego reputację
wśród wierzących w Listrze.

Tymoteusz dołączył do Pawła w jego drugiej podróży misyjnej (Dzieje Apostolskie 16,3;
17,14–15; 18,1–5). Znajdź Macedonię na swojej mapie biblijnej, w szczególności miasta
Tesalonika, Filippi i Troada. Opisz kluczową rolę, jaką odegrał Tymoteusz, gdy pomagał
Pawłowi i kościołom w Macedonii, w szczególności kościołowi w Tesalonice
(1 List do Tesaloniczan 3,1–6).
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Tymoteusz dołączył do Pawła w trzeciej podróży misyjnej (Dzieje Apostolskie 19,21–22;
20,1–5). Tymoteusz był z Pawłem w Efezie, gdy ten wysłał go z powrotem do Macedonii.
Gdzie Paweł spotkał się z Tymoteuszem i kto jeszcze tam był? Tymoteusz
najprawdopodobniej pomagał w szkoleniu przywódców.

Tymoteusz towarzyszył Pawłowi w Rzymie podczas jego pierwszego uwięzienia (Dzieje
Apostolskie 28,30–31; List do Filipian 1,1; List do Kolosan 1,1; List do Filemona 1).
Tymoteusz był z Pawłem w Rzymie podczas jego dwuletniego aresztu domowego w latach
60–62.W pewnym momencie Paweł wysłał Tymoteusza do Filipii. Przeczytaj fragment z Listu
do Filipian 2,19–22. Opisz jak bardzo Paweł cenił sobie w tych latach Tymoteusza.

Paweł wyznaczył Tymoteusza na pastora w Efezie (1 List do Tymoteusza 1,3). Po uwolnieniu
z pierwszego aresztu w roku 63. Paweł spędził dwa lata odwiedzając kościoły w Azji
i Macedonii, i przekazując przywództwo zaufanym liderom. Posłał Tytusa, aby poprowadził
kościół na Krecie (List do Tytusa 1,5), a Tymoteusza wyznaczył na pastora kościoła w Efezie,
najbardziej wpływowego kościoła w Azji. W tym czasie Paweł napisał pierwszy list do
Tymoteusza z cennymi wskazówkami na temat przywództwa w kościele, za którymi
podążamy także dzisiaj. Jakie wyzwania stały przed Tymoteuszem jako liderem kościoła
w Efezie (1 List do Tymoteusza 1,3–4.18–20; 4,1–2; 5,8; 6,3–5)?
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Paweł został aresztowany i uwięziony w Rzymie i oczekiwał na egzekucję (2 List do
Tymoteusza 1,11–12; 4,6). Podczas pobytu w więzieniu Paweł napisał drugi list do
Tymoteusza – ostatnie słowa do jego najbardziej zaufanego i wiernego partnera w służbie.
Zastanów się, czego nauczyłeś się z tej chronologii wydarzeń. Zapisz kilka powodów,
dlaczego twoim zdaniem Paweł był tak bardzo przywiązany do Tymoteusza, a Tymoteusz do
Pawła.

Błogosławieństwa łaski, miłosierdzia i pokoju

Paweł i Tymoteusz walczyli ramię w ramię przez lata służby, razem cierpieli, przezwyciężali
każdą porażkę i cieszyli się z każdego sukcesu. Paweł, jak umierający ojciec, pobłogosławił
swojego duchowego syna, z którego był bardzo dumny:

Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga posłany do głoszenia obietnicy życia
w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego dziecka: łaska, miłosierdzie i pokój
od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
(2 List do Tymoteusza 1,1–2)

Łaska. Miłosierdzie. Pokój. Te trzy błogosławieństwa obiecanego „życia” w Chrystusie
dodawały otuchy Pawłowi w więzieniu i Paweł przekazał je także Tymoteuszowi i nam.
Chuck Swindoll opisuje ich znaczenie:

Kiedy zostajesz powołany przez Boga i z woli Boga, w twoim przesłaniu nie chodzi
o ciebie. Chodzi o łaskę, Boży dar dla nic nie wartych. Chodzi o miłosierdzie, o służbę
Boga dla tych, którzy są bez nadziei. Chodzi o pokój, Bożą miłość dla tych, którym brak
pokoju.
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Zastosowanie
Jakich trudności doświadczasz? Nie traktuj trudności jak wroga, ale jako środek, aby przyjść
bliżej serca Boga, gdzie możesz czerpać z jego łaski, miłosierdzia i pokoju – łaski, aby dać ci
siłę, miłosierdzia, aby cię pocieszyć, i pokoju, aby dać ci odpoczynek. W jaki sposób te trzy
błogosławieństwa zachęcają cię dzisiaj w trudnościach, których doświadczasz?

Serce mentora

Łaska Boża, miłosierdzie i pokój dały Pawłowi to, czego potrzebował, aby przetrwać
w więzieniu – czyli wdzięczność, uwielbienie i czyste sumienie.
•

„Tymoteuszu, dziękuję za ciebie Bogu (…)” (2 Tm 1,3). Zamiast użalać się nad sobą
Paweł żył w wdzięczności, aby zmienić swoją perspektywę, nie skupiać się na sobie ale
na Bogu i na Tymoteuszu.

•

„(…) Bogu, któremu służę (…)” (2 Tm 1,3). Słowo „służyć” opisuje kapłanów, którzy
czczą Boga w świątyni. Uwielbienie pomogło Pawłowi nie skupiać się na murach
więzienia, ale utkwić wzrok na niebieskim sanktuarium Boga.

•

„(…) z czystym sumieniem” (2 Tm 1,3). Paweł mógł zachęcać Tymoteusza w wolności
od wątpliwości i strachu, ponieważ miał odpowiednią perspektywę i utkwił swój
wzrok na tym, co w górze.

Zastosowanie
Bóg może również nam dać te cechy. W której z nich potrzebujesz pomocy Pana:
wdzięczność, uwielbienie czy czyste sumienie?
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Orzeźwiająca siła zachęty

Czytając 2 List do Tymoteusza 1,3-7, wynotuj zachęcające stwierdzenia z tego fragmentu.
Podkreśl znalezione wersety na papierze lub ekranie.

Dzięki składam Bogu, któremu służę – jak moi przodkowie – z czystym sumieniem, gdy
nieustannie wspominam ciebie dniem i nocą w moich modlitwach. Pamiętając twoje łzy,
pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością. Mam w pamięci twoją szczerą wiarę, którą
miała już twoja babka Lois, a następnie twoja matka Eunika. Jestem pewien, że ty też ją
posiadasz. Właśnie dlatego przypominam ci, abyś rozpalił na nowo Boży dar łaski, który
otrzymałeś przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy,
miłości i opanowania. (2 List do Tymoteusza 1,3–7)
Skupmy się na tych czterech zdaniach. Czytając każdy z nich, zapisz wskazówki, mówiące
o tym, jak możesz zachęcać innych lub być dla nich mentorem.
„Nieustannie wspominam ciebie dniem i nocą w moich modlitwach” (2 Tm 1,3).

„Pragnę cię zobaczyć” (2 Tm 1,4).

„Mam w pamięci twoją szczerą wiarę” (2 Tm 1,5).
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„Jestem pewien, że ty też ją posiadasz [wiarę, którą miały Lois i Eunika].” (2 Tm 1,5).

Dopiero po zachęceniu Tymoteusza Paweł dał mu też napomnienie: „(…) abyś rozpalił na
nowo Boży dar łaski, który otrzymałeś (…)” (2 Tm 1,6).
Następnie Paweł ponownie zachęca Tymoteusza, przypominając mu o zasobach Boga, które
są dla nas dostępne: Moc, miłość i opanowanie (2 Tm 1,7).

Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski
Czy jesteś mentorem – może jako rodzic, przyjaciel, pracodawca lub trener? Jakie wskazówki
z tego studium możesz od razu zastosować w swoim życiu? Jeśli jesteś pastorem i prowadzisz
zespół ludzi, co robisz, aby zachęcać i rozwijać zespół, z którym służysz? Co jeszcze możesz
zrobić na podstawie tego, co odkryłeś w tym studium?

Czy potrzebujesz mentora? Wyobraź sobie Pawła jako swojego mentora. Jakie słowa
zachęcenia lub napomnienia Pawła najbardziej zapadły ci w pamięci?

Zakończ ten czas modlitwą, pamiętając o błogosławieństwie Pawła. Niech łaska, miłosierdzie
i pokój cię podtrzymują, gdy trudności popychają cię bliżej serca Boga.
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MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, dziękuję za czułość słów starzejącego się apostoła do Tymoteusza i do mnie. Niech jego
postawa, perspektywa i centrum uwagi staną się częścią mojego życia. Otwórz mi drzwi,
abym mógł dzielić się tym, co otrzymałem, aby zachęcić kogoś mocą pokrzepiających słów
Pawła. Niech ta osoba naprawdę doświadczy „obiecanego życia” łaski, miłosierdzia i pokoju
przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Amen.

i

Charles R. Swindoll, Insights on 1 & 2 Timothy, Titus, Swindoll’s Living Insights New Testament Commentary
(Carol Stream, Ill.: Tyndale House, 2014), s. 165
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ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
„Twarde słowa do bojaźliwych i niechętnych”
2 List do Tymoteusza 1,8-12

ZACZNIJMY OD TEGO
Drugi List do Tymoteusza to list dojrzałego pastora do swojego
młodego ucznia. Paweł wiedział, że wkrótce czeka go egzekucja i być
może czuł, że Tymoteusz się boi lub wątpi w swoje możliwości. Paweł
chciał mu dodać odwagi, aby kontynuował pracę bez niego.
W tej części listu Paweł zachęca Tymoteusza przesłaniem, które
można podsumować w trzech słowach: wzmocnij swoją determinację.
Paweł nalega, aby Tymoteusz kontynuował swoją pracę, ponieważ
źródłem jego siły jest Bóg, nie Paweł.
„Bóg bowiem nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości
i opanowania.” (2 List do Tymoteusza 1,7). Otrzymaliśmy tak
wspaniałe dary! Moc Boga uzdalnia nas do zrobienia więcej niż sami
jesteśmy w stanie. Boża miłość uzdania nas do służenia innym,
kochając ich tak jak Chrystus. Boże opanowanie uzdalnia nas do tego,
aby iść dalej, nawet wtedy, gdy wolelibyśmy się poddać.

KONSPEKT

Ważna myśl:

Oto słowa, które Bóg
przekazał Pawłowi, Paweł
Tymoteuszowi,
a Tymoteusz nam
wszystkim: Trzymaj się.
Nie odpuszczaj. Podkręć
tempo. Umacniaj się w
swych postanowieniach.
- Charles R. Swindoll

Być może tak jak Tymoteusz możesz mieć naturalną obawę przed
wykorzystaniem swoich darów w służbie. Jeśli tak to pamiętaj, że
Paweł nie starał się zmienić Tymoteusza. Po prostu przypomniał temu
młodemu liderowi, że w służbie nie chodzi o niego, ale o działanie
Ducha przez niego. Zachęcał go, żeby szedł dalej z odwagą i opierał się
na Bogu.

TERAZ TWOJA KOLEJ
Zachowując te podstawowe informacje w pamięci, zacznij swoje
studium od przeczytania 2 Listu do Tymoteusza 1,8-12 i zapisania
swoich pierwszych obserwacji.
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Analiza tekstu: Co tu jest napisane?

Co zauważasz w 2 Tm 1,8-12? Czy powtarzają się w tym fragmencie jakieś słowa? Czy Paweł
użył łączników, które podpowiedziałyby nam, co chciał podkreślić? Zapisz poniżej to, co
zaobserwowałeś i odkryłeś podczas uważnej lektury tego fragmentu. Szukaj powtórzeń,
poleceń, pytań, stwierdzeń, obrazów i środków stylistycznych. Niech twoje notatki z tego
fragmentu będą konkretne i szczegółowe.

Teraz przygotujmy się do interpretacji.
Interpretacja tekstu: Co to znaczy?

Pomocnym narzędziem jest komentarz Chucka Swindolla „Insights on 1 & 2 Timothy, Titus”
z serii „Swindoll’s Living Insights New Testament Commentary”. Przydatna może być także
konkordancja zawierająca znaczenia słów greckich, na przykład „The Strongest NASB
Exhaustive Concordance.” Te i inne materiały do studium biblijnego można nabyć w sklepie
internetowym Insight for Living Ministries. Możesz też skorzystać z konkordancji, np. na
stronie https://biblia.apologetyka.com/search
W swoich obserwacjach z 2 Tm 1,8-12 Chuck Swindoll wyróżnił pięć kroków, które mają
wzmocnić naszą determinację. Te kroki pomagają nam iść naprzód z odwagą i polegać na
Bogu, że On będzie przez nas działał. Przyjrzyj się tym krokom i ich znaczeniu dla ciebie.

Krok numer jeden: nie wstydź się imienia Chrystusa (2 List do Tymoteusza 1,8)
Paweł zaleca Tymoteuszowi: „nie wstydź się świadczyć o naszym Panu” (2 Tm 1,8). Greckie
słowo, które tłumaczymy jako „wstydzić się” to epaischynomai i dosłownie oznacza „bardzo
się wstydzić” lub „być zawstydzonym”. W swoim komentarzu Chuck Swindoll uzupełnia tę
definicję wskazując, że głównym punktem słowa źródłowego jest nie tyle poczucie wstydu czy
zażenowania, co publiczne zhańbienie. W tym krótkim liście Paweł czterokrotnie użył formy
tego terminu, sugerując, że pycha stała się powszechnym problemem. Chrześcijanie nie tylko
zdystansowali się od Ewangelii, aby uniknąć śmierci; ale nie mogli najwyraźniej znieść też
presji opinii publicznej. Patrz 2 Tm 1,8.12.16.
Greckie słowo przetłumaczone jako „świadczyć” to martyrion, które dosłownie oznacza
„Świadectwo” lub „obiektywny dowód”. Dopiero pod koniec II wieku to określenie zyskało
dodatkowy niuans związany ze śmiercią w imię własnej wiary. „Świadectwo” Chrystusa
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obejmowało Jego nauczanie, Jego życie, Jego śmierć na krzyżu – uważaną wówczas za
haniebną, upokarzającą – a nade wszystko, Jego zmartwychwstanie.
Co odkryłeś czytając te definicje?

Mówiąc w skrócie, Paweł zachęcał Tymoteusza, aby nie przestawał mówić o Chrystusie nawet
jeśli przesłanie o Jego śmierci i zmartwychwstaniu wydaje się głupie dla świata. Nie wstydź się

świadczyć o Jezusie i zdecyduj, aby wciąż Go głosić!
Korelacja tekstu: Porównanie

Korelacja. Przeczytaj 1 List do Koryntian 1,18-24. Czego dowiedziałeś się porównując ten
fragment z 2 Listem do Tymoteusza 1,8?

Krok numer dwa: nie wstydź się ludu Boga (2 List do Tymoteusza 1,8)
Paweł dodaje: „ani nie wstydź się mnie, Jego więźnia” (2 Tm 1,8). Paweł nie tylko ostrzega
Tymoteusza, że głoszenie Chrystusa przyniesie mu publiczny wstyd, ale także ostrzega, że
wstyd przyniesie mu także utożsamianie się z nim – więźniem Chrystusa.
Przypomnij sobie, czego dowiedzieliśmy się w pierwszym studium „Pilne przesłanie z lochu”
o prześladowaniu chrześcijan przez Nerona. (Jeśli chcesz przypomnieć sobie te informacje,
przeczytaj artykuł „Tło historyczne ostatniego uwięzienia Pawła” w bibliotece online IFL
Polska https://iflpolska.pl/czytaj/. Jakie potencjalne zagrożenia czekały na Tymoteusza jeśli
utożsami się w Pawłem?
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Paweł pisze, że jest „Jego więźniem”. Nie odnosi się tutaj do władcy Nerona, ale do Jezusa,
Króla królów. Paweł nie jest w więzieniu ze względu na haniebne zbrodnie przeciwko
państwu. Jest więźniem Chrystusa, i Paweł uważa to za odznakę honorową! Jak takie
spojrzenie na uwięzienie Pawła może być zachęceniem dla Tymoteusza?

Krok numer trzy: bądź gotów cierpieć dla Ewangelii (2 List do Tymoteusza 1,8)
Paweł pisze: „lecz razem ze mną znoś cierpienia dla Ewangelii, ufając mocy Boga” (1,8). Dalej
w 2 Liście do Tymoteusza Paweł pisze, że prześladowanie jest nieodzowną częścią
naśladowania Jezusa:

Zresztą wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani.
(2 Tm 3,12)
Czytamy, że wszyscy będą prześladowani, a nie być może będą. To bardzo otrzeźwiające
stwierdzenie. Co takiego jest w Ewangelii, że gwarantuje nam prześladowanie?

Krok numer cztery: oprzyj swoje życie na suwerennej łasce Pana
(2 List do Tymoteusza 1,9-11)
Paweł chce, aby Tymoteusz oparł się na mocnej skale prawdy Bożej łaski, ponieważ Jezus
„zniszczył śmierć, a ukazał blask życia i nieśmiertelności” (2 Tm 1,10).
Jak Paweł opisuje suwerenność Boga w 2 Tm 1,9?
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Odwołując się do własnego powołania, co Paweł sugeruje na temat powołania Tymoteusza (2
Tm 1,11)?

Krok numer pięć: bądź pewien, że Bóg zachowa twoje życie w czystości
(2 List do Tymoteusza 1,12)
Paweł kończy tę część oświadczając:

Z tego powodu cierpię obecnie, lecz nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem.
Jestem przekonany, że On ma moc zachować mój depozyt aż do owego dnia. (2 Tm 1,12)
W tym stwierdzeniu Paweł bije w dzwon wolności z wnętrza swojej celi więziennej. Posłuchaj
jego zdecydowanej deklaracji: „nie wstydzę się”, „wiem”, „jestem przekonany”, „zawierzyłem”.
Jak te stwierdzenia umacniają determinację Tymoteusza i jak mogą umocnić ciebie?

Zastosowanie: co to znaczy dla mnie?
Paweł mówi „Tymoteuszu, niech wstyd nie sprawi, że przestaniesz koncentrować się na
osobie i dziele Chrystusa, i zaczniesz koncentrować się na sobie. Utkwij swój wzrok na Nim.
On umarł, abyś ty mógł żyć. Pamiętaj o tym, to sprawi, że z przekonaniem będziesz mówił
o Nim innym”.
Jak ten tekst Pawła do Tymoteusza przemawia do ciebie?
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Jak zastosujesz to przesłanie w praktyce?

MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, dziękuję za Twojego Ducha, który działa przeze mnie, aby wykonać Twoją wolę w tym
świecie. Ty jesteś dłonią, ja jestem rękawiczką. Wykonaj przeze mnie swoje dzieło. Mów
przeze mnie. Bądź silny przeze mnie. Chroń mnie przed lękiem i zmartwieniami. Daj mi
odwagę, aby opierać się na Tobie, gdy bez wstydu głoszę przesłanie o Chrystusie. Amen.
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„Dwie wieczne inwestycje”
2 List do Tymoteusza 1,13-18
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Ważna myśl:

Zachowaj standard. Strzeż skarbu. Te dwa stwierdzenia, które
stanowią sedno przesłania Chucka Swindolla pod tytułem „Dwie
wieczne inwestycje”, podsumowują 2 List do Tymoteusza 1,13-18
i ukazują priorytety Pawła oraz pałeczkę wiary, którą chciał przekazać
Tymoteuszowi, swojemu uczniowi. Czym są te dwie wieczne
inwestycje? To Słowo Boga i ludzie.
„Standardem”, który należy zachować jest standard poleceń, nauczania
i mentoringu, który ustanowił Paweł – całościowy, zdrowy
i ortodoksyjny. „Skarbem”, którego należy strzec jest samo Słowo
Boga. Tego skarbu należy nauczać w sposób przejrzysty,
z szacunkiem, precyzyjnie i z pasją. Do tego Słowa nie można nic
dodawać, ani nic od niego odejmować.

Boże wieczne prawdy,
dostępne są poprzez wiarę
i kształtowane przez
miłość.
- Charles R. Swindoll

Życie tą strategią podwójnej inwestycji nie przyniosło Pawłowi
ziemskich skarbów. Doświadczył raczej silnej reakcji ze strony ludzi,
których prowadził. Niektórzy, jak Figelos i Hermogenes, opuścili
Pawła. Na szczęście inni, jak Onezyfor, troszczyli się o Pawła
i zaopatrywali go w więzieniu.
Dzisiaj poświęćmy trochę czasu na dwa zadania refleksyjne. Po
pierwsze będziemy rozmyślać nad ważnymi kreatywnymi sposobami,
aby inwestować w to, co wieczne. Potem spędzimy chwilę, aby
docenić i modlić się za tych, którzy wyznaczyli duchowy standard
w naszym życiu i troszczyli się o nas, gdy byliśmy w potrzebie. To
właśnie jest zastosowanie, w metodzie studium biblijnego, w której
chodzi o to, aby Bóg do nas mówił, rozwijał nas i przemieniał pewne
obszary w naszym życiu lub wzywał nas do działania.

PÓJDŹMY GŁĘBIEJ
Zachowaj standard zdrowego Słowa

Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa to ktoś w twoim życiu „utrzymał
Boży standard” i przekazał ci wieczne dziedzictwo kupione przez krew
Jezusa i zapieczętowane przez Ducha Świętego. W dzisiejszych
czasach, gdy tak wiele ludzi spędza swój czas goniąc za tym, czego nie
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mogą ze sobą zabrać, zaproszenie do królestwa Bożego jest niesamowitym darem.
To my jesteśmy zaproszeniem, które Bóg wybrał i wysłał do świata, który desperacko
potrzebuje doświadczyć Bożej miłości i prawdy Jego Słowa. To my otrzymaliśmy zadanie, aby
zapraszać, zachęcać i uczyć innych wierzących. Ale aby zachować standard zdrowej nauki,
musimy mówić. To oznacza dwie rzeczy: nie możemy żyć w izolacji i indywidualizmie,
i musimy przyzwyczaić się do zachęcania i doradzania ludziom.

Odkrywanie Biblii: Wskazówka
Dobre komentarze są jak kieszonkowy nauczyciel, który przekazuje wiedzę, aby pomóc
czytelnikowi zobaczyć pewne aspekty tekstu biblijnego, na przykład tło historyczne, zasady
kanoniczne, wskazówki językowe i protestancką tradycję interpretacji danego fragmentu.
Świetnym narzędziem, które pomoże ci w studium 2 Listu do Tymoteusza jest książka
Chucka Swindolla „Insights on 1 & 2 Timothy, Titus” z serii komentarzy „Swindoll’s Living
Insights New Testament Commentary”. Książka ta jest głęboka teologiczne i zawiera
praktyczne zastosowanie, tak typowe dla Chucka Swindolla. Oto fragment pokazujący
praktyczne zastosowanie 2 Listu do Tymoteusza 1,13-18:
…inwestuj siebie w relacje z chrześcijanami. Wszystkie listy Pawła zaczynają się i kończą
osobistymi pozdrowieniami. Gdyby zebrać wszystkie imiona przyjaciół
i współpracowników, otrzymalibyśmy bardzo długą listę. Ale gdy pozostanie przyjacielem
Pawła stało się niebezpieczne, wielu go opuściło, ale on wciąż miał kilku ludzi, na których
mógł liczyć. Łukasz, Marek, Tymoteusz i Onezyfor nie bali się ryzykować swojego życia,
aby osobiście udzielić mu pomocy. Prawda jest taka, że wszystko, co ma jakąś wartość,
będzie nas kosztować. Tak samo jest z przyjaźniami. Pielęgnowanie wartościowych relacji
z chrześcijanami wymaga znacznej inwestycji. Co jesteś gotów zrobić, aby pielęgnować
wartościowe przyjaźnie? Zacznij od telefonu do przyjaciela – pewnie już wiesz, do kogo
masz zadzwonić – miej przy sobie kalendarz podczas rozmowy.
Przeczytaj Ewangelię Mateusza 28,18-20. Sparafrazuj i opisz własnymi słowami, co to znaczy
„pozyskiwać uczniów”.
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Przeczytaj Ewangelię Jana 15,4-5. Wyjaśnij własnymi słowami, skąd pochodzi moc, aby
zachować dany nam standard.

Przeczytaj i sparafrazuj List do Hebrajczyków 13,1-3.

Poświęć chwilę, aby się pomodlić i odpowiedzieć na pytanie z komentarza Chucka: „Co jesteś
gotów zrobić, aby pielęgnować wartościowe przyjaźnie?”.
Oto kilka przykładów:
•

Zadzwoń do przyjaciela, z którym urwał ci się kontakt,

•

Zajmij się dzieckiem znajomej pary, aby mogła pójść na randkę,

•

Ustaw sobie w telefonie przypomnienia, aby modlić się za osoby z twojej małej grupy,

•

Organizuj comiesięczne spotkania przy kolacji,

•

Bądź mentorem dla studenta ze swojego kościoła.

Wypisz swoje pomysły – niech będą one konkretne i aktywne.
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Strzeż skarbu

Biblia opowiada ludzkości historię Bożej miłości, która się nie poddaje, Jego niesamowitej
świętości i nieustannej wierności. Biblia jest pewnego rodzaju pępowiną, kanałem pożywienia,
które cię podtrzymuje i pochodzi bezpośrednio od Pana. Jego Słowo jest bramą do
uwielbienia żywego Boga przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha. Biblia jest naszą mapą
podczas życia w tym upadłym świecie. Ale zamiast znaku X oznaczającego miejsce, gdzie
ukryto skarb, widzimy krzyż Chrystusa i pusty grób oznaczające skarb Ewangelii, która daje
nam życie wieczne. O jak bezcenny, jest ten wieczny, niezniszczalny, pochodzący od Ducha
skarb! To skarb, którego warto strzec.
Przeczytaj tekst z Księgi Izajasza 40,7-8 i sparafrazuj go poniżej.

Przeczytaj Ewangelię Mateusza 6,19-21. Jak odpowiesz na ten fragment?

Przeczytaj i opisz, co oznaczają słowa Pawła o tym, że mamy strzec skarbu.

Przeczytaj Ewangelię Mateusza 7,24-27. Do czego Jezus porównuje swoje nauczanie, które
możemy także nazwać Jego Słowem?
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Przeczytaj pożegnanie Pawła z liderami w Efezie w Dziejach Apostolskich 20,28-38.
Następnie porównaj emocje i priorytety Pawła opisane w 2 Liście do Tymoteusza 1,13-18.

Wypisz sposoby, jak możesz strzec skarbu Słowa Bożego. Oto kilka przykładów:
•

Przez tydzień medytuj nad kolejnymi fragmentami Psalmu 119,

•

Pobierz aplikację do uczenia się na pamięć fragmentów biblijnych,

•

Dołącz do grupy studium biblijnego w twoim kościele,

•

Zapisz się na darmowe lekcje online (na przykład w Dallas Theological Seminary:
https://courses.dts.edu/?utm_source=homepage&utm_medium=menu&utm_campaign=courses

Ci, którzy nas wspierają

Onezyfor, gdy usłyszał, że Paweł został uwięziony w mamertyńskim lochu, nie bał się wstydu
aresztowania (2 Tm 1,16). Onezyfor przybył do Rzymu i z niesamowitą starannością i
wytrwałością szukał swojego przyjaciela (2 Tm 1,17). Pastor R. Kent Hughes tak opisuje jego
poszukiwania:
Istniało wiele powodów, dla których Onezyfor z Azji miał trudności w znalezieniu Pawła.
… Część miasta została zniszczona w pożarze Nerona. Przez jakiś czas chrześcijanie nie
mogli się dowiedzieć, gdzie był przetrzymywany Paweł. Wierzących w Rzymie było też
znacznie mniej z powodu prześladowania i ucieczki, i nie wszyscy chcieli zdradzić
nieznajomym, że mają cokolwiek do czynienia z Pawłem.
Ale Onezyfor „wytrwale go szukał”, przemierzając kręte uliczki Rzymu, pukał do drzwi,
w swoim prowincjonalnym akcencie pytając o Pawła. Zamykano mu drzwi przed nosem,
patrzono na niego z pogardą, ale on kontynuował poszukiwania, nie chciał się poddać.
Zadawał niebezpieczne pytania. Ktoś mniej oddany w ogóle nie zaczynałby poszukiwań.
Inni uspokoiliby swoje sumienie, po włożeniu minimalnego wysiłku – „Nie da się go
znaleźć!”. Ale nie on.
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Gdy Onezyfor znalazł Pawła, ach cóż to była za radość! (2 Tm 1,17) Wracał każdego dnia by
zaspokajać potrzeby Pawła. Trudno się dziwić, ż Paweł modlił się dwa razy za swojego
wiernego przyjaciele: za jego rodzinę (2 Tm 1,16) i za niego samego (2 Tm 1,18).
Pastor Chuck w swoim kazaniu powiedział: „Zatrzymaj się na chwilę nad kwestią
zachowywania standardu”. Każdy z nas dzięki Bożej łasce zna osoby, które były dla nas
„Pawłami”. … Warto się co jakiś czas zatrzymać w biegu życia i pomyśleć o tej lub kilku
osobach, które przekazały ci prawdę.”
Poświęć chwilę, aby o nich pomyśleć.
Od kogo po raz pierwszy usłyszałeś Ewangelię?

Kto miał największy wpływ na rozwój twojego życia duchowego? Co byś powiedział o tej
osobie?

Czy jest ktoś, kto włożył wyjątkowy wysiłek, żeby ci pomóc? Zapisz imię tej osoby i opisz to
doświadczenie.

Poświęć chwilę, aby napisać list do kogoś, kto był dla ciebie jak Paweł lub Onezyfor. Zachęć
tę osobę, podziękuj jej. Wyślij swój list mailem lub (lepiej) tradycyjną pocztą, aby jej
podziękować!
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MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, pomóż mi być osobą, która wspiera tych, którzy są słabi lub zmęczeni. Przez swojego
Ducha daj mi siłę, aby Twoje Słowo i Twoi ludzie byli dla mnie priorytetem. Modlę się w imię
Jezusa, Amen.
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„Wędrówka drogą wyboistą i krętą”
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ZACZNIJMY OD TEGO
Droga do dojrzałości chrześcijańskiej nie jest usłana różami. Chuck
Swindoll ujął to tak:

Droga z ziemi do nieba pełna jest dziur, kolein, objazdów i ostrych
zakrętów. Natkniesz się na niej na niejedno urwisko i całą masę
innych przeszkód. Nie jest ani łatwa, ani prosta. Wkraczając
w życie jako chrześcijanin, wkraczasz na pole walki, a nie na plac
zabaw (…) Bożym zamiarem nie jest sprawienie, byśmy cały czas
świetnie się czuli. Jego zamiarem jest sprawić, byśmy się rozwijali,
stawali się coraz lepsi, byśmy dojrzewali. A droga do dojrzałości
jest wyboista i kręta.

KONSPEKT

Ważna myśl:

Bożym zamiarem jest
sprawić, byśmy
dojrzewali. A droga do
dojrzałości jest wyboista
i kręta.
- Charles R. Swindoll

To właśnie w czasie największych trudności i niewygód dojrzewamy
najbardziej, ucząc się przy tym najcenniejszych życiowych lekcji.
Powód: Trudności zmuszają nas do wzrostu. Im silniejszy wiatr wieje
w gałęzie, tym głębiej korzenie wrastają w glebę, aby stabilizować
drzewo. Podobnie im bardziej zdradziecka droga, tym uważniej
słuchamy głosu Jezusa, naszego Przewodnika, i tym mocniej
trzymamy się jego ręki. Cierpienie zmusza nas do polegania na łasce
Boga. Nie ma większej duchowej mocy nad łaską, pomagającą nam w
dojrzewaniu.

TERAZ TWOJA KOLEJ
Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 2,1–13. Zwróć uwagę na trzy części
tego fragmentu, który mówi o drodze do dojrzałości: przygotowanie
do trudnej podróży (2 Tm 2,1–2), podróżowanie wyboistą i krętą
drogą (2 Tm 2,3–7.9–10) i pozostawanie na drodze, gdy wydaje się
nie do zniesienia (2 Tm 2,8.11–13).
Narzędzia do odkrywania Biblii

Podczas studiowania Biblii zachęcamy do używana dobrych
komentarzy biblijnych, które mogą być dużą pomocą, na przykład
komentarz Chucka Swindoll’a „Insights on 1 & 2 Timothy, Titus”
z serii komentarzy „Swindoll’s Living Insights New Testament
Commentary”. Innym pomocnym narzędziem jest konkordancja,
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która zawiera znaczenie greckich słów, na przykład „The Strongest NASB Exhaustive
Concordance”. Te i inne narzędzia studium biblijnego znajdziesz w sklepie internetowym
„Insight for Living Ministries”.
Możesz też skorzystać z konkordancji na stronie https://biblia.apologetyka.com/search
Przygotowanie do trudnej podróży (2 List do Tymoteusza 2,1–2)

Aby przygotować Tymoteusza na trudną podróż, Paweł zachęcał go, aby napełnił swoje torby
łaską, która pomoże mu przetrwać trudności, ból i smutek.

Dziecko moje, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. (2 Tm 2,1)
Analiza tekstu: Co widzisz?
Przyjrzyj się fragmentowi z 2 Listu do Tymoteusza 2,1. Przestudiuj wyrażenie „nabieraj
mocy”, które w języku greckim brzmi: endynamoō. Sprawdź znaczenie słowa „mocy”
w swojej konkordancji. Na liście odnośników znajdź 2 Tm 2,1, a następnie zanotuj grecki
numer klucza – w tym przypadku 1743. Sprawdź ten numer na końcu konkordancji. Jaka
jest definicja tego słowa?

Możesz również sprawdzić definicję tego greckiego słowa w Internecie na przykład pod
adresem https://netbible.org/bible/2+Timothy+2. Znajdź 2 List do Tymoteusza 2,1,
a następnie kliknij „Greek” na panelu po prawej stronie. Powoli przesuwaj kursor nad
słowami w greckim tekście tego wersetu. Objaśnienie każdego słowa pojawia się w polu
poniżej. Znajdując tam greckie słowo „mocy”, otrzymasz następującą jego definicję: „1) być
silnym, wzmocnić, 2) otrzymać siłę, zostać wzmocnionym, rosnąć w siłę.”i Jest to czasownik
w trybie rozkazującym (polecenie), w czasie teraźniejszym (trwający proces, „kontynuuj”)
i stronie biernej (jesteśmy odbiorcami czynności).

Interpretacja: Co ten werset oznacza?
Chuck Swindoll łączy wszystkie elementy w całość w swojej interpretacji użytego przez Pawła
pojęcia endynamoō:

To polecenie najlepiej można przetłumaczyć jako „nie przestawaj być silny”. Teologowie
nazywają ten rodzaj czasownika biernego „boskim aspektem biernym”, ponieważ
wyraźnie pokazuje on Boże działanie. Innymi słowy, Bóg nas wzmacnia, więc naszą
odpowiedzialnością jest podporządkowanie się Jego działaniu i współpraca z Nim.ii
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Przeczytaj ponownie 2 List do Tymoteusza 2,1 i wyobraź sobie, że Paweł pisze do ciebie to
polecenie w czasie teraźniejszym w stronie biernej. Zastąp imię Tymoteusza swoim i wyraź
ten werset własnymi słowami na podstawie tego, czego nauczyłeś się do tej pory. W twojej
parafrazie interpretacyjnej „łaska” jest środkiem mocy, a „w Chrystusie Jezusie” jest źródło
mocy.

Korelacja: Co mówią inne wersety?
1 List do Koryntian 15,9–10

2 List do Koryntian 12,9–10

Nic dziwnego, że Paweł jest uważany za „apostoła łaski”. Chwaląc Boga wszem i wobec Paweł
na tak wiele sposobów pisał, że „łaska Boża …
•

uratowała mnie, gdy na to nie zasługiwałem,

•

znalazła mnie, gdy jej nawet nie szukałem,

•

wzmocniła mnie, gdy stawiałem czoła wyzwaniom,

•

uzdolniła mnie, gdy nie mogłem iść dalej,

•

podniosła mnie, gdy byłem słaby,

•

podtrzymywała mnie na duchu podczas bólu i smutku.”
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ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
„Wędrówka drogą wyboistą i krętą”
2 List do Tymoteusza 2,1-13

KONSPEKT

Zastosowanie: Co ten werset oznacza dla mnie?
Paweł chciał, aby Tymoteusz – podobnie jak my – doświadczył tej samej łaski, która
umacniała go w każdej próbie na jego wyboistej drodze do dojrzałości. A jak dzisiaj łaska
może pomóc Tobie?

Paweł nauczył Tymoteusza duchowych prawd, których potrzebował w tej podróży, polecił też
Tymoteuszowi, aby to, czego się nauczył „powierzył ludziom godnym zaufania, którzy z kolei
byliby zdolni nauczać innych” (2 List do Tymoteusza 2,2). I tak na przestrzeni dziejów
pałeczka prawdy była przekazywania od jednego nauczyciela do następnego, aż do nas,
przygotowując nas do pokonywania wyboistej i krętej drogi.
Podróżowanie wyboistą, krętą drogą

W tej części Paweł wskazuje na trzy metafory i dwa przykłady, aby przedstawić cechy
niezbędne do przebycia tej trudnej podróży. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 2,3–7.9–10,
wymień te cechy i napisz, jak możesz je zastosować w swojej sytuacji.
Metafora i model

Cechy

Zastosowanie

Jak żołnierz
2 Tm 2,3 – 4

Jak sportowiec
2 Tm 2,5

Jak rolnik
2 Tm 2,6
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2 List do Tymoteusza 2,1-13
Metafora i model

Cechy

KONSPEKT

Zastosowanie

Jak Chrystus i
Paweł
2 Tm 2,8 – 10

Paweł ostrzegł Tymoteusza o trudnościach, jakie go czekają, i co będzie musiał zrobić, aby nie
zrezygnować, gdy droga będzie wydawała się nie do zniesienia.
Pozostać na drodze, gdy wydaje się nie do zniesienia

Z 2 Listu do Tymoteusza 2,7 i 2,11–13 wyłaniają się dwie zasady, aby chronić nas przed
rozczarowaniem:
•

Poświęć czas na refleksję (2 Tm 2,7)

•

Trzymaj się obietnic (2 Tm 2,11-13)

Paweł polecił Tymoteuszowi: „Rozważ to, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie
wszystkiego.” (2 Tm 2,7). Gdy cierpisz, poświęć czas na refleksję, zastanów się, jak patrzy na
to Pan. On pomoże ci zobaczyć trudności, które przechodzisz, z boskiego punktu widzenia,
tak jak pomagał Pawłowi zobaczyć jego „cierń w ciele” jako okazję, by moc Chrystusa mogła
przez niego działać (2 List do Koryntian 12,9-10).
Również, gdy nagły przypływ cierpienia sprawi, że upadniesz, trzymaj się obietnic, które
Paweł wymienił w 2 Liście do Tymoteusza 2,11-13 — obietnice, że „będziemy żyć z Nim”
i „panować z Nim”, i że „On pozostaje wierny”, nawet gdy nasza wiara słabnie, czy wątpimy.
W jaki sposób obietnice te wzmocniły postanowienie Pawła, aby wytrwać do końca? A jak te
obietnice wzmacniają twoją wiarę?

Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski
Podsumowując, przypomnij sobie pierwsze polecenie Pawła w tym fragmencie: „Nabieraj
mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie” (2 List do Tymoteusza 2,1). Rozważ przykłady
silnych osób, które wymienił Paweł: żołnierz, sportowiec, rolnik, Chrystus i on sam.
Porozmyślaj nad obietnicami dla tych, którzy są wytrwali, ale czują, że ich wiara słabnie.
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W jaki sposób ten fragment uczy i zachęca cię do tego, aby „być silnym” na wyboistej i krętej
drodze do dojrzałości? Co możesz zrobić, aby wprowadzić tę zasadę w życie i nauczyć jej
kogoś innego?

MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, dziękuję za tajemnicę Twojego planu, która obejmuje życie przez śmierć, panowanie
w niebie przez pokonywanie trudów na ziemi, i Twoją wierność w odpowiedzi na moją
słabość i zwątpienie. Przychodzę do stóp krzyża, aby znaleźć Towarzysza na drodze cierpienia
– Twojego Syna. Napełnij mnie nadzieją pustego grobu i mocą łaski, aby doprowadzić mnie
do końca mojej drogi. Amen.

i

NET Bible https://netbible.org/bible/2+Timothy+2 [Dostęp: 29.07.2022]
Ch. R. Swindoll, Insights on 1 & 2 Timothy, Titus, vol. 11, Swindoll’s Living Insights New Testament
Commentary (Carol Stream, Ill.:Tyndale House, 2014), s. 190

ii
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ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
„Wiernie przekazuj Słowo”
2 List do Tymoteusza 2,14-19

ZACZNIJMY OD TEGO
W 1787 roku John Rippon opublikował hymn, który stał się jednym
z najbardziej zdrowych teologicznie i zachęcających hymnów jego
czasów i naszych. Hymn nosi tytuł „How firm a foundation”, czyli „Jak
silny fundament”. Przeczytaj pierwszą zwrotkę:

KONSPEKT

Ważna myśl:

Niezależnie od tego
z czym się teraz mierzysz,
niezależnie od tego co

Jak silny to fundament, święci Pana,
Został położony dla waszej wiary w Jego doskonałym Słowie!
Cóż więcej On może powiedzieć, niż to, co już powiedział,
Do was, którzy znaleźliście schronienie w Jezusie?

robi rząd twojego kraju,

[przyp. tłum. tłumaczenie własne]

sytuacja gospodarcza czy

Ten krótki fragment przekazuje Bożą prawdę zapisaną przez apostoła
Pawła prawie dwa tysiące lat temu w słowach:

Staraj się być przed Bogiem pracownikiem wypróbowanym, który
nie przynosi wstydu i wiernie przekazuje słowo prawdy.
(2 List do Tymoteusza 2,15)
I dalej…

nieważne jaka jest
ekonomiczna, nieważne
jak złośliwe plotki mogą
krążyć wśród twoich
sąsiadów, w biurze czy
szkole – jednak

Jednak niewzruszenie trwa mocny fundament Boży, na którym
widnieje napis Pan zna tych, którzy do Niego należą oraz Niech
unika złego każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.
(2 List do Tymoteusza 2,19)

niewzruszenie trwa
mocny fundament Boży.
A Pan zna tych, którzy do
Niego należą.

PÓJDŹMY GŁĘBIEJ

- Charles R. Swindoll

Odkrywanie Biblii: Wskazówka
Dobre komentarze przekazują potrzebne informacje, aby pomóc
czytelnikom zauważyć pewne aspekty tekstu biblijnego, na przykład
kontekst historyczny, zasady kanoniczne, pomoce językowe,
protestancką tradycję interpretacji danego fragmentu.
Możesz uzupełnić swoje studium 2 Listu do Tymoteusza sięgając po
komentarz Chucka Swindolla „Insights on 1 & 2 Timothy, Titus”
z serii „Swindoll’s Living Insights New Testament Commentary”.
Ten łatwy do zrozumienia komentarz jest pełen teologicznej głębi
i praktycznego zastosowania, które są tak typowe dla Chucka.
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Studium słów – Nowy Testament
Chuck w swoim przesłaniu wspomina o znaczeniu greckiego słowa orthotomeō: „wiernie
przekazuj Słowo Boże”. Ale to greckie słowo… dosłownie oznacza „ciąć prosto”. Skąd Chuck
wziął tę definicję? Porównując kilka tłumaczeń Biblii czy może ze swojej znajomości greki,
albo jeszcze czegoś innego? W swoim komentarzu Chuck pogłębia ten temat i pokazuje swój
proces studium biblijnego.
Spójrz, jak przeprowadza studium biblijne.
Na marginesie: znaczenie słowa orthotomeō w 2 liście do Tymoteusza 2,15

Odkąd pamiętam wykładowcy traktowali fragment z 2 Listu do Tymoteusza 2,15 jako
polecenie, aby studiować Pisma, w celu poznania ich dokładnego znaczenia, aby potem
zgodnie z tym je głosić. Ale apostoł mógł mieć na myśli coś więcej. Nie zrozum mnie źle:
nauczanie Pisma – sumienne studiowanie, dokładna interpretacja i skuteczne
komunikowanie Słowa Bożego leży u sedna służby pastorskiej. Tego nie da się niczym
zastąpić. Paweł jednak mógł wskazywać na głębszy aspekt tej służby, na osobistą
integralność.
Grecki czasownik przetłumaczony jako „wiernie przekazywać” to orthotomeō, które
dosłownie oznacza „ciąć prosto”, może mieć dwa metaforyczne znaczenia. Pierwsze
znaczenie używane w większości przekładów 2 Tm 2,15 to „dokładnie i poprawnie
traktować albo obchodzić się”. W praktyce to oznacza poprawne zrozumienie słowa prawdy
i odpowiednie jego głoszenie. Ale dowodów na tę interpretację jest niewiele.
Dowody popierają znacznie silniej inne znaczenie metaforyczne: „stosować w praktyce”,
„wprowadzić w życie” lub „zamieniać teorię w praktyczną rzeczywistość”. Co ciekawe,
czasownik orthotomeō nie występuje nigdzie więcej w literaturze greckiej z wyjątkiem
dwóch wersetów w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu (zaznaczone kursywą
w fragmentach poniżej):

W całym twoim postępowaniu staraj się Go rozpoznać, a On wyrówna twoje ścieżki.
(Księga Przysłów 3,6)

Sprawiedliwość doskonałego wygładza jego drogę, a bezbożny potyka się o swą własną
przewrotność.
(Księga Przysłów 11,5)
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Albo żydowscy uczeni, którzy tłumaczyli hebrajskie przysłowia na grecki zdecydowali się
stworzyć to pojęcie, albo było ono używane w mowie potocznej, w społeczności żydowskiej.
W obydwu przysłowiach dopełnienie bliższe czasownika to hodos czyli „droga” lub
„ścieżka”, co maluje nam przed oczami obraz usuwania gruzu z drogi oraz wyrównywania
gór i dolin. Dlatego możemy powiedzieć, że budowniczy „wycinają prostą drogę”
prowadzącą z jednego miejsca do drugiego. W sensie przenośnym to wyrażenie niesie ze
sobą ideę przemiany zamiarów w praktyczne możliwości. Księga Przysłów 11,5 mówi, że
prawe postępowanie wyrównuje drogę przez życie, pozwalając sprawiedliwemu dojść tam,
gdzie chce.
Paweł mógł użyć tylu innych słów i wyrażeń gdy napominał Tymoteusza jak ma traktować
„słowo prawdy”, ale wybrał słowo użyte w tych dwóch przysłowiach, które podkreślają rolę
posłuszeństwa w podróży przez życie. Dlatego biorąc pod uwagę kontekst słów Pawła w
tym fragmencie (2 Tm 2,14-19) wydaje się, że lepszym przekładem słowa orthotomeō w
2,15 byłoby „Staraj się być przed Bogiem pracownikiem wypróbowanym, który nie przynosi
wstydu i idzie prostą ścieżką w oparciu o słowo prawdy” (moje zmiany zaznaczone
kursywą). Biorąc pod uwagę wspomnianą metaforę, ten werset ująłbym tak: „Staraj się być
przed Bogiem pracownikiem wypróbowanym, który nie przynosi wstydu i praktycznie
stosuj w życiu słowo prawdy”.i
Fragment z 1 & 2 Timothy, Titus, Swindoll’s Living Insights New Testament Commentary by
Charles R. Swindoll, copyright, © 2014 by Charles R. Swindoll Inc. © 2022 IFL Polska

W oparciu o to, co przeczytałeś, wymień jedną technikę badania znaczenia słów, którą
możesz zastosować:

Studium słów jest ważną częścią procesu interpretacji, co najprościej można zdefiniować jako
dochodzenie do zrozumienia tego, co Biblia chce nam przekazać. Oto, co Chuck pisze o
nauce i sztuce interpretacji w swojej książce „Odkrywanie Biblii: w poszukiwaniu przepisu na
życie”:

Kiedy będziesz sam zagłębiał się w tekst i odkrywał prawdy zawarte w Biblii, zrozumiesz,
że interpretacja jest zarówno nauką, jak i sztuką. Z nauką wiąże ją fakt, że kieruje się
określonymi spójnymi zasadami. Kiedy je poznasz i będziesz się do nich stosować,
zaczniesz prawidłowo interpretować Pismo Święte. Ustrzeże cię to przed błędami
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i wyposaży w umiejętność rozróżnienia właściwego znaczenia tekstu. Będziesz umiał
wykryć fałszywe nauki, z którymi zetkniesz się zarówno w formie pisanej, jak i mówionej.
Kiedy opanujesz naukę interpretacji, staniesz się stabilniejszy w wierze i bardziej
samodzielny. Interpretacja jest jednocześnie sztuką, ponieważ wymaga umiejętności, które
są niezbędne do kierowania się tymi zasadami, a może nas nimi obdarować tylko Duch
Święty.ii
Słowa mają znaczenie. Słowa Pawła zostały natchnione przez Boga, i zapisane w określonym
czasie, miejscu i języku. W czasach Pawła powszechnie posługiwano się greką koine. Co
ciekawe, Paweł był obywatelem świata, znał kilka języków (Dzieje Apostolskie 21,37-40),
a jego listy pisane po grecku, przesycone były żydowską myślą.
W greckim oryginale polecenie „O tym przypominaj” (2 Tm 2,14 SNP) nie zawiera
dopełnienia „im”. Zaimek osobowy jest domyślny i odnosi się do kościoła w Efezie. Ale
o czym Tymoteusz im przypominał? Z kontekstu możemy wywnioskować, że kościół miał
pamiętać o poprawnej teologii zmartwychwstania i mesjaństwa Jezusa (2 Tm 2,8), a także
o Bożych obietnicach z wersetów 11-13.
Publiczna służba Tymoteusza wymagała jednak czegoś więcej niż tylko przypomnienia
kościołowi w Efezie ich teologii. Tymoteusz miał także „błagać wszystkich, wzywając Boga na
świadka, aby nie wdawali się w spory o słowa” (2 Tm 2,14). Bóg był dla Tymoteusza
świadkiem, że jego nauczanie, w przeciwieństwie do nauczania oszustów, było zgodne
z nauczaniem Boga. A ponieważ Bóg nie wdaje się w logomacheo (1 List do Tymotuesza 6,4)
– dosłownie „bitwy o słowa” lub „walki słowne” – kościół także nie może tego robić.
W skrócie: przestańcie się kłócić o błahe sprawy, w przeciwnym razie Bóg zajmie się tymi,
którzy uczestniczą w bitwach o słowa.
„Walki słowne” martwiły Pawła. Odniósł się do nich w 1 Liście Tymoteusza 6,4, 2 Liście do
Tymoteusza 2,14.23 i Liście do Tytusa 3,9. Jak myślisz, dlaczego ta sprawa tak Pawła
zajmowała?

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl
Copyright © 2009, 2017 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu.

D06
4

ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
„Wiernie przekazuj Słowo”
2 List do Tymoteusza 2,14-19

STUDIUM
BIBLIJNE
KONSPEKT

STUDIUM SŁOWA – ZRÓB TO SAM
Nadszedł czas, abyś przeprowadził własne studium słowa. Będą ci potrzebne: konkordancja,
kilka komentarzy biblijnych i źródło, które przeprowadza studium pojedynczych słów lub
fragmentów. (Znajdziesz je w swojej bibliotece lub online. Wiele notatek na temat tekstu
znajdziesz na stronie https://netbible.org/bible). Chociaż w studium słowa znajomość języków
biblijnych jest znaczącą zaletą, to jednak dostępny jest bogaty zbiór źródeł w języku
angielskim. Niech to cię nie odstraszy: dasz radę!
Które słowo z 2 Listu do Tymoteusza 2,14-19 wybierzesz do studium słowa? Dlaczego
właśnie to? (Jeśli potrzebujesz podpowiedzi, spróbuj przestudiować słowo diamartutomai
czyli „nakazywać” z 2 Tm 2,14).

Ile razy to słowo pojawia się w Nowym Testamencie? (Użyj w tym celu konkordancji, a Biblia
interlinearna będzie bardzo pomocna, aby znaleźć podstawową formę słowa greckiego. Na
https://biblia.oblubienica.eu znajdziesz bardzo dobry interaktywny i interlinearny tekst).

Jak to słowo jest przetłumaczone w innych tłumaczeniach Biblii?

Czy w tym liście apostoł Paweł używa tego słowa więcej niż jeden raz?
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Czy apostoł Paweł użył tego słowa w innym swoim liście?

Jaka jest funkcja słowa w tekście? Czy występuje w formie rzeczownikowej, czasownikowej,
czy przysłówkowej, itd.?

Czy słowo występuje w Septuagincie (greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, czyli LXX)?

Czy słowo występuje także w pozabiblijnych tekstach greckich?

W oparciu o kontekst słowa w Biblii i innych tekstach, czy to słowo ma zawsze to samo
znaczenie czy różne znaczenia w zależności od kontekstu?
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Co komentarze mówią na temat znaczenia tego słowa, jeśli je wymieniają?

Jak komentarze wyjaśniają cały fragment, w którym występuje to słowo?

W oparciu o znalezione informacje zdefiniuj słowo występujące w 2 Liście do Tymoteusza 2.
Jak studium słowa polepszyło twoje zrozumienie tekstu?

MODLITWA KOŃCOWA
Duchu Święty, odwódź mnie od bezmyślnego gadania i prowadź do mocnego fundamentu
Twojego Słowa. Stwórz we mnie palące pragnienie, aby Cię znać, kochać i Ci służyć, Panie.
Użyj mnie, aby w delikatny sposób pomagać ludziom odwracać się od podstępnego zła
fałszywej nauki i zwracać ich w stronę Ewangelii i pełni życia, które możemy odnaleźć tylko
w Jezusie Chrystusie. Modlę się w Imię Jezusa, Amen.

i

Ch. R. Swindoll, Insights on 1 & 2 Timothy, Titus, vol. 11, Swindoll’s Living Insights New Testament
Commentary (Carol Stream, Ill.:Tyndale House, 2014), s. 203
ii
Ch. R. Swindoll, Odkrywanie Biblii. Wrocław 2019, s. 124-125
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ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
„Podstawy chrześcijańskiego przywództwa”
2 List do Tymoteusza 2,20-26

ZACZNIJMY OD TEGO
Zacznijmy od krótkiego podsumowania. W rozdziale pierwszym
Paweł skupił się na przeszłości i przypomniał Tymoteuszowi o jego
duchowym dziedzictwie, polecając: „Strzeż tego wspaniałego depozytu
z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. (2 List do
Tymoteusza 1,14). W rozdziale drugim Paweł zmienia perspektywę
i skupia się na teraźniejszości. Zachęca Tymoteusza, aby w swojej
pracy duszpasterskiej „nabierał mocy” (2 Tm 2,1), „znosił cierpienia”
(2 Tm 2,3) i „był dobrym pracownikiem” (2 Tm 2,15).
Fragment, który za chwilę przeczytamy – 2 List do Tymoteusza 2,2026 – kończy pierwszą połowę listu Pawła, jak w sztuce teatralnej
końcową scenę przed przerwą. Po rozdziale drugim kurtyna idzie w
górę i następuje druga połowa, w której Paweł (w rozdziale trzecim
i czwartym) patrzy w przyszłość.

KONSPEKT

Ważna myśl:

Bo kiedy sprawa dotyczy
chrześcijańskiego
przywództwa, liczy się
przede wszystkim
charakter.
- Charles R. Swindoll

W tej ostatniej scenie pierwszej połowy listu, Paweł wskazuje na
wysoki standard moralny, którego wymaga się od chrześcijańskich
liderów. Nasza współczesna kultura umniejsza rolę charakteru,
a podkreśla kompetencje lidera. Uważa się, że jeśli liderzy dobrze
wykonują swoją pracę, ich życie osobiste i to, jak traktują ludzi
dookoła siebie, szczególnie najbliższych, nie ma większego znaczenia.
Nic dziwnego, że liderzy uczestniczą w tak wielu skandalach
i procesach sądowych. Charakter nie jest już najważniejszy.
Natomiast Pismo podkreśla rolę charakteru. Jeśli chcemy prowadzić
innych w chrześcijański sposób, charakter musimy stawiać wyżej niż
kompetencje. Nasze zdolności – to co robimy publicznie – są ważne.
Ale nasz charakter – to, jacy jesteśmy prywatnie – jest podstawą.
Właśnie takie jest przesłanie Pawła do Tymoteusza i do nas w tych
ostatnich siedmiu wersetach 2. rozdziału 2 Listu do Tymoteusza.

TERAZ TWOJA KOLEJ
Przeczytaj 2 Tm 2,20-26 stosując metodę analizy tekstu opartej na
książce Odkrywanie Biblii. Chuck Swindoll pisze, że analiza tekstu:
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to proces dostrzegania tego, co konkretnie przedstawia dany tekst. Na tym etapie nie
odpowiadasz na żadne inne pytania i nie musisz korzystać z pokładów swojej wyobraźni.
Po prostu czytasz słowa znajdujące się w tekście.
Co zaobserwowałeś w 2 Tm 2,20-26? Czy powtarzają się tu jakieś słowa lub występują zdania
warunkowe „jeśli—to”? Dostrzegasz jakieś obrazy lub analogie? Czy masz jakieś pytania
podczas czytania tego fragmentu? Na przykład, czym jest „bogaty dom” z 2 Tm 2,20? Jakie
jeszcze pytania i obserwacje nasuwa ci ten tekst?i

Ten fragment rodzi wiele pytań! My skupimy się na trzech głównych pytaniach (2 Tm 2,2022), aby zrozumieć nakazy i zakazy Pawła (2 Tm 2,23-24) oraz instrukcje, które Paweł daje
liderom na temat poprawy i pokuty (2 Tm 2,25-26).
Narzędzia do odkrywania Biblii

Podczas studium biblijnego warto sięgnąć po dobry komentarz, na przykład „Insights on 1&2
Timothy, Titus” Chucka Swindolla z serii „Swindoll’s Living Insights New Testament
Commentary”. Pomocne jest także przeczytanie fragmentu w kilku tłumaczeniach Biblii.
Te i inne materiały do studium biblijnego znajdziesz w sklepie internetowym Insight for
Living Ministries, a różne przekłady Pisma Świętego online znajdziesz na przykład na stronie
internetowej: https://www.biblia.info.pl/blog/biblia-on-line/ii.
Naczynia w bogatym domu (2 List do Tymoteusza 2,20-22)

Analogia Pawła o „naczyniach” w „bogatym domu” (2 Tm 2,20) wywołuje trzy główne
pytania. Użyj korelacji metody odkrywania Biblii, aby porównać 2 Tm 2,20-22 z innymi
wersetami, które pokazują, co Paweł miał na myśli.

Korelacja to to narzędzie metody, którą możesz znać z książki Odkrywanie Biblii autorstwa
Charlesa R. Swindolla, które służy porównaniu różnych fragmentów Biblii, aby pomóc nam
je zrozumieć. W ten sposób Biblia wyjaśnia samą siebie.

Donald Grey Barnhouse, jeden z wielkich nauczycieli biblijnych, wypowiadał się na
temat znaczenia korelacji: „Bardzo rzadko zachodzi sytuacja, w której musimy korzystać
z treści pozabiblijnych, aby wyjaśnić wszystko, co znajduje się w Biblii”.iii
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Pytanie pierwsze: Czym jest bogaty dom?

Co jest „fundamentem” tego domu? (2 List do Tymoteusza 2,19)

Czym jest „dom Boży” wspomniany w 1 Liście do Tymoteusza 3,14-15?

Na podstawie tych wersetów, jak myślisz, co to jest bogaty dom z 2 Tm 2,20?

Pytanie drugie: Czym są naczynia?

Odkryjmy znaczenie „naczyń” (2 List do Tymoteusza 2,20). Użyj poniższej tabeli jak
przewodnika, aby zrozumieć tę fascynującą analogię Pawła.
„Szlachetne” naczynia
(2 Tm 2,20)

„Pospolite” naczynia
(2 Tm 2,20)

Z jakiego materiału
są zrobione te
naczynia?
W jakim celu są
używane te
naczynia?
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Posłużmy się kontekstem fragmentu, aby zagłębić się w jego znaczenie. Pamiętaj, tekst musi
być rozumiany w swoim kontekście. Kilka wersetów wcześniej w tym samym rozdziale Paweł
wspomniał imiona dwóch mężczyzn, którzy byli przykładami liderów o słabym charakterze –
„naczynia pospolite” (2 Tm 2,20).
Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 2,16-18. Jak mieli na imię i jakie były konsekwencje ich
słabego charakteru?

Pytanie trzecie: Jak możemy stać się naczyniami szlachetnymi?

Jak możemy się stać naczyniami „szlachetnymi” (2 List do Tymoteusza 2,20)? Znajdź
odpowiedź na to pytanie, w 2 Tm 2,21. Widzimy tutaj zdanie warunkowe „jeśli—to”. Widzisz
tutaj jeden warunek i cztery rezultaty? „Jeśli ktoś zachowa czystość w tych sprawach, [to]
będzie naczyniem szlachetnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela domu,
przydatnym do każdej dobrej czynności” (2 Tm 2,21).
Podejdź do tego fragmentu osobiście (przekształć zdania w stwierdzenia „ja”). Jakie polecenia
daje ci Paweł? Z czego poleca ci się oczyścić?

Zestaw to zdanie z Listem do Tytusa 2,3-7. Kto dokonuje oczyszczenia w 2 Liście do
Tymoteusza 2,21, a kto w Liście do Tytusa 3,3-7? Jaki jest cel każdego oczyszczenia?
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Bóg oczyszcza nas do zbawienia przez wiarę. My oczyszczamy się do służby przez
posłuszeństwo. Przeczytaj, co Chuck Swidnoll w pisze na temat oczyszczeń w swoim
komentarzu „Insights on 1&2 Timothy, Titus”:

Wyrażenie „zachować czystość” z greckiego czasownika ekkathairō [1571], ma ten sam
rdzeń, co nasze „katharsis”, czyli „oczyszczenie” (np. emocji) poprzez potężne,
wstrząsające doświadczenie. Paweł wybrał zintensyfikowaną formę tego czasownika, aby
wskazać, że naczynie musi być dokładnie wyszorowane i zdezynfekowane, zanim będzie
go można użyć do szlachetnego celu. Wyobraź sobie, jak długo i mocno szorowałbyś
naczynie na odpady, zanim użyłbyś go do podania gulaszu!iv
Jak wypełnić polecenie Pawła, aby „zachować czystość” (2 Tm 2,21)? Odpowiedź brzmi
„unikaj młodzieńczych pożądań” (2 Tm 2,22), co zawiera w sobie wiele różnych grzechów, w
które niedojrzały lider jest uwikłany. Wyobraź sobie cechy niedojrzałego lidera, na przykład
brak cierpliwości, wywyższanie siebie (Ewangelia Mateusza 20,20-28), czy cała lista pułapek,
które mieszczą się w kategorii „młodzieńcze pożądania”.

A o co Paweł polecił „zabiegać” (2 List do Tymoteusza 2,21-22)?
•

= czynić innym to, co słuszne

•

= ufać żywemu Bogu

•

= dążyć do tego, co najlepsze

•

= pielęgnować ducha pokoju.

Gdy te „złote i srebrne” cechy lśnią w ludzkich naczyniach, Pan w swoim domu – kościele –
używa ich w dobrym celu. Każda z niech zasłużyła sobie na tytuł „sługi Pana”.
Słudzy Pana (2 List do Tymoteusza 2,23-26)

Dobre życie wewnętrzne lidera rodzi dobre czyny, które Paweł opisuje w 2 Liście do
Tymoteusza 2,23-26.
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Nakazy i zakazy
Najpierw Paweł wymienił, co powinniśmy i czego nie powinniśmy robić. Wypisz polecenia,
które znajdziesz w 2 Liście do Tymoteusza 2,23-24.

Instrukcje na temat poprawy i pokuty
Paweł wymienił zachowania liderów odnośnie poprawiania tych, którzy sprzeciwiają się
prawdzie.
Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 2,25-26. Co według Pawła powinien robić lider? I jaki jest
najlepszy rezultat w zachowaniu osoby, która potrzebuje poprawy?

Paweł zakończył rozdział drugi symfonią nadziei: Bóg przemienia ludzkie serca wtedy, gdy
uczą się prawdy! Posłuchaj w jakie uderza struny, oddając chwałę Bogu, gdy opada kurtyna
na zakończenie pierwszej połowy swojego listu. Paweł przeprowadził Tymoteusza od
przeszłości do obecnych odpowiedzialności, aby przygotować go na wkroczenie z odwagą
w przyszłość.

Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski
Wychodząc na przerwę i czekając w foyer, zastanów się nad trzema pytaniami, które wynikają
z tego tekstu, zanim przejdziesz do następnej części. Jestem naczyniem szlachetnym czy
pospolitym? Kończę kłótnie czy je wszczynam? Jestem przykładem łagodności czy surowości?
Jeśli któreś z tych pytań cię dotyka, poświęć kilka chwil na cichą modlitwę, prosząc Pana, by
zmienił twoje serce i przygotował cię na przyszłość, którą On dla ciebie zaplanował.
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MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, dziękuję za Twoje przywództwo w moim życiu. Jesteś zawsze godzien zaufania, zawsze
mogę na Tobie polegać, zawsze działasz uczciwie. Prowadź mnie w tej podróży z ziemi do
nieba, abym stał się osobą kochającą, ciepłą, mądrą, łagodną o silnym sercu, gdy prowadzę
ludzi do prawdy. Amen.

i

Ch. R. Swindoll, Odkrywanie Biblii. Wrocław 2019, s. 86
Biblia 2000 [dostęp: 5-08-2022]
iii
Ch. R. Swindoll, Odkrywanie Biblii. Wrocław 2019, s. 153
iv
Ch. R. Swindoll, Insights on 1 & 2 Timothy, Titus, vol. 11, Swindoll’s Living Insights New Testament
Commentary (Carol Stream, Ill.:Tyndale House, 2014), s. 214
ii
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ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
„Parada niegodziwości”
2 List do Tymoteusza 3,1-9

ZACZNIJMY OD TEGO
Paweł zakończył pierwszą połowę 2 Listu do Tymoteusza bijąc
w dzwon duchowej wolności. Gdy Boży liderzy „z delikatnością
napominają wrogo nastawionych”, mogą doprowadzić ich do
opamiętania (2 Tm 2,25). I jeśli się opamiętają, „Bóg zmieni ich
myślenie” (2 Tm 2,25) i uwolni ich „z sideł diabła” (2 Tm 2,26)
Ich kajdany upadną, oczy zostaną otwarte i będą iść za światłem
Chrystusa.
Paweł otwiera drugą połowę 2 Listu do Tymoteusza bijąc w dzwon
alarmowy. Chociaż niektórzy ludzie sprzeciwiający się prawdzie
nawrócą się do Chrystusa, wielu się nie opamięta. Będą nadal
uwięzieni w sidłach diabła. Ci ludzie są niewolnikami własnych
pragnień i wpadają coraz głębiej w pułapkę grzechu – zwracając się
przeciwko Chrystusowi i Jego kościołowi.

KONSPEKT

Ważna myśl:

O to właśnie chodzi. Zło
– jak kłamstwo – ma
krótkie nogi… Na końcu
i tak wygrywa Bóg!
- Charles R. Swindoll

Opis Pawła dotyczący przyszłości przesiąkniętej złem, jest realistyczny
i surowy. Paweł ściąga nam klapki z oczu i pokazuje destrukcyjny
wpływ grzechu. Dlaczego Paweł wystawia zło na widok publiczny?
Musi mieć swoje powody… i je ma. Poszukajmy odpowiedzi
zgłębiając się w pierwsze wersety 3. Rozdziału 2 Listu do Tymoteusza.

TERAZ TWOJA KOLEJ
W słowach Pawła tkwi ostrzeżenie:

Pamiętaj, że w dniach ostatecznych nadejdą ciężkie chwile.
(2 List do Tymoteusza 3,1)
Stosując naszą metodę odkrywania Biblii, przestudiujmy ten werset
w trzech częściach: „pamiętaj”, „dni ostateczne” i „ciężkie chwile”.
Narzędzia do odkrywania Biblii

W trakcie tego studium będziemy odwoływać się do komentarza
Chucka Swindolla „Insights on 1 & 2 Timothy, Titus” z serii „Living
Insights New Testament Commentary”. Zalecamy też sięgnięcie po
konkordancję, na przykład na stronie: https://biblia.apologetyka.com/
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Jeśli posługujesz się językiem angielskim, możesz skorzystać z takiej konkordancji, która
zawiera znaczenie greckich słów, na przykład „The Strongest NASB Exhaustive Concordance”.
Te materiały znajdziesz w sklepie internetowym Insight for Living Ministries. Dodatkowe
zasoby internetowe, po które możesz sięgnąć to na przykład strona Biblia 2000
https://www.biblia.info.pl/blog/biblia-on-line/, która zawiera wiele tłumaczeń Biblii, czy NET
Bible https://netbible.org/bible/, która zawiera narzędzie do studium hebrajskiego i greki.
Trudna rzeczywistość, z której musimy zdać sobie sprawę

Sformułowanie pamiętaj w grece sygnalizuje, pilną potrzebę, tak jakby Paweł chciał nas ukłuć
swoim piórem, nalegając, abyśmy uważnie czytali. „Czasownik ginoskō [1097] występuje
w czasie teraźniejszym, trybie rozkazującym, co można dosłownie przetłumaczyć jako
Cały czas to wiedz!”.i
Fraza dni ostateczne odnosi się do czasów, w których żyjemy – „czas między narodzinami
Mesjasza w Betlejem a Jego powrotem do Jerozolimy, aby ustanowić swoje Królestwo”.ii
Znaczenie ciężkich chwil po grecku zapala przed nami czerwone światło alarmowe,
ostrzegając przed niebezpieczeństwem.
Greckie słowo chalepos [5467] przetłumaczone jako „ciężki”, w Nowym Testamencie
zostało – poza tym fragmentem – użyte tylko raz, na opisanie dwóch opętanych przez
demony mężczyzn, którzy żyli w grobowcach niedaleko Gadary (Mt 8,28). Przez siłę złego
udało im się rozerwać łańcuchy, które ich wiązały. Terroryzowali całą okolicę swoją
„skrajną agresją”. Opisanie ich jako „trudnych” to trochę za mało! To słowo oznacza
„szorstki”, „trudny do zniesienia”, „groźny”, „niebezpieczny”.iii
Sprawdź definicję słowa chalepos, na przykład na https://netbible.org/bible/2+Timothy+3.
Przejdź do 2 Tymoteusza 3,1. W panelu po prawej stronie, wybierz „Greek”, aby zobaczyć
grecki tekst. Kliknij na ostatnie słowo w 1. wersecie, a zobaczysz słowo chalepos w okienku
w dolnej części ekranu. Poniżej zapisz definicję słowa.
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Teraz zbierz w całość to, czego dowiedziałeś się ze studium greckich słów i zapisz własnymi
słowami, o czym mówi ten fragment. Postaraj się wyrazić pilność i intensywność polecenia
Pawła.

Bezlitosne obnażenie zła „ostatnich dni”

Paweł mówił o czekającej ich walce, jak dowódca przygotowujący żołnierzy na bitwę.
Przeciwnik zniewoli serca ludzi, których Pan kocha, skłoni ich serca przeciwko Niemu
i wszystkiemu co dobre. Będą samolubni (2 Tm 3,2), będą kochać przyjemności bardziej niż
Boga (2 Tm 3,4). Kochanie siebie ponad Boga podsumowuje główny problem ludzkiego serca
i stanowi korzeń, z którego wyrasta wszelki grzech.
Te określenia są jak podpórki książek na dwóch końcach półki. Paweł wymienia
19 przymiotników, aby opisać ludzkie zło. Wpływ tych grzechów można podzielić na
trzy kategorie: rozpad związków, rozpad rodzin i zniszczenie wspólnot.
W tabelach poniżej wpisz definicje określeń wymienionych przez Pawła i wpływ na relacje.
Poszukaj definicji w komentarzu Chucka, konkordancji lub słowniku języka polskiego.
W Internecie możesz znaleźć pomocne informacje w sekcji „Greek” na
https://netbible.org/bible/2+Timothy+3 – kliknij na greckie słowa, aby znaleźć ich definicję.
Na podstawie własnego doświadczenia opisz ich wpływ na ludzi.
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ROZPAD ZWIĄZKÓW
Opis z 2 Listu do
Tymoteusza

Definicja

Wpływ na relacje

Definicja

Wpływ na rodziny

Chciwi
(philaguros)
2 Tm 3,2
Pyszałkowaci
(alazon)
2 Tm 3,2
Wyniośli
(huperephanos)
2 Tm 3,2
Bluźniący
(blasphemia)
2 Tm 3,2
ROZPAD RODZIN
Opis z 2 Listu do
Tymoteusza

Nieposłuszni rodzicom
(goneuso apeitho)
2 Tm 3,2
Niewdzięczni
(acharistos)
2 Tm 3,2
Bezbożni
(anosios)
2 Tm 3,2
Nieczuli
(astorgos)
2 Tm 3,3
Nieustępliwi
(aspondos)
2 Tm 3,3
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ZNISZCZENIE WSPÓLNOT
Opis z 2 Listu do
Tymoteusza

Definicja

Wpływ na wspólnoty

Rzucający oszczerstwa
(diabolos)
2 Tm 3,3
Nieopanowani
(akrates)
2 Tm 3,3
Okrutni
(anemeros)
2 Tm 3,3
Nienawidzący dobra
(aphilagathos)
2 Tm 3,3
Zdradliwi
(prodotes)
2 Tm 3,4
Porywczy
(propetes)
2 Tm 3,4
Zarozumiali
(tetuphomenos)
2 Tm 3,4
Kochający przyjemności
(philhedonos)
2 Tm 3,4
Jakby ten mroczny atak grzechu nie był wystarczająco szokujący, Paweł dodaje jeszcze jeden:
armia zdeprawowanych ludzi, przeniknie w szeregi kościoła. Niektórzy z nich rzeczywiście
byli w kościele Tymoteusza i niektórzy byli nawet liderami!
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Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 3,5-7 i odpowiedz na pytania poniżej.
•

Jak działają ci tajni szpiedzy?

•

Co odrzucają?

•

Na kim żerują?

•

Co Paweł Polecił Tymoteuszowi zrobić?

Biblijny przykład opozycji

Po opisaniu przytłaczających przeciwności, z jakimi przyszło im się zmierzyć, dowódca Paweł
kończy swoją przemowę do żołnierzy opowieścią z przeszłości Izraelitów. Tych, którzy
„buntują się przeciwko prawdzie” (2 Tm 3,8) porównał do egipskich magów na dworze
faraona, którzy sprzeciwili się Mojżeszowi (Księga Wyjścia 7,11; 9,11). Ich sztuczki działały
przez chwilę, ale w końcu zawiodły.
O co mu chodzi? Oszuści naszych czasów, tak jak źli magowie w czasach Mojżesza, „nie zajdą
daleko, gdyż ich głupota – podobnie jak i tamtych – stanie się jawna dla wszystkich”
(2 List do Tymoteusza 3,9).
Zachęcająca obietnica pełna otuchy

Wróćmy do naszego pierwszego pytania: Dlaczego Paweł tak wyraźnie pokazał zło i ostrzegał
Tymoteusza przed przyszłym złem? Jakie możliwe odpowiedzi przychodzą ci na myśl?

Lista Pawła jest niepokojąca, a jego prognoza ponura, ale jego celem nie jest zniechęcenie nas.
Paweł chciał wskazać nam na światło poza ciemnymi chmurami – na naszego zwycięskiego
Boga, który specjalizuje się w pokonywaniu przytłaczających przeciwności. Nienawiść
i okrucieństwo mogą rozkwitać w danej chwili, ale na końcu to Bóg zwycięża. Paweł dodaje
Tymoteuszowi otuchy: „ich głupota stanie się jawna dla wszystkich” (2 List do Tymoteusza
3,9). Jezus obiecał nam zwycięstwo i dotrzyma obietnicy: „zbuduję mój Kościół, a potęga
piekła go nie zwycięży.” (Ewangelia Mateusza 16,18).
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Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski
Czy jesteś zniechęcony złem, które widzisz na świecie? Rozczarowany oszustami w kościele?
Aby dodać ci odwagi, Chuck Swindoll proponuje cztery wskazówki:
1. Ciężkie chwile nadejdą, ponieważ zło chce zniszczyć dobro. Pozytywne nastawienie
wymaga realistycznych oczekiwań.
2. Oszuści będą się przedstawiać jako szczerzy słudzy Ewangelii. Odrzuć fałszywych
nauczycieli. Jeśli jakiś nauczyciel odrzuca Słowo Boże i prowadzi innych na manowce,
skonfrontuj tę osobę i jeśli konieczne usuń z kościoła.
3. Zło czasami zajmuje pozycje władzy, których nie da się obalić. Przetrwaj
prześladowanie. Wiemy, że nie będzie trwało wiecznie, więc możemy wytrwać.
4. Główną bronią zła jest oszustwo. Ujawniaj prawdę. Nie bój się świecić światłem
prawdy w ciemnych miejscach. Nawet najciemniejsze zło ucieknie przed światłem
Chrystusa!
Która z tych wskazówek jest dla ciebie największym zachęceniem? Zapisz swoje przemyślenia
i kroki, które podejmiesz, aby wprowadzić to w życie.

MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, czasami tracę nadzieję w obliczu przytłaczających ataków złego. Dziękuję Ci za Jezusa,
który nigdy nie stracił z oczu Twojej mocy, aby pokonać największe zło, nawet śmierć.
Przypomnij mi, że na końcu to Ty zwyciężysz. Pomóż mi z łaską odnosić się do tych, którzy
są zniewoleni przez złego. Dodaj mi pewności, że jesteś wierny, i nawet w złych czasach Ty
świecisz swoim światłem. Amen.

i

Ch. R. Swindoll, Insights on 1 & 2 Timothy, Titus, vol. 11, Swindoll’s Living Insights New Testament
Commentary (Carol Stream, Ill.:Tyndale House, 2014), s. 224
ii
Tamże, s. 224
iii
Tamże, s. 225
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„Uczynić trwałą różnicę”
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ZACZNIJMY OD TEGO
Jedna osoba może dokonać trwałej zmiany. Mojżesz wyprowadził
upartych Izraelitów z niewoli w Egipcie ku wolności. Marcin Luter
przybił 95 swoich tez na drzwi kościoła w Wittenberdze i rozpoczął
protestancką reformację. Rosa Parks zdecydowała, że należy ją
traktować jak dziecko Boże. W autobusie w Montgomery mimo
zakazu, usiadła na miejscu przeznaczonym dla białych i nie pozwoliła
się z niego usunąć, za co została ukarana mandatem. W wyniku
protestu rozpoczęła dwuletni bojkot autobusów.
Zachowanie, pasja i determinacja tej jednej osoby rozpaliła ogień
zmiany, a jej działania wpływają na naszą teraźniejszość.
Czasami możemy myśleć, że trwałej zmiany może dokonać tylko
garstka sławnych ludzi. Ale tak nie jest. Każdego dnia mamy okazje,
aby dokonać trwałych zmian w życiu ludzi dookoła nas – naszych
rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, współmałżonka, dzieci, naszych
kolegów w szkole czy pracy. Być może tego nie zauważasz z powodu
bólu i straty, które są częścią codzienności. Pomyśl o Janie
Chrzcicielu, gdy dogorywał w celi lub o apostole Pawle, który
z więzienia pisał do Tymoteusza list.
Jak powiedział Chuck Swindoll: Może ci się wydawać, że [żyjesz na

KONSPEKT

Ważna myśl:

Aby dokonać trwałej
zmiany bądź gotowy na
wszystko co może się
wydarzyć, bez względu na
to, jak się to wszystko
wydaje mroczne.
Aby dokonać trwałej
zmiany trzymaj się
prawdy, swoich
przekonań i odrzuć
wszelki strach.
- Charles R. Swindoll

próżno]. Ale nie zdajesz sobie sprawy z tego, że ludzie, którzy
obserwują twoje życie, zmieniają się właśnie dzięki tobie.
Pomocne wskazówki

•

Czytanie różnych tłumaczeń Biblii może ci pomóc popatrzeć
na werset biblijny z nowej perspektywy. Jeśli nie masz przy
sobie innych tłumaczeń, w Internecie znajdziesz wiele stron,
które mogą ci pomóc, na przykład
https://www.biblia.info.pl/blog/biblia-on-line/

•

Pamiętaj: Analiza tekstu to kluczowy początek studium, to
technika, której warto użyć, aby złożyć elementy wersetu
biblijnego w całość. Skupiając się w szczególności na 2 Liście
do Tymoteusza 3,10-14 dokonaj kilku wstępnych obserwacji –
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na przykład czy powtarzają się tu jakieś słowa? Czy Paweł użył łączników, które pokazują, co
chciał podkreślić? Na co kładzie nacisk? Zapisz swoje obserwacje i odkrycia.

TERAZ TWOJA KOLEJ
Na podstawie 2 Listu do Tymoteusza 3,10-14 zastosuj podstawowe narzędzia studium Pisma
– analizy tekstu, interpretacji, korelacji i zastosowania. Najpierw poświęć chwilę, aby
przeczytać materiały, które znajdziesz w komentarzach, słownikach biblijnych i zasobach
internetowych na temat 3. rozdziału 2 listu do Tymoteusza. Pomódl się o prowadzenie Ducha
Świętego. Podczas studium, zapisuj swoje notatki na marginesie Biblii lub osobnej kartce
papieru.

Analiza tekstu: Co widzisz?
Zapisz poniżej swoje odkrycia z wnikliwej analizy 2 Listu do Tymoteusza 3,10-14. Pamiętaj:
szukaj powtarzających się słów, poleceń, pytań, stwierdzeń, które coś uwydatniają, obrazów
i innych figur stylistycznych. Niech twoje notatki z analizy tego fragmentu będą jak
najbardziej szczegółowe i dokładne.

Interpretacja: Co to znaczy?
W 2 Liście do Tymoteusza 3,11 Paweł wymienia trzy miejsca, w których doświadczył
prześladowań podczas pierwszej podróży misyjnej. Przeczytaj poniższe fragmenty i zapisz,
co spotkało Pawła w tych miastach.
Antiochia (Dzieje Apostolskie 13,50)
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Ikonium (Dzieje Apostolskie 14,5-6)

Listra (Dzieje Apostolskie 14,19)

W 2 Liście do Koryntian 11,25 Paweł zawarł podsumowanie całego swojego cierpienia.
Co jeszcze zniósł dla Ewangelii?

Jak te fragmenty kształtują twoją definicję prześladowania?

Korelacja: Jak to współgra?
Przeczytaj poniższe fragmenty i zapisz zdanie lub dwa o tym, jak pomagają ci one potwierdzić
twoje zrozumienie cierpienia z 2 Listu do Tymoteusza 3,10-14.
Ewangelia Mateusza 5,10-11
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Ewangelia Mateusza 24,9

Ewangelia Jana 15,18-20

Dzieje Apostolskie 14,21-22

List do Rzymian 12,14

List do Filipian 1,29

1 List do Tesaloniczan 3,2-3
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Zastosowanie: Co z tego wynika?
Pomimo sprzeciwu z zewnątrz… pomimo niewygód… pomimo kultury pełnej zwodniczej
teologii i rozpustnych praktyk Paweł nalegał, aby Tymoteusz wytrwał. Paweł go wezwał, aby
czynił różnicę tam, gdzie jest, w Efezie, mieście pełnym wszelkiego wyobrażalnego zła. List
Pawła był jednak natchniony przez Boga i zachowany dla nas. Nas również zachęca, aby
dokonać trwałej zmiany, trzymając się mocno prawdy, mocno obstając przy swoich
przekonaniach i odrzucając wszelki strach.
Jakie przekonania chcesz przekazać innym? Zapisz je tutaj:

MODLITWA KOŃCOWA
Panie, pomóż nam pielęgnować wartości i zasady, które popychają nas do przynoszenia
trwałej zmiany w życiu innych. Pomóż nam do tego dążyć nie z samolubnych pobudek, ale
dla Twojej chwały. Amen.
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Kim jesteś? W co wierzysz? Na ile twoje życie potwierdza te
przekonania? W swoim ostatnim liście do Tymoteusza Paweł usilnie
prosił go, aby wytrwale trzymał się wiary i w ten sposób dobrze
ukończył swój bieg. Gdy Paweł zbliżał się do końca podróży swojego
życia, był zadowolony, że dobrze biegł (2 List do Tymoteusza 4,6-7)
i pragnął tego samego dla swojego podopiecznego.
Jednak polecenie Pawła nie odnosi się tylko do Tymoteusza. Ty, ja
i reszta ciała Chrystusa dostaliśmy to samo polecenie: dobrze zakończ
swój bieg. Nie zastanawiamy się nad tym zadaniem dopiero u schyłku
życia, ale zaczynamy właśnie tam, gdzie jesteśmy, właśnie teraz.

KONSPEKT

Ważna myśl:

Prawda Pisma jest dla
naszego życia tym, czym
tlen dla naszych płuc,
a woda i pożywienie dla
naszego ciała.
- Charles R. Swindoll

PÓJDŹMY GŁĘBIEJ
W swoim przesłaniu Chuck Swindoll powiedział:

Spróbujmy czegoś innego. Zamiast myśleć o tych słowach jako
skierowanych tylko do Tymoteusza, pomyślmy również o nas
samych jako ich adresatach. To słowa skierowane do mnie i do
ciebie. (…) Zadajmy sobie pytanie i odpowiedzmy na nie na cztery
sposoby i wypełnijmy luki.
Podczas dzisiejszego odkrywania Biblii będziesz mógł wypełnić te
puste miejsca. Na pytanie „Jak mogę dobrze ukończyć bieg?” Chuck
daje cztery odpowiedzi:
•

Trwając w tym, czego się nauczyłeś

•

Nabierając przekonania o tym, co wiesz

•

Ceniąc sobie to, co objawił ci Bóg

•

Pozwalając, aby prawda przemieniała twoje życie.

Pochylmy się nad tym, jak 2 List do Tymoteusza 3,14-17 wpisuje się
do naszej historii.
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Odkrywanie Biblii: zobaczmy, jaka jest nasza rola
Odpowiedź #1: Trwając w tym, czego się nauczyłeś (2 List do Tymoteusza 3,14)

Paweł przeciwstawił złych oszustów z 2 Tm 3,13 ludziom godnym zaufania (2 Tm 3,14).
Ludzie godni zaufania – w tym przypadku matka i babcia Tymoteusza (porównaj z 2 Tm 1,5)
– nie zdobyły tego tytułu dzięki odniesieniu światowego sukcesu, ale przez swoją znajomość
i nauczanie Pisma Świętego. W 2 Tm 3,13 czytamy bowiem, że źli oszuści pogrążają się w złu,
a pobożnym Paweł gwarantuje prześladowanie.
Od kogo regularnie uczyłeś się na temat Biblii?

Jakie najważniejsze prawdy biblijne zostały ci przekazane?

Gdybyś miał napisać list z podziękowaniem do jednego mentora duchowego, kogo byś
wybrał? Jeśli ta osoba jeszcze żyje, może się za niego/nią teraz pomodlisz? Zapisz krótką
modlitwę, dziękując Bogu za tę osobę.

Jak konkretnie kontynuujesz to, czego nauczyłeś się od swoich mentorów duchowych?
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Odpowiedź #2: Nabierając przekonania o tym, co wiesz (2 List do Tymoteusza 3,15)

Umrze tylko ten człowiek, który grzeszy. Syn nie odpowiada za winy ojca i ojciec nie
odpowiada za winy syna. Prawego spotka nagroda za jego sprawiedliwość, a bezbożnego
dosięgnie kara za jego niegodziwość. (Księga Ezechiela 18,20).
Nie możemy odziedziczyć po naszych rodzicach ani kary, ani wiary – i bardzo dobrze! Bóg
nie ma wnuków.
Chuck w tekście wyróżnia dwa konkretne sposoby, jak możemy nabrać przekonania o tym,
co wiemy.
•

Pielęgnując własne przekonania

Co to znaczy pielęgnować własne przekonania? Nie możemy odziedziczyć wiary
w Boga ani znajomości Jego Słowa. Tymoteusz miał niesamowite duchowe
dziedzictwo swojej matki i babci, jednak sam musiał oddać Jezusowi swoje serce,
duszę i umysł. Paweł mógł tylko go wspierać swoim doświadczeniem i mądrością, ale
rolą Tymoteusza było zastosować wskazówki Pawła w swoim życiu.
Według jakich pięciu przekonań prowadzisz swoje życie, oparte na relacji z Bogiem
i rozumieniu Jego Słowa?

•

Nabywając mądrości dzięki swojej wierze

Pielęgnujemy swoją wiarę zagłębiając się i opierając na Piśmie Świętym. Duch Święty
w potężny sposób prowadzi nas przez Słowo. W zasadzie, skąd możesz wiedzieć,
dokąd prowadzi cię Pan, jeśli nie znasz Jego głosu?
Przypomnij sobie doświadczenie, w którym Bóg wzmocnił twoją wiarę w Niego poprzez
swoje Słowo.
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Jak sprawiasz, że Słowo Boże staje się częścią twojego codziennego życia?

Odpowiedź #3: Ceniąc sobie to, co objawił ci Bóg (2 List do Tymoteusza 3,16)

Biblia pochodzi od Boga. Biblia to słowa Boga o sobie samym (2 Tm 3,16). Z pewnością
Pismo ma wiele innych niesamowitych cech, ale to Boże natchnienie nadaje każdemu słowu
prawdziwe i trwałe znaczenie. Dlaczego? Ponieważ natchnienie sprawia, że Biblia różni się od
każdej innej książki znanej ludzkości. Boskie pochodzenie Biblii nadaje jej cechy, z którymi
żadna inna książka nie może się równać.
Jedną z najważniejszych cech Biblii jest fakt, że jest prawdziwa. Współcześni uczeni nazywają
to doktryną nieomylności, co oznacza, że Biblia jest całkowicie prawdziwa w wersji
oryginalnej. Chrześcijanie na przestrzeni wieków trzymali się prawdy Biblii. Innymi słowy
Biblia jest wiarygodnym i godnym zaufania objawieniem Boga.
Jakie konsekwencje dla chrześcijan ma księga, która jest prawdziwa i natchniona przez Boga?
Warto zauważyć dwie główne rzeczy.
Po pierwsze, chrześcijanie, którzy wierzą w natchnienie i nieomylność Biblii, mogą z całą
pewnością opierać się na jej nauczaniu. W świecie, który każdego dnia staje się coraz bardziej
zagmatwany, posiadanie źródła wiarygodnych wskazówek dotyczących największych
życiowych pytań, może zachęcić nawet tych najbardziej zagubionych.
Po drugie, chrześcijanie, którzy wierzą w natchnienie i nieomylność Biblii mogą opierać się na
jej autorytecie i wystarczalności. Biblia pochodzi od Boga, więc ma w sobie Jego autorytet.
A właściwą odpowiedzią na autorytet jest posłuszeństwo. Co więcej, fakt, że Biblia pochodzi
od Boga, oznacza, że wystarcza, aby jasno przekazać przesłanie o zbawieniu i życiu pełnym
dobrych czynów tym, którzy naśladują Jezusa (2 Tm 3,15.17). Dlatego wiara w natchnienie
Pisma oznacza naszą gotowość do posłuszeństwa jego poleceniom i pewność, że pomoże nam
zrozumieć drogę zbawienia i dobrych uczynków.
Dlatego lektura Biblii nie jest zajęciem dla osób, które chcą się jedynie przysłuchiwać, jak ktoś
inny ją czyta. Sami czytamy, medytujemy i jesteśmy jej posłuszni. Chuck podkreśla duchowe
cele Biblii: nauczanie, upominanie, poprawianie, wychowywanie w sprawiedliwości.
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„Nauczanie” (didaskalia) odnosi się zarówno do nauczanych treści, jak i do sposobu
nauczania. Tymoteusz miał nauczać z delikatnością (2 Tm 2,24-25), niezmienionych treści:
[Biblię] napisano dla naszego pouczenia, abyśmy mieli nadzieję dzięki cierpliwości
i pociechom pochodzącym z Pism (List do Rzymian 15,4).
„Upominanie” (elegmos) uświadamia nam grzech w naszym życiu i motywuje, aby się go
pozbyć. Pismo idealnie wypełnia tę rolę, przekonując nas i pouczając o grzechu
(List do Hebrajczyków 4,12).
„Poprawianie” (epanorthosis) to pozytywna strona upominania. Jego celem jest poprawa
i odnowienie. Słowo „nas prostuje”. Czas spędzony na lekturze Pisma zapewnia odpowiednią
doktrynę i uczynki.
„Wychowywanie” (paideia) w kulturze greko-rzymskiej polegało na pielęgnowaniu umysłu
i moralności dziecka. Wychowanie pokazuje błędy, ale wskazuje także na to, jak dobrze żyć –
„w sprawiedliwości” (2 Tm 3,16). Nie ma lepszego przewodnika do właściwego życia niż
Pismo.
Odpowiedź #4: Pozwalając, aby prawda przemieniała twoje życie (2 List do Tymoteusza

3,17)
Pan dał Tymoteuszowi – i daje też nam – wszystko, czego potrzebujemy, by dobrze ukończyć
bieg. Właśnie to oznacza słowo „zdolny” w kontekście 2 Listu do Tymoteusza 3,17. Bóg daje
nam sprzęt, którego potrzebujemy: duchowych mentorów, Jego działanie w naszym życiu,
i co najważniejsze, Jego nieomylne Słowo.
Tymoteusz dobrze ukończył swój bieg. I zrobił to jako Boży człowiek, który przede
wszystkim był człowiekiem Słowa Bożego. To lekcja, którą powinniśmy wziąć sobie do serca.
Możemy dobrze ukończyć swój bieg tylko wtedy, gdy poważnie będziemy traktować Pismo –
jeśli będziemy je znać, w nie wierzyć, cenić je i nim żyć.
Jak Słowo Boga wyposażyło cię do konkretnego wyzwania, które stało przed tobą w tym
miesiącu?
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Zmagasz się dzisiaj z kryzysem lub problemem? Poszukaj w konkordancji online (możesz
w tym celu wykorzystać stronę https://biblia.apologetyka.com) lub konkordancji w twojej
Biblii kluczowych słów związanych z tym problemem. Wynotuj fragmenty, które mówią na
ten temat. Potem przez kolejne siedem dni rozmyślaj nad tymi fragmentami i zapisuj, czego
uczy cię przez nie Bóg.

Zakończenie

Aby dobrze ukończyć bieg, człowiek Boży musi z zaangażowaniem poznawać i stosować
Biblię w życiu codziennym. Z żadnego innego źródła nie zaczerpniemy tyle siły i mądrości, co
ze Słowa Bożego. Poświęć chwilę. Daj coś z siebie. Każdego dnia swojego życia inwestuj
w Jego prawdy.

MODLITWA KOŃCOWA
Z Psalmu 119,4-8:

Ty dałeś swoje przykazania,
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby moje drogi prowadziły
do zachowywania Twoich ustaw!
Wtedy nie doznam wstydu,
gdy będę się wpatrywał we wszystkie Twe nakazy.
Sławić Cię będę, PANIE, szczerym sercem,
gdy się nauczę Twoich sprawiedliwych wyroków.
Będę przestrzegał ustaw Twoich,
abyś mnie nigdy nie odrzucił.
Amen.
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ZACZNIJMY OD TEGO
Dla Pawła słońce chyliło się ku zachodowi nad polami bitew
związanymi z jego służbą: katastrofami morskimi, konfliktami między
członkami kościoła, biciem, zdradami przyjaciół, godzinami
spędzonymi na przygotowywaniu kazań, kolanami opuchniętymi od
modlitwy, sandałami zużytymi na dalekie wędrówki misyjne i nad
bliznami po kajdanach. Ale dla Tymoteusza te wyzwania służby
znajdowały się dopiero na horyzoncie.
Paweł zdawał sobie sprawę, o co toczy się gra. Wiedział, że Tymoteusz
doświadczy pokusy, aby wygłosić kazanie z marszu zamiast solidnie
się do niego przygotować, aby zabawiać ludzi historiami zamiast
przemieniać ich serca Słowem Bożym. Mógł przewidzieć, że starzy
przyjaciele opuszczą Tymoteusza. Być może nawet sam Tymoteusz
pomyślał „To zbyt wiele. Odchodzę.”

KONSPEKT

Ważna myśl:

Bóg nie szuka naczyń bez
skazy, a takich, które
może wypełnić podług
swojej woli.
- Charles R. Swindoll

W tej części 2 Listu do Tymoteusza Paweł podkreśla święty
i podniosły charakter powołania Tymoteusza. Obwieścił to przesłanie
jakby pochodziło z sali tronowej Króla Królów. I rzeczywiście tak
było!

PÓJDŹMY GŁĘBIEJ
Pierwsze zdanie Pawła brzmi jak preambuła królewskiego dekretu:

Błagam cię, wzywając na świadka Boga i Chrystusa Jezusa
(2 List do Tymoteusza 4,1).
Paweł wyraził to polecenie Tymoteuszowi z najwyższą powagą. To, co
następuje później, jest najważniejszym przesłaniem jakie Tymoteusz
kiedykolwiek przeczytał.
Narzędzia do odkrywania Biblii: Metoda studium

Przestudiujmy apel Pawła dla Tymoteusza w taki sposób, w jaki
Chuck Swindoll studiowałby ten fragment podczas przygotowywania
kazania, które zabiera mu cały tydzień, korzystając ze swojej metody
odkrywania Biblii. Użyj tego tygodniowego planu jako przewodnika
dzisiejszego
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Niedziela wieczór

Niedziela wieczór, po obiedzie i długiej drzemce popołudniowej (często oglądając mecz
piłki nożnej!). Nie mogę oprzeć się chęci przeczytania fragmentu na kazanie w przyszłą
niedzielę).i
Tak zróbmy (drzemka przy meczu piłki nieobowiązkowa)! Powoli przeczytaj 2 List do
Tymoteusza 4,1-5, przyjmując przesłanie tak, jakbyś czytał je po raz pierwszy.

Błagam cię, wzywając na świadka Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych
i umarłych, na Jego objawienie się i na Jego królestwo: Głoś słowo, nalegaj w porę i nie
w porę, upominaj, karć i zachęcaj, nauczając z wielką cierpliwością. Przyjdzie bowiem
czas, że odrzucą zdrową naukę. Wybiorą sobie nauczycieli, aby słuchać tego, co miłe dla
ucha. Odwrócą się od słuchania prawdy, a skłonią się ku baśniom. A ty czuwaj nad
wszystkim! Znoś cierpliwie przeciwności! Wykonaj dzieło ewangelisty! Wypełnij swoją
posługę! (2 List do Tymoteusza 4,1-5)
Poniedziałek

Poświęcę trochę czasu w ciągu dnia na przeczytanie fragmentu – zawsze na głos – i na
sporządzenie bardzo wstępnego szkicu.ii
Przeczytaj fragment na głos i postaraj się podzielić fragment na części. Widzisz tu jakieś
naturalne przerwy? W tym fragmencie znajdziesz preambułę Pawła, a po niej kilka nakazów,
zmianę na czas przyszły i kilka kolejnych nakazów. Jak ty podsumowałbyś ten fragment?

Wtorek

Zaczynam od obserwacji tekstu języka oryginalnego… Zwracam uwagę na główne pojęcia
i na składnię. Robię notatki.iii
Współczesne narzędzia do studiowania Biblii ułatwiają zagłębianie się w grekę. Wybraliśmy
kilka kluczowych pojęć i zestawiliśmy je w tabeli poniżej razem z wyrazem podstawowym
w grece. Definicje słów znajdujących się w książce „Insights on 1 & 2 Timothy, Titus” z serii
„Swindoll’s Living Insights New Testament Commentary” znajdziesz w załączniku do
niniejszego Studium.

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl
Copyright © 2009, 2017 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu.

D11
2

STUDIUM
BIBLIJNE

ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
„Co powinien mieć każdy duszpasterz”
2 List do Tymoteusza 4,1-5

KONSPEKT

Jeśli posługujesz się językiem angielskim, pomocnym narzędziem online jest
https://netbible.org/bible/. W lewej kolumnie wyszukaj 2 List do Tymoteusza 4 („2 Ti”),
a w prawej kolumnie wybierz „Greek” („grecki”). Kliknij jednokrotnie w każde słowo greckie,
aby zobaczyć ich definicje w okienku na dole ekranu lub kliknij w nie dwukrotnie, aby
wybrać „Strong’s Search” i sprawdzić, jak to słowo zostało przetłumaczone w innych
wersetach biblijnych. Zapisz najbardziej trafne definicje w tabeli poniżej.
Kluczowe pojęcie

Definicja

„Błagam cię” (diamarturomai)
2 Tm 4,1
„Głoś słowo”
(kēryssō)
2 Tm 4,2
„Nalegaj w porę i nie w porę”
(ephistēmi)
2 Tm 4,2
„Upominaj”
(elegchō)
2 Tm 4,2
„Karć”
(eptimaō)
2 Tm 4,2
„Zachęcaj”
(parakaleō)
2 Tm 4,2

Wtorek (ciąg dalszy)

Po uważnej analizie tekstu zaczynam pracę nad interpretacją. Co ludzki autor chce
przekazać i w jakim celu?iv
Znaczenie danego fragmentu rozjaśnia znajomość historycznego i biblijnego kontekstu.
W poprzednich rozdziałach analizowaliśmy sytuację Pawła, w celi śmierci, rolę Tymoteusza
jako pastora, groźby Nerona, które miały na celu zgasić płomień chrześcijaństwa
i wewnętrzne zepsucie kościoła przez fałszywych nauczycieli.
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Często patrzymy na Pismo przez pryzmat naszych własnych doświadczeń, co może
zniekształcić jego prawdziwe znaczenie. Zamiast tego, spójrz na ten fragment z punku
widzenia Pawła. Spróbuj zrozumieć, co Paweł chciał przekazać i jak Tymoteusz i inni liderzy
mogli zrozumieć jego przesłanie.
Przeprowadź interpretację i odkrywaj znaczenie tego fragmentu, szukając pierwotnej intencji
Pawła. Kogo Paweł polecił Tymoteuszowi skarcić (2 Tm 4,2)? Dlaczego Paweł mógł się
martwić, że ludzie „odwrócą się od słuchania prawdy, a skłonią się ku baśniom” (2 Tm 4,4)?
Co Paweł mógł mieć na myśli, kiedy nalegał, aby Tymoteusz „znosił cierpliwie przeciwności”
(2 Tm 4,5)? Zapisz zamierzone przez Pawła znaczenie tego fragmentu. Pomocną techniką jest
zapisanie go własnymi słowami, tak jakbyś był Pawłem, który pisze do Tymoteusza.

Wtorek (ciąg dalszy)

Chcę także dokonać korelacji, aby zobaczyć jak ten fragment pasuje do kontekstu księgi
i całej Biblii – zwłaszcza w świetle innych fragmentów, które poruszają ten sam temat.v
Jak wskazówki Pawła z 1 Listu do Tymoteusza 1,3-7 ubogacają znaczenie jego poleceń
i ostrzeżeń w tym fragmencie?

Środa

Niemal w całości zastosowanie utrwaliło się w moim umyśle… Większość środy
poświęcam na uważne opracowanie wstępu… Kończę zarys kazania, który w niedzielę
pojawi się w folderze zborowym.vi
Zarys kazania pastora Chucka w oparciu o 2 List do Tymoteusza 4,1-5 zawiera wstęp i cztery
główne punkty:
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Wstęp: Wezwanie do posługi
I.

Pełen pasji nakaz (2 Tm 4,1)

II.

Pięć pilnych poleceń (2 Tm 4,2)

III.

Ważna prognoza (2 Tm 4,3-4)

IV.

Kilka kluczowych przypomnień (2 Tm 4,5)

Jak wyglądałby twój plan w oparciu o studium, które przeprowadziłeś?

Czwartek do Niedzieli

Myślę o zastosowaniu i o tym, jak to odnosi się do życia ludzi, czasami także mojego.
Ilustracje, których używam, często pochodzą z mojego doświadczenia, ale staram się
myśleć o tym, czego potrzebują osoby w mojej społeczności.vii
Podążaliśmy za Chuckiem przez proces analizy tekstu, interpretacji i korelacji. Teraz
przejdźmy do ostatniego kroku studium – zastosowania fragmentu w swoim życiu.

Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski.
Na początek wypisz przynajmniej trzy zasady, które odkryłeś podczas tego studium. Zasada
to ogólne wyrażenie prawdy, które można zastosować w każdym punkcie w historii. Jedna
z zasad Chucka brzmi następująco: pastorzy muszą wiernie i konsekwentnie głosić Słowo
Boże. Jakie jeszcze zasady znalazłeś w tym fragmencie?

Być może nie jesteś pastorem jak Tymoteusz, który otrzymał od Pawła święte i uroczyste
polecenie, ale i tak możesz wyciągnąć zastosowanie z tego fragmentu.
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Jak Bóg cię obdarował? Do jakiej służby cię wezwał?

Przemyśl listę Pawła: bądź gotowy, upominaj z cierpliwością, karć i zachęcaj. Zachowaj
jasność umysłu, nie bój się, pracuj nad tym, aby przekazywać innym Dobrą Nowinę
i wykonuj służbę, którą ci powierzył Bóg. Które z poleceń i ostrzeżeń Pawła najbardziej
odnoszą się do ciebie i jak możesz żyć w oparciu o to, czego się nauczyłeś?

MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, dziękuję za Dobrą Nowinę, którą mi dałeś, a którą mam się dzielić z innymi
w odpowiedzi na Twoje powołanie dla mojego życia. Wierzę w Jezusa jako mojego Zbawiciela
i jestem gotowy cierpieć za Niego, jeśli tego ode mnie wymagasz. Opieram się na Twojej
prawdzie. Chcę głosić ją tym, którzy potrzebują ją usłyszeć. Bądź uwielbiony w wyniku
mojego studium i zastosowania Twojego Słowa. Amen.

i

Ch. R. Swindoll, Insights on 1 & 2 Timothy, Titus, vol. 11, Swindoll’s Living Insights New Testament
Commentary (Carol Stream, Ill.:Tyndale House, 2014), s. 208.
ii
Tamże, 208.
iii
Tamże, 208.
iv
Tamże, 208.
v
Tamże, 209.
vi
Tamże, 209.
vii
Tamże, 210.
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Załącznik: Insights on 1 & 2 Timothy, Titus, vol. 11, Swindoll’s Living Insights
New Testament Commentary (Carol Stream, Ill.:Tyndale House, 2014), s. 246-249.
– 2 Tm 4,1 –

Każdy, kto został wezwany przed sędziego w sali sądowej i musiał uroczyście przysiąc, że
„będzie mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę”, wie, jak trudny może być to moment.
Język Pawła wydaje się przypominać starożytne wezwanie do sądu, oficjalny nakaz wydany
przez sąd, aby pod groźbą kary stawić się na rozprawę.
„Bóg” jest Sędzią, a „Chrystus Jezus” jako Bóg jest Osobą, przed którą cała ludzkość stanie
na sąd (Ewangelia Jana 5,22-23).
Paweł wzywa Tymoteusza, aby stanął przed Sądem Najwyższym w niebie i przed
Wszechmocnym Sędzią, aby wysłuchać uroczystego oskarżenia. Paweł nie mógł bardziej
dobitnie zwrócić Tymoteuszowi uwagi. Mówił niejako: „Tymoteuszu, ostatecznie staniesz
przed Tym, który będzie rozliczał cię z twojej pracy. On osądzi twoje motywy. Będzie
oceniał twoją publiczną służbę, oceni twoje życie prywatne i prześwietli tajemnice twojej
duszy. Dlatego słuchaj rad, których zaraz ci udzielę”.
– 2 Tm 4,1 –

Apostoł wymienił pięć konkretnych poleceń związanych z powołaniem Tymoteusza do
służby: głosić, być gotowym, upominać, karcić i zachęcać. Na pewnym poziomie każdy
sługa ewangelii jest odpowiedzialny za wypełnianie tych obowiązków, ale Paweł
w szczególności kierował je jako zadania pastora. Powołanie każdego pastora wymaga
wiernego posłuszeństwa tym Bożym nakazom. I, podobnie jak Tymoteusz, każdy pastor
odpowiada przed Najwyższym Sędzią.

„Głoś słowo”
Termin kēryssō [2784] oznacza „ogłaszać” lub „proklamować”. Oficjalny przedstawiciel
króla ogłaszał przesłanie króla dla całego królestwa lub konkretnej osobie. Herold, kēryx
[2783], cieszył się ochroną króla, podczas wykonywania swoich obowiązków. Skrzywdzenie
herolda oznaczało wywołanie gniewu dworu. Paweł nazywał siebie kēryx (2 Tm 1,11),
a teraz przekazuje tę rolę Tymoteuszowi.
Przesłanie, które głosi pastor, to „słowo”, szczególne objawienie Boga, zwane także
„świętymi pismami” (2 Tm 3,15) i „całym Pismem” (2 Tm 3,16). Inni mogą siedzieć, inni
mogą biernie słuchać, inni mogą patrzeć, ale pastor musi wykazać się gotowością i musi
głosić. Jego powołaniem jest Słowo Boże, a Słowo Boże jest jego jedyną podstawą
autorytetu. Odejście od wiernego głoszenia Pisma Świętego oznacza utratę wszelkiej
wiarygodności.
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„Nalegaj w porę i nie w porę”
Dosłowne tłumaczenie czasownika w trybie rozkazującym to „stać nad”. Strażnik stoi nad
miastem, skarbem lub osobą, aby chronić ich przed atakiem. Czasownik ten często
tłumaczy się jako „pojawiać się” lub „konfrontować", wskazuje na konieczność pilności
i czujności.
Dosłowne tłumaczenie to „w sezonie i poza sezonem”. Nikt nie zna dokładnego
kulturowego znaczenia wyrażenia „w sezonie i poza sezonem”, ale jest ono dość oczywiste.
Pastor musi być gotowy w każdym czasie i w każdych okolicznościach. Kiedy jest to
wygodne, kiedy nie jest wygodne, gdy jest wcześnie lub gdy jest późno. Kiedy tłumy są
duże lub gdy jest tylko kilka osób. Kiedy jest doceniany i kochany, lub gdy jest
krytykowany. Ma być w pracy, bez względu na wszystko.

„Upominaj”
Termin ten oznacza „udowadniać”, „przekonywać”, „obalać” lub „perswadować”. Niesie ze
sobą ideę zastąpienia niepoprawnych poglądów poprawnymi – podobnie jak nauczyciel
może pokazać uczniowi nową teorię wyjaśniającą dane zjawisko. W odniesieniu do grzechu
jest to polecenie, aby pomóc innym zrozumieć prawdę o ich grzeszności. Pastor nie może
się asekurować ani hamować. Grzech musi być zdemaskowany. W przeciwnym razie ludzie
nie mają żadnej nadziei. Tkwią uwięzieni w cyklu nieświadomych wykroczeń.

„Karć”
„Karć”, albo „napominaj”, oznacza zwracanie uwagi na złe uczynki i przypisywanie
odpowiedzialności. Termin ten jest spokrewnionym z „napominaniem”, z tym że
oczekiwaną reakcją jest pokora a nie przekonanie. Napominanie zakłada również możliwość
konsekwencji, a więc pastor musi ogłosić prawdę i jej konsekwencje, jeśli zostaną
zignorowane.

„Zachęcaj”
Określenie Ducha Świętego, „Paraklet”, wywodzi się od tego czasownika parakaleō [3870]
właśnie, który daje wyobrażenie trenera zachęcającego sportowca w treningu. Pastor musi
stać się pilnym, cierpliwym nauczycielem łaski. To zapewnia niezbędną równowagę: stała
dieta składająca się z samych nagan zdemoralizuje ludzi, doprowadzając ich do rozpaczy.
Trener rzuca wyzwanie i koryguje, ale musi też pocieszać i zachęcać.
Wyrażenie „z wielką cierpliwością i instrukcją” odnosi się do wszystkich pięciu poleceń,
a nie tylko do „zachęcania”. Określenie „wielka cierpliwość” łączy słowa makros [3117],
„długo” i tymos [2372], „gniew”, aby oznaczać dosłownie „nieustępliwość” (makrotymia
[3115]). Pastor musi mieć długi lont, co oznacza, że jest powolny w poszukiwaniu
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zadośćuczynienia za wyrządzone mu krzywdy. Nie oznacza to, że powinien stać się
wycieraczką; nadal musi strofować i upominać, gdy napotyka zło, nawet wobec samego
sobie. Ale trzyma się na uboczu, aby emocje nie wywoływały odruchowej reakcji ani nie
wciągały go w złe zachowanie.
Trudno jest zachować cierpliwość. Pastor spotyka członków zboru, którzy nigdy nie wyrośli
ze swojej przedchrześcijańskiej mentalności.
Prawdę mówiąc, niektórzy wolą pozostać duchowo niedojrzali i nieprzekształceni. Wolą
opierać służbie Ducha Świętego i pozostać cielesnymi. Takie osoby przyprawiają pastora
i wszystkich innych o największy ból głowy. Niemniej jednak pastor musi z cierpliwością
wykonywać wszystkie pięć boskich mandatów.
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ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
„Bez żalu spoglądać wstecz”
2 List do Tymoteusza 4,6-8

ZACZNIJMY OD TEGO
Kończąc drugi list do Tymoteusza, Paweł nie miał złudzeń co do
swojego życia. Wiedział, że wkrótce umrze, ale nie będzie to śmierć
naturalna. Nie okazywał jednak ducha lęku, ale zwycięstwa
i zadowolenia. Był „martwy za życia”, ale niczego nie żałował. Jakby
z kielicha ofiarnego, w geście uwielbienia Paweł wylewał wszystko, co
miał: swoje wykształcenie, przywileje, ciało, talenty, umiejętności…
u stóp Jezusa wylał wszystko.

KONSPEKT

Ważna myśl:

To Bóg planuje wszystkie
nasze misje i podróże,
które są naszym
udziałem. My tylko

DOKONAJMY ANALIZY TEKSTU

w nich uczestniczymy.

Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 4,6-8. Podczas lektury zapisuj swoje
spostrzeżenia. Jakich obrazów użył Paweł, aby przekazać swoje
przesłanie niecierpiące zwłoki? Wypisz metafory, którymi Paweł
podkreśla znaczenie swoich słów do Tymoteusza. Zapisz poniżej
swoje spostrzeżenia.

My jedynie, “wytrwale
biegnijmy
w wyznaczonych nam
zawodach!” (Hbr 12,1)
Ludzie, pozwólcie, że coś
wam powiem.
Samodzielne zlecanie
sobie misji nie jest naszą
kompetencją. Naszą
kompetencją jest jej

PÓJDŹMY GŁĘBIEJ
DOKONAJMY KORELACJI: Porównania fragmentów Pisma

Śmierć czeka każdego z nas, dopóki Jezus opóźnia swój powrót.
Możemy ignorować pewność śmierci albo możemy żyć z trzeźwą
świadomością, że śmierć jest nieunikniona. Paweł nie miał złudzeń co
do śmierci. Wręcz przeciwnie, zwięźle podsumował swoją teologię na
temat śmierci w tych słowach: „Dla mnie bowiem życie to Chrystus,
a śmierć to zysk” (List do Filipian 1,21).

wykonywanie.
- Charles R. Swindoll
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Jak słowa Pawła z Listu do Filipian 1,21 odnoszą się do jego świadectwa z 2 Listu do
Tymoteusza 4,6-8?

W czasach Pawła myto i zawijano ciała zmarłych bliskich (Ewangelia Jana 19,39-40). Sam
Paweł trzymał martwe ciało Eutycha i przez moc Ducha przywrócił młodzieńca do życia
(Dzieje Apostolskie 20,9-12). To nie zakład pogrzebowy przygotowywał ciało do pogrzebu,
był to obowiązek rodziny. Nie ukrywano tych, którzy umarli, ale otwarcie ich pokazywano
(Ewangelia Mateusza 27,35-40).
Natomiast wielu z nas żyje w świecie, w którym śmierć została ocenzurowana. Mięso, ryby
czy drób są sprzedawane bez skóry, podzielone na porcje, zapakowane w folię. Nie musimy
zabijać, ściągać skóry, usuwać łusek – po prostu gotujemy i jemy! Wynajmujemy domy
pogrzebowe, aby zajęły się ciałami naszych bliskich. Nawet otaczamy je kwiatami, żeby zakryć
surowy, ponury obraz śmierci.
Jednocześnie zostaliśmy pozbawieni namacalnej bliskości śmierci i zobojętnieliśmy na samą
śmierć. Media społecznościowe szerzą filmy pokazujące ludzi, którzy są bici, zastrzeleni czy
popełniają samobójstwo – na naszych oczach. Gry komputerowe czynią masowe zabijanie
sportem. Filmy pokazują graficzne, a nawet stylizowane obrazy przedstawiające śmierć. W
rezultacie nasz szacunek dla ludzkiego życia został zdegradowany, a szacunek przed ludzką
śmiercią osłabiony.
Jak społeczeństwo, w którym żyjesz, kształtuje twoje myślenie na temat śmierci?
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Osobisty przegląd: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Jakie były wnioski Pawła na temat grzechu i życia z wyrzutami sumienia, zgodnie
z fragmentem z Listu do Rzymian 8,1?

DOKONAJMY INTERPRETACJI: Co to znaczy?

Spójrz przed siebie
Paweł ukończył swój bieg. Wszystko, co mu pozostało to potwierdzenie, świętowanie
i skonsumowanie zwycięstwa. W tekście najpierw widzimy potwierdzenie zwycięstwa: „teraz
czeka na mnie wieniec sprawiedliwości” (2 List do Tymoteusza 4,8). Paweł połączył w tym
stwierdzeniu dwa tematy – sportowy i duchowy. Korona, czy też wieniec laurowy była
przyznawana zawodnikom, którzy osiągnęli wybitne rezultaty w zawodach (1 List do
Koryntian 9,25). W kontekście duchowym, korona symbolizuje „sprawiedliwość”. Taka
sprawiedliwość może być definiowana na dwa sposoby (i obydwa wynikają z tego kontekstu):
1. Sprawiedliwość to coś, co wierzący w pełni otrzymają podczas drugiego przyjścia
Chrystusa (List do Galatów 5,5). W tym znaczeniu sprawiedliwość to dar od Boga,
który symbolizuje korona. Coś na podobieństwo wywyższenia.
2. Sprawiedliwość to opis tego, jak wierzący mają żyć na ziemi – w świętości. Korona
sprawiedliwości czeka na tych, którzy żyją w świętości.
Dalej widzimy świętowanie zwycięstwa: „który w owym dniu wręczy mi Pan, sprawiedliwy
sędzia” (2 List do Tymoteusza 4,8). Wręczanie nagród przypomina tutaj przyznawanie zapłaty
za dobre czyny. To potwierdzenie, że ktoś wypełnił wymagania sprawiedliwego życia. Taką
zapłatę otrzymuje się na koniec życia, gdy Jezus, sprawiedliwy Sędzia nagrodzi „żywych
i umarłych” (2 Tm 4,1). To zakrawa o ironię, że Paweł najpierw musiał stanąć przed
niesprawiedliwym sędzią, który skazał go na śmierć, a następnie stanąć przed sprawiedliwym
Sędzią i otrzymać koronę życia.
W końcu widzimy skonsumowanie zwycięstwa: „A nie tylko mnie, ale również wszystkim,
którzy umiłowali Jego przyjście” (2 Tm 4,8). Paweł mógł zakończyć tę część listu w wersetach
od pierwszego do siódmego, z wzywaniem i zachętą, aby Tymoteusz wypełnił swoje
powołanie. Ale zamiast tego zwrócił się do wszystkich wierzących, którzy wyczekują
powtórnego przyjścia Chrystusa. Ci, którzy żyją z determinacją i wyczekiwaniem, wiernie
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czekając na powrót Chrystusa, otrzymają wieniec sprawiedliwości w dniu zwycięstwa
Chrystusa.
Przeczytaj 1 List Koryntian 3,10-15 i odpowiedz na poniższe pytania:
Co jest fundamentem?

Jak myślisz, co to znaczy „budować” na fundamencie?

Jak myślisz, co symbolizują „złoto, srebro i kamienie szlachetne” oraz „drewno, siano
i słoma”?

Na jakiej podstawie zostaną osądzone „dzieła” każdej osoby?

Jakie możliwe rezultaty opisuje ten fragment?
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Nowy Testament wyraźnie wymienia pięć nagród, które otrzymają wierzący. Zaznacz, którą
z nich możesz otrzymać, gdy staniesz przed Jezusem.
Wieniec

Fragment Pisma

Znaczenie

Niezniszczalny

1 List do Koryntian 9,25

Samodyscyplina nad
własnym ciałem

Chluby

1 List do Tesaloniczan 2,19
(EiB)

Ewangelizacja/Uczniostwo

Sprawiedliwości

1 List do Tymoteusza 4,8

Umiłowanie przyjścia
Chrystusa

Życia

List Jakuba 1,12

Wierne wytrwanie
w cierpieniu

Chwały

1 List Piotra 5,1-4

Wierność jako starszy lub
pastor

Dotyczy Ciebie?

CZAS NA ZASTOSOWANIE

Spójrz wstecz
Czy pielęgnujesz w sobie urazę, gniew, chęć odwetu na innej osobie za wydarzenia
z przeszłości?

Zastanów się przez chwilę: Czy jest ktoś z twojej przeszłość, kogo musisz za coś przeprosić?
Czy jest ktoś, z kim chciałbyś się pojednać?
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Czy żałujesz czegoś i żyjesz z ciężarem żalu?

Jeśli twój żal wynika z grzesznego zachowania, przeczytaj List do Rzymian 7,15-25. Jak Paweł
opisał swoje zmagania z grzechem i poczuciem żalu?

Spójrz na swoją teraźniejszość
Jak możesz opisać swoje życie duchowe? Czy twoi bliscy zgodziliby się z twoją oceną?
(Możesz poprosić kilka zaufanych osób, żeby odpowiedziały na to pytanie za ciebie.)

W jaki sposób twoje życie odzwierciedla twoją relację z Jezusem Chrystusem?

Czy jest coś, co przeszkadza ci w dobrym biegu? Zapisz to tutaj. Zapisz także swoją modlitwę
do Boga, o zrzucenie tego ciężaru.
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Czy masz momenty, w których masz ochotę zrezygnować z chrześcijańskiego życia? Wyjaśnij.

Jak 2 List do Tymoteusza 4,7 zachęca cię do ukończenia swojego biegu?

Gdybyś umarł dzisiaj, czy byłbyś zadowolony z tego, jak żyłeś? Wyjaśnij.

MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, dziękuję za krzyż, w którym znajduję przebaczenie, siłę, aby iść naprzód, i możliwość
odzyskania zdrowia. Pomóż mi chodzić w sile Pana Jezusa i mocy Jego majestatu. Pomóż mi
dobrze walczyć i ukończyć bieg, a nie tylko w nim uczestniczyć. I w tym wszystkim pomóż
mi zachować wiarę. Modlę się w imię Jezusa. Amen.
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ZACZNIJMY OD TEGO
Duchowi liderzy często muszą dźwigać swoje brzemię sami. Gdy
ludzie zamykają swoje uszy na prawdę, liderzy muszą być czasami jak
prorocy przemawiający jako samotne głosy na pustyni. Podobnie jak
Mojżesz czasami idą samotnie przez burze niezgody, prowadząc
zrzędzący tłum. Jak bardzo Jozue musiał tęsknić za towarzyszem,
który chroniłby tyły, gdy zdobywał Ziemię Obiecaną. Samuel, Dawid,
Estera, Daniel – wszyscy wielcy mężczyźni i kobiety Biblii szli
samotnie na wąskiej ścieżce przywództwa.

KONSPEKT

Ważna myśl:

Przywództwo idzie
w parze z samotnością.
- Charles R. Swindoll

Przez lata Paweł szedł samotną ścieżką przywództwa, a teraz samotnie
siedzi w więzieniu, przygnieciony ciężarem emocjonalnym. Tęsknił za
ciepłem przyjaźni, które ochroniłoby go przed chłodem izolacji
w lochu. Wciąż był tym samym profesorem o błyskotliwym umyśle,
twardym misjonarzem i świetnym mówcą… był Pawłem, najlepszym
teologicznym umysłem swoich czasów. Ale był też człowiekiem. Tak
jak my w czasie niedoli, potrzebował przyjaciół.

TERAZ TWOJA KOLEJ
Pióro Pawła przelało na papier ból jego duszy: „Postaraj się przybyć do
mnie jak najprędzej” (2 List do Tymoteusza 4,9) i dodał: „Postaraj się
przybyć tu jeszcze przed zimą” (4,21). Dołączmy do Pawła w jego
samotności w celi i przyjrzyjmy się jego niecierpiącej zwłoki prośbie,
skierowanej do Tymoteusza.

Odkrywanie Biblii: wskazówka
Jedną z technik tej metody studium biblijnego jest używanie
wyobraźni, aby wejść w scenę biblijną. Spróbuj postawić się na
miejscu Pawła fizycznie i emocjonalnie. Wkrótce Paweł stanie przed
sądem, aby usłyszeć ostateczny wyrok, a u jego boku nie będzie
nikogo. Sędzia wyznaczy datę egzekucji i gdy uderzy młotkiem
zacznie się odliczanie czasu, jaki pozostał Pawłowi na tej ziemi.
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Spróbuj wyobrazić sobie tę sytuację, opisz uczucia Pawła i głęboką tęsknotę za Tymoteuszem,
aby był z nim w jego ostatnich godzinach życia.

W wersetach znajdujących się pomiędzy prośbą Pawła, aby Tymoteusz przybył „jak
najprędzej” (2 Tm 4,9), a pełnym niecierpliwości dopiskiem, żeby „przybył jeszcze przed
zimą” (2 Tm 4,21), Paweł wymienia imiona siedmiu mężczyzn. O pięciu z nich pisze
pozytywnie, a o dwóch negatywnie.
Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 4,9-15. Co dostrzegasz, szczególnie jeśli chodzi o imiona
wymienione przez Pawła w wersetach 10-15? Zapisz, czy jego uwagi były pozytywne czy
negatywne, i zwróć uwagę na ich kolejność. Które imiona pojawiają się na początku i na
końcu listy? Na podstawie twoich pierwszych wrażeń po przeczytaniu tego fragmentu
zaproponuj możliwe powody, dla których Paweł wymienia imiona w tej kolejności.

Korzystając z naszej metody odkrywania Biblii zwanej korelacją, porównajmy inne fragmenty,
aby odkryć, kim byli ci mężczyźni. Ich historie rzucają światło na emocjonalny stan Pawła
i odsłaniają cztery zasady dotyczące tego, co robić, kiedy czujemy się samotni, zranieni przez
wrogów, kochani przez przyjaciół i gdy jesteśmy w potrzebie.
Dwa bolesne wspomnienia

Demas i Aleksander to dwaj mężczyźni, którzy pomnożyli ból Pawła, co sprawiło, że
zaapelował do Tymoteusza.

Demas „dezerter”

Demas bowiem umiłował ten świat, opuścił mnie i odszedł do Tesaloniki.
(2 List do Tymoteusza 4,10)
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Do tego momentu Pismo przedstawiało Demasa w bardzo pozytywnym świetle. Paweł
przekazuje nawet od niego pozdrowienia w Liście do Kolosan 4,14 oraz w 24. wersecie Listu
do Filemona. O kim jeszcze Paweł wspomina w obu tych wersetach i jak go nazywa?

Co sprawiło, że ten były współpracownik Pawła porzucił go, gdy apostoł najbardziej go
potrzebował? Najwyraźniej serce Demasa zdobyła miłość do świata (2 Tm 4,10). Chuck
Swindoll wyjaśnia jak to się mogło stać.

Demas doświadczył wewnętrznego rozpadu. Oziębł dla duchowych spraw. Jego pasja dla
Jezusa gdzieś zniknęła. Być może bał się niebezpieczeństw lub ryzyka, z którymi wiązało
się naśladowanie Jezusa, przecież Neron mógł któregoś dnia wskazać na niego i posłać do
celi. Być może zaczął tęsknić za wygodami domu, pragnął bezpieczeństwa płynącego
z anonimowości. Nie wiemy. Być może Demas nigdy tak naprawdę nie policzył kosztów
i nagle ta cena okazała się za wysoka, więc Demas uciekł.
Nawet pomimo presji, Demas pozostałby wierny Pawłowi, gdyby wytrwał przy Chrystusie.
Niestety syreni śpiew świata i jego przyjemności odciągnęły go od Jezusa i przyszłych nagród
w Jego Królestwie. Jaki obraz dają poniższe fragmenty na temat potęgi świata, który może
zawładnąć naszymi sercami?
Ewangelia Marka 4,14.18-19

List do Rzymian 12,1-2

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl
Copyright © 2009, 2017 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu.

D13
3

ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
„Krąg honoru, krąg hańby”
2 List do Tymoteusza 4,9-15

STUDIUM
BIBLIJNE
KONSPEKT

2 List do Koryntian 4,4

1 List Jana 2,15-17

Otaczający nas świat ma silny, magnetyczny urok, który z czasem może się wzmocnić
i odciągać nas od tych, którzy najbardziej nas potrzebują. Dezercja Demasa złamała Pawłowi
serce… ale sprzeciw Aleksandra wbił mu nóż w plecy.

Aleksander „awanturnik”

Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele złego. Pan mu zapłaci zgodnie z jego
uczynkami. Miej się na baczności przed nim, gdyż sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.
(2 Tymoteusza 4,14-15)
Nowy Testament wspomina kilku mężczyzn o imieniu Aleksander. Ten Aleksander mógł być
tym samym bluźniercą, którego Paweł musiał doprowadzić do porządku, wyrzucając
z kościoła Tymoteusza w Efezie i „wydając szatanowi” (1 List do Tymoteusza 1,20). Jeśli tak,
to Aleksander wziął odwet na dwa sposoby. Zniesławił Pawła – „wyrządził mi wiele złego”
(2 List Tymoteusza 4,14) – i kwestionował słowa Pawła – „sprzeciwiał się bardzo naszym
słowom” (2 Tm 4,15).
Porównaj te dwie formy sprzeciwu, wypełniając tabelę poniżej. Aby odkryć więcej sięgnij po
komentarz i sprawdź znaczenie kluczowych greckich słów w konkordancji
(https://biblia.apologetyka.com) lub online na stronie https://netbible.org/bible.
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„Aleksander… wyrządził mi
wiele złego”1 (2 Tm 4,14)
(endeiknumi, [1731])i

„(…) [Aleksander]
sprzeciwiał się bardzo naszym
słowom” (2 Tm 4,15)
(anthistemi, [436])

Metoda sprzeciwu

Przeciwko komu lub
czemu był skierowany
sprzeciw
Jaki był cel sprzeciwu

Odpowiedź Pawła na
sprzeciw

Zastosowanie

Jakie zasady możesz wyciągnąć z reakcji Pawła, aby przygotować się do odpowiedzi tym,
którzy ci się sprzeciwiają?
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Pięciu wiernych przyjaciół

W przeciwieństwie do Demasa (który opuścił Pawła) i Aleksandra (którego Paweł już nie
chciał widzieć) pięciu przyjaciół z honorowego kręgu wiernie trwało przy nim do końca:
Krescens, Tytus, Łukasz, Marek i Tychik (2 List do Tymoteusza 4,10-12).
Łukasz, „umiłowany lekarz” Pawła (List do Kolosan 4,14) jest w samym środku tej listy i jako
jedyny był przy nim fizycznie obecny. Łukasz prawdopodobnie codziennie przynosił mu
jedzenie i lekarstwa. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 4,10-12. Dokąd poszli Krescens,
Tytus i Tychik? Znajdź te regiony na mapie z tyłu swojej Biblii lub w atlasie.

Krescens nie został wspomniany w innym miejscu w Nowym Testamencie, ale o Tytusie
możesz dowiedzieć się więcej z tych wersetów: 2 List do Koryntian 7,13-14; 8,6; List do
Galatów 2,1-3, List do Tytusa 1,5. Zapisz, czego się dowiedziałeś.

Tychik służył Pawłowi jako kurier, dostarczał jego listy do Efezu (List do Efezjan 6,21),
Kolosów (List do Kolosan 4,7) i być może Filemonowi (List do Kolosan 4,9). Paweł wysłał
Tychika do Efezu, aby odciążył Tymoteusza i pozwolił mu natychmiast przyjść do Pawła.
Paweł poprosił Tymoteusza, żeby przyprowadził Marka dodając „gdyż będzie mi potrzebny
do posługiwania” (2 List do Tymoteusza 4,11). Przeczytaj historię Marka o porażce i drugiej
szansie w Dziejach Apostolskich 13,13 oraz 15,36-39. Jakie jest znaczenie aprobaty Pawła dla
Marka pod koniec swojego życia – uciekiniera, który odzyskał odwagę? Zauważ, że później
Marek napisał pierwszą relację o życiu Jezusa, którą znamy jako Ewangelię Marka.
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Kilka ponadczasowych przypomnień

Na koniec naszego studium spróbuj sformułować kilka kluczowych zasad. Jak mógłbyś
dokończyć te zdania, opierając się na przykładzie Pawła, który wyraża swój ból i pragnienie
zobaczenia Tymoteusza?
Gdy jestem samotny
powinienem
Gdy czuję się zraniony
przez wrogów powinienem
Gdy czuję się kochany przez
przyjaciół powinienem
Gdy jestem w potrzebie
mogę prosić o

Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski
Czy zostałeś zraniony przez „Demasa”, który opuścił cię w godzinie potrzeby? Albo przez
„Aleksandra”, który szerzył o tobie fałszywe informacje i atakował twoje słowa? Jaką zachętę
i radę może dać ci Paweł?

Kim są ludzie w twoim kręgu honoru – ludzie jak Krescens, Tytus, Łukasz, Marek, Tychik
i Tymoteusz? Jeśli do tej pory próbowałeś radzić sobie sam, być może nadszedł już czas, aby
zwrócić się do nich po pomoc. Co możesz zrobić, aby w ciągu najbliższych dni poprosić
przyjaciół o pomoc?
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Bez względu na to, czy jesteś liderem czy też nie, czasami będziesz na tej drodze sam. Nie
wahaj się prosić swojego „Tymoteusza”, aby przyszedł do ciebie, zanim zapadnie zima.
Wszyscy potrzebujemy przyjaciół, by wspólnie przemierzać niebezpieczne ścieżki życia.

MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, dziękuję, że zaspokoiłeś moje potrzeby, gdy wokół mnie nie było nikogo. Dziękuję, że
jesteś moim Przyjacielem, Orędownikiem, Tym, który nieskończenie mnie kocha. Jestem tak
bardzo wdzięczny za Ciebie. Chcę nauczyć się mówić „kocham cię” przyjaciołom, których mi
dałeś. Naucz mnie przyznawać się do swoich potrzeb bez poczucia dumy
i samowystarczalności. Ojcze, naucz mnie wrażliwości i otwartości na świat, który szuka
autentyczności i nadziei. Modlę się w Imię Jezusa. Amen.

i

W języku greckim słowo „wyrządzić” [ang. „did”] brzmi „endeiknumi”. Od niego pochodzi słowo oskarżenie
i dosłownie przetłumaczyć je można jako: „1) wskazać 1a) pokazać, zademonstrować, udowodnić, czy to przez
argumenty, czy przez czyny 2) manifestować, pokazywać, przedstawiać”. Dokładnie tak, jak to robi donosiciel,
oczerniający reputację osoby fałszywym zeznaniem. Zerknij sam na https://netbible.org/bible, sekcję dotycząca
2 Listu do Tymoteusza 4,14, https://netbible.org/bible/2+Timothy+4 [dostęp 30 sierpnia 2022r.].
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ŁĄBĘDZI ŚPIEW PAWŁA
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ZACZNIJMY OD TEGO
Gdy znani artyści kończą swoją karierę, zazwyczaj dają ostatni
koncert, aby pożegnać się ze swoimi fanami. Ich ostatnia piosenka na
scenie to ich „łabędzi śpiew”: i zazwyczaj jest to piosenka, która
przyniosła im sławę. Znajome dźwięki docierają do serc słuchaczy
i niczym crescendo rozgrzewają atmosferę do czerwoności.
W porywającym finale fani zrywają się na nogi, aby wiwatować
i klaskać na cześć wykonawcy, który kłaniając się przyjmuje podziw
i w końcu po raz ostatni schodzi ze sceny.
Łabędzi śpiew Pawła zakończył się bez fanfar. W jego celi nie było
świateł reflektorów. Nikt nie wiwatował na jego cześć. Pisał
w samotności, ale jego słowa miały o wiele większe znaczenie
i bardziej trwały wpływ niż jakakolwiek piosenka gwiazdy scenicznej.
Jego ostatnie zdania zawarte w 2 Liście do Tymoteusza wybrzmiewają
uwielbieniem Boga, rezonując mottem jego życia: „Pan z duchem
twoim! Łaska z wami” (2 List do Tymoteusza 4,22, kursywa dodana).

KONSPEKT

Ważna myśl:

To naglący apel, abyś już
teraz rozpoczął
przygotowania do tego, co
czeka każdego z nas
i wybrał łaskę jako credo
swego życia.
- Charles R. Swindoll

Łaska. Apostoł wyznał: „(…) [Bóg] wybrał mnie w łonie mojej matki
i wezwał swą łaską” (List do Galatów 1,15). Łaska naznaczyła życie
Pawła od łona matki i nawet pod koniec życia wykonywał jej hymn.
Łaska od samego początku. Łaska na każdym kroku życia. Łaska aż po
kres.

TERAZ TWOJA KOLEJ
Analizując 2 List do Tymoteusza 4,16-22 zauważymy, że Paweł
w swoich ostatnich słowach pisze o łasce na sześć różnych sposobów.
Przeczytaj ten fragment i zwróć uwagę na naturalny podział na końcu
wersetu 18. Jak byś zatytułował dwie części fragmentu: wersety 16-18
i 19-22?
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Mimo, że słowo łaska pojawia się w tym fragmencie tylko raz, jej melodia przenika każde
zdanie. Dostrój swoje uszy, aby ją usłyszeć, zagłębiając się w ten tekst.

Odkrywanie Biblii: wskazówka
Pierwszym krytycznie ważnym krokiem jest analiza tekstu. Pomaga odkryć dokładne
znaczenie tekstu, aby później móc zastosować jego zasady w swoim życiu.
Analiza tekstu: Co ten tekst nam mówi?

Zauważyłeś już dwie główne części tekstu, teraz skup się na poszczególnych słowach. Jeśli nie
chcesz kreślić po swojej Biblii, wydrukuj ten fragment na osobnej kartce papieru i zaznaczaj
tekst podczas wykonywania poniższych zadań.
Czy zauważasz jakieś powtarzające się słowa? Zwróć szczególną uwagę na słowa „Pan”
i zakreśl każde z nich. Podkreśl także pozostałe odniesienia do Boga.
Zaznacz czasowniki wskazujące na działanie, które przykuwają Twoją uwagę. W tabeli
poniżej zapisz te słowa i opisz, co spotkało Pawła. Co on zrobił, co Bóg dotychczas i co zrobi
w przyszłości.
Główne działania w 2 Liście do Tymoteusza 4,16-22

Co spotkało Pawła?

Co zrobił Paweł?

Co zrobił Bóg? Co
zrobi w przyszłości?
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Poniżej podsumuj swoje spostrzeżenia. Zapisz, kto stoi w centrum tego fragmentu oraz
zanotuj wszystkie odniesienia do łaski, które znalazłeś we fragmencie.

Teraz przejdźmy do kolejnego etapu odkrywania Biblii – interpretacji.
Interpretacja tekstu: Co to znaczy?

W oparciu o swoje obserwacje, znajdź sześć odniesień do łaski, aby wzbogacić swoje
zrozumienie tego fragmentu.

Łaska – scena pierwsza: Paweł prosi Pana, aby nie liczył innym ich przewinień przeciwko
niemu (2 List do Tymoteusza 4,16)
Pierwszym słowom Pawła o łasce towarzyszył ból: „Podczas mojej pierwszej rozprawy
w sądzie nikt mi nie pomógł, lecz wszyscy mnie opuścili” (2 Tm 4,16).
Aby dowiedzieć się więcej na temat pierwszej rozprawy Pawła i dlaczego obecność
wspierających go osób była tak ważna, przeczytaj artykuł pt. Niesprawiedliwość rzymskiego
wymiaru sprawiedliwości” na stronie internetowej www.iflpolska.pl. Odwiedź sekcję
„Biblioteka Artykułów”, którą znajdziesz w zakładce „Czytaj. Zapisz, czego się dowiedziałeś.

Pierwsze przesłuchanie Pawła, prima actio, było w pierwszym wieku rzymską wersją
dzisiejszego przesłuchania wstępnego, w którym ustala się prawdopodobne zarzuty, aby na tej
podstawie podjąć decyzję czy zarządzić proces. To przesłuchanie stanowiło dla Pawła
najlepszą szansę na uniewinnienie, ponieważ maniakalny Neron prowadzący drugi proces
Pawła z pewnością skazałby go na śmierć. Nikt jednak nie złożył zeznań, aby bronić
niewinności Pawła i przeciwstawić się jego oskarżycielom. Sędzia prawdopodobnie nie miał
innego wyboru jak zarządzić rozprawę przed sądem cesarskim.
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Po wielkim rozczarowaniu, ponieważ „wszyscy go opuścili”, Paweł wypowiada się z łaską:
„niech to nie będzie im policzone” (2 Tm 4,16) – echo słów Chrystusa z krzyża „Ojcze,
odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Ewangelia Łukasza 23,34).

Zastosowanie
Czy ktoś cię zawiódł? A może nawet zdradził? Napisz, co się stało. Przemyśl pełną łaski
reakcję Pawła i poproś Pana o siłę, by zachować się tak samo w stosunku do tych, którzy cię
zranili.

Paweł mógł stać się zgorzkniały („Jestem niewinny! To niesprawiedliwe!”), chować urazę
(„Nigdy nie wybaczę moim przyjaciołom!”) albo użalać się nad sobą („Tak mi się odpłacają za
pomaganie innym”). Ale apostoł nie przestaje patrzeć na Pana i odpowiada łaską. Przyjrzyjmy
się uważnie wierze Pawła w Jezusa i poczujmy aromat wdzięczności, którą roznosił jego duch.

Łaska – scena druga: Paweł wykazywał postawę ogromnej wdzięczności
(2 List do Tymoteusza 4,17)
W studiowanym fragmencie 2 Listu do Tymoteusza, Paweł wspomniał „Pana” trzy razy
(2 Tm 4,17, 2 Tm 4,18 oraz 2 Tm 4,22). Skupił myśli na swoim Zbawicielu i ufał Jemu, a nie
własnym zdolnościom czy możliwościom. Nie liczył też na przyjaciół, którzy mogliby
wyratować go z więzienia. Jego skupienie na Bogu chroniło go przed strachem
i zgorzknieniem, które mogłyby uwięzić jego serce za murami grubszymi niż mury więzienia
mamertyńskiego. Wdzięczność Panu dała mu pozytywne, pełne nadziei nastawienie, którego
nie mogły naruszyć żadne więzienne kraty.
Jakie prawdy dały Pawłowi duchowe zasoby, aby wykazać się łaską i wdzięcznością
(2 Tm 4,17)?
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Zastosowanie
Na jakich prawdach o twoim Zbawicielu możesz skupić swój umysł, aby uwolnić się od
strachu i zgorzknienia?

Łaska – scena trzecia: Paweł trwał w ufnym oczekiwaniu (2 List do Tymoteusza 4,18)
Kolejne zdanie Pawła emanuje ufnym oczekiwaniem: „Pan wyrwie mnie z każdej zasadzki”
(2 Tm 4,18). Jak człowiek w celi śmierci mógł być tak pewien swojego wybawienia?

Korelacja
Aby znaleźć odpowiedź, porównaj ten fragment z wyrażonym przez Pawła zaufaniem
zawartym w Liście do Filipian. Przeczytaj Flp 1,20-23. Jaki był stosunek Pawła do życia
i śmierci? Co dla Pawła oznaczało „wybawienie”? Jak taka postawa zwiększała jego pewność
i nadzieję?

Zastosowanie
Czy presja trudności osłabiła twoją pewność i nadzieję? Jak postawa Pawła może pomóc ci
w twojej sytuacji?
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Łaska – scena czwarta: Paweł był pewien, że ma bezpieczny dom w niebie
(2 List do Tymoteusza 4,18)
Ostatnia myśl Pawła w wersecie 18. 2 Listu do Tymoteusza ujawnia sekret jego pewności:
„Pan (…) doprowadzi [mnie] bezpiecznie do swojego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na
wieki wieków. Amen.”
Żadna ciemność, która otaczała Pawła, nie mogła przyćmić wschodzącego światła na
horyzoncie – lśniącego oblicza Jezusa witającego go w jego wiecznym domu. To jest nadzieja
Ewangelii!

Zastosowanie
Jak nadzieja Ewangelii może dzisiaj dodać ci otuchy?

Łaska – scena piąta: Paweł cieszył się z błogosławieństw, które otrzymywali inni
(2 List do Tymoteusza 4,19-21)
Przeczytaj ostatnie pożegnanie Pawła w 2 Liście do Tymoteusza 4,19-21 i zwróć uwagę na
jego pozytywny stosunek do przyjaciół. Niektórzy z nich mogli mieszkać w Rzymie i być
wśród tych, którzy opuścili go w potrzebie. Co pełne błogosławieństwa słowa Pawła mówią ci
o łasce?
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Zastosowanie
Nasza zdolność do zachwycania się błogosławieństwami innych, podczas gdy my napotykamy
jedynie wyzwania, jest prawdziwym sprawdzianem naszej zdolności do okazywania łaski.
W jakiej konkretnej sytuacji możesz naśladować przykład Pawła w okazywaniu innym łaski?

Łaska – scena szósta : Paweł zwolnił innych od swoich oczekiwań
(2 List do Tymoteusza 4,22).
Paweł zakończył swój łabędzi śpiew poruszającym zakończeniem: „Pan z duchem twoim!
Łaska z wami!” (2 Tm 4,22). Paweł zakończył swój hymn łaski ostatnią kreską tuszu na
pergaminie i na zawsze odłożył pióro.
Serce Pawła było wolne od poczucia winy i pełne nadziei – jego słowa uwolniły jego
przyjaciół, aby też cieszyli brakiem poczucia winy, i pełnią nadziei życia z Bogiem. Nie
nakładał na nich ciężaru oczekiwań, nie obwiniał ich, ponieważ on był w więzieniu, a oni na
wolności. Łaska nie podważa decyzji i nie wypomina drobnych przewinień. Uwalnia ludzi
pod opiekę Boga, aby szli z Nim tak, jak On ich prowadzi.

Zastosowanie
Jak możesz okazać innym łaskę uwalniając ich od swoich oczekiwań?

Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski
Kończąc studium 2 Listu do Tymoteusza, zatrzymaj się nad tematem łaski. Przypomnij sobie
definicję łaski Pawła z 2 Tm 1:
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On nas zbawił i dał nam święte powołanie nie dzięki naszym czynom, lecz zgodnie ze
swoim postanowieniem i łaską. Łaska ta była nam dana przez wiekami w Chrystusie
Jezusie, a obecnie została objawiona przez ukazanie się naszego Zbawiciela, Chrystusa
Jezusa. On zniszczył śmierć, a ukazał blask życia i nieśmiertelności – przez Ewangelię.
(2 List do Tymoteusza 1,9-10).
Pozwól, by łaska Chrystusa wypełniła twoje serce, tak jak wypełniła serce Pawła i niech
wylewa się na twoje relacje z innymi, tak jak w życiu Pawła. Jak dzisiaj możesz okazać łaskę
tym, którzy są ci najbliżsi?

Czy słyszysz jak w twoim sercu rozbrzmiewa melodia łaski, którą Paweł pozostawia jako swój
podpis w jego łabędzim śpiewie 2 Listu do Tymoteusza? Jeśli tak, niech ta melodia
rozbrzmiewa przez ciebie dzisiaj i każdego dnia!

MODLITWA KOŃCOWA
Ojcze, przygotowałeś Pawła na te ostatnie chwile wypełniając jego serce łaską i nadzieją. Teraz
przygotuj także mnie. Niech łaska stanie się credo mojego życia, a kiedy nadejdzie mój czas,
niech moje serce będzie wypełnione łaską do samego końca. Amen.
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