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(1)  Duchowe ojcostwo: 2 List do Tymoteusza 1:1-5 
 

(2) Radość rodziców:  
 

Pamiętam: Ciąża była idealna, a poród koszmarny.  
Oto moje pierwsze myśli: 

• Wdzięczność i ulga!! Zarówno Daniel jak i Renata przeżyli trudny 
poród. 

• Mam Syna! Życie już nigdy nie będzie takie, jak było.  

• A co, jeśli mu się coś stanie? 

• Bycie ojcem to ogromna radość, ale także odpowiedzialność! 
 
(3)  Paweł do Tymoteusza, jego ukochanego syna w wierze 
 

Listy Pawła do Tymoteusza mają bardzo osobisty charakter. Nic 
dziwnego - Paweł miał bliską więź z Tymoteuszem. Być może Paweł 
prowadził go do Chrystusa w czasie swojej pierwszej podróży 
misyjnej. Potem stał się jego towarzyszem i współpracownikiem.  
 
W II Tym. 1:2 Paweł nazywa go swoim ukochanym synem. A w I Tym. 
1:2 pisze, że Tymoteusz to jego prawowity syn w wierze. 
Jednak te listy do Tymoteusza są pełne nie tylko troski, ale także 
zdrowego nauczania, wsparcia i dobrych rad. Były dla niego (a dziś 
są dla nas) źródłem zachęty, natchnienia i prawdy. 

 
(4)  Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa 
 

To rok 66 lub 67. Paweł pisze do Tymoteusza z więzienia. Po 
pierwszym pobycie w Rzymie został uwolniony, (prawdodobnie) 
pojechał do Hiszpanii oraz do innych miejsc wymienionych w listach 
pastoralnych. Wtedy pozostawił Tymoteusza w roli pastora w 
Efezie. Po powrocie do Rzymu został ponownie aresztowany a to w 
czasie ostrych  prześladowań chrześcijan z rąk Nerona.  
Ten list to coś w rodzaju ostatniego testamentu Pawła, bo został 
stracony w 67 roku.  
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(5)  Tymoteusz: Co wiemy o Tymoteuszu? Dużo i mało.  
 

• Pochodził z Listry. Był synem Żydówki i Greka. Jego matka Eunika 
i babcia Lois były wierzącymi Żydówkami. Właśnie one miały 
ogromny wpływ na jego rozwój duchowy.  

• Był nieśmiały i niepewny siebie, ale bardzo kochał Jezusa. Łzy, o 
których Paweł wspomina w 4 wersecie, to prawdopodobnie z 
powodu jego ostatniego pożegnania z Pawłem.   

 
(6) List do Tymoteusza 1:1-2: Powitanie     

1 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa - posłany zgodnie z 
obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie - 2 do Tymoteusza, 
ukochanego syna: Niech łaska, miłosierdzie i pokój, których źródłem 
jest Bóg Ojciec oraz nasz Pan, Jezus Chrystus, będą Twoim udziałem.  

 
(7)  Paweł, Apostoł z woli Boga 

W I Liście to Tymoteusza Paweł pisze, że jest Apostołem z rozkazu 
Boga. Także w liście to Tytusa dodaje, że z rozkazu Boga powierzono 
mu Słowo (Ewangelię o Jezusie Chrystusie) do głoszenia. Rozkaz to 
rozkaz. To podkreśla jego autorytet.  
W II-im Liście to Tymoteusza Paweł pisze, że jest Apostołem z woli 
Boga.To podkreśla zarówno pragnienie jak i zamiar Boga. (1) Bóg 
chciał powołać Pawła na Apostoła; (2) Bóg faktycznie tego dokonał. 

 

(8)   
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(9)  Chrystus naszą nadzieją, naszym życiem 
 

Życie, o którym Paweł pisze, to życie wieczne.  
Naszą nadzieją jest życie wieczne. 
Życie wieczne to obietnica Boga.  
Chrystus jest naszą nadzieją. 
Nasze życie (wieczne) jest w Jezusie Chrystusie.  
„Jestem drogą, i prawdą i życiem.” 

 
(10) Paweł jest posłany zgodnie z obietnicą życia 
 

To oznaczna, że jest posłany tak, aby doświadczyć obiecanego życia 
wiecznego. 
Ale także jest posłany, aby przyczynić się do głoszenia obietnicy życia 
wiecznego! 
Tytus 1:1-2 potwierdza, że właśnie tak jest.  

 
(11) 2 List do Tymoteusza 1:1-2   Powitanie     
 

Bóg wybrał mnie na apostoła, abym mógł głosić życie, które obiecał 
mi dać. To życie jest wynikiem bycia w bliskiej relacji z Chrystusem 
Jezusem. 
 Tymoteuszu, jesteś dla mnie jak drogie dziecko. Modlę się, aby Bóg, 
który jest naszym Ojcem, i Jezus Chrystus, którzy nas prowadzą, byli 
dla Ciebie łaskawi i sprawili, abyś żył w pokoju.  

 
(12) 2 List do Tymoteusza 1:3-5: Modlitwa Pawła dla Tymoteusza 
  

3 Dziękuję za ciebie Bogu, któremu służę z czystym sumieniem, tak 
jak moi przodkowie, gdy w moich modlitwach nieustannie, dniem i 
nocą, o tobie wspominam. 4 Pragnę cię zobaczyć.  Nie mogę 
zapomnieć twoich łez. Tęsknię więc za radością spotkania z tobą. 5 
Wciąż pamiętam twą nieobłudną wiarę. Zadomowiła się ona 
najpierw w twojej babce Lois oraz w twojej matce Eunice, a jestem 
pewien, że również w tobie. 
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(13) Duchowe dziedzictwo 
 

• Tymoteusz: babcia Lois, matka Eunika … 
• Paweł: moi przodkowie …  
• Joel: purytanie, pastorzy, misjonarze … 

 
Jakie duchowe dziedzictwo otrzymałeś/aś od twoich rodziców? Od 
twoich duchowych rodziców? 
 

(14) Rodzicielskie wizje i marzenia 
 

To było na konferencji CRU w Zakopanem w 1983 r. Patrzyłem na 
młodych studentów i liderów, i pomyślałem sobie: 
Chciałbym zobaczyć ich za kilka czy kilkanaście lat. Kim będą? Co 
będą robić? W jakich rolach będą służyć? 
Patrzę na nich teraz i widzę pastorów, misjonarzy, mówców, 
mentorów, liderów wielu służb.  
A ty? Co widzisz, gdy patrzysz na innych wierzących? Na siebie? 

 

(15) Wierność i wytrwanie 
 

Podczas studiów teologicznych poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi, 
pełnych nadziei, wizji i marzeń. 
Spotykamy się często po latach. Wspaniale jest słuchać od nich jak 
ich marzenia i wizje się spełniły. Zawsze mówimy im wtedy: 
Dziękujemy wam, że byliście wierni Bogu, wierni sobie wzajemnie, 
wierni swojemu powołaniu.  
I dziękujemy Bogu, że On był wam wierny i także jest wierny nam! 

 

(16) Duchowe dziedzictwo:  
 

Czy jesteś dumny z swojego duchowego dziedzictwa?  
 
Jest ważniejsze pytanie: Jakie duchowe dziedzictwo zostawisz dla 
swoich potomków, zarówno tych naturalnych jak i duchowych? 
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(17) 2 List do Tymoteusza 1:3-5   Modlitwa  
    

Za każdym razem, gdy modlę się do Boga, zawsze pamiętam, aby 
wymienić twoje imię i podziękować mu za ciebie. On jest tym, 
którego ja i moi przodkowie czciliśmy (służyliśmy) sercem wolnym 
od grzechu czy złych motywów. Nie mogę zapomnieć o twoich łzach.  
Bardzo chcę cię zobaczyć, bo to mnie całkowicie uszczęśliwi. 
Pamiętam, że naprawdę wierzysz w Chrystusa, tak jak wcześniej 
wierzyła twoja babcia Lois i twoja matka Eunika. Jestem pewien, że 
nadal tak wierzysz.  

 

 
(18) Tu Paweł dał Tymoteuszowi i nam porządną dawkę teologii 
 

• Jesteśmy powołani z woli bożej. 
• Nasze życie jest w Jezusie Chrystusie. 
• Jesteśmy powołani także do służby. 
• Bóg jest zródłem łaski, miłosierdzia i pokoju. 
• Modlitwa za innych oraz wiara w nich to potężna moc! 

 
(19) Jesteśmy powołani z woli bożej 
 

Bóg chciał nas obdarować i powołać i właśnie tego dokonał.  
Powołał nas do życia wiecznego i do życia na poczet życia wiecznego. 

 
(20) Nasze życie jest w Jezusie Chrystusie 
 

Istota życia wiecznego, życia, które już otrzymaliśmy, to intymna 
więź z Bogiem. I Paweł tak pisze pomimo tego, że stoi o krok od 
śmierci z powodu głoszenia życia w Chrystusie! 

 
(21) Jesteśmy powołani także do służby 

• Boży dar jest darmowy i bezcenny, a jednak obliguje.  

• Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor. 5:14).  

• Jaki jest twój dar i twoje powołanie? 
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(22) Bóg jest źródłem łaski, miłosierdzia i pokoju  
 

• Odcięte od źródła strumienie wysychają.  

• Inne zastępcze źródła nie są pełne łaski, nie są życiodajne, nie 
dają nam pokoju.  

 
(23) Moc modlitwy i wiary 
 

Modlę się za ciebie: Modlitwa ma niesamowitą moc! 

• Przy porodzie Daniela: Przyjaciele przyszli do szpitale i modlili się 
z nami, za Renatę, za Daniela, za mną.  

• Poród Eryka też nie było łatwy. Byliśmy sami w szpitalu we 
Warszawie. Pamiętałem wtedy, jak przy porodzie Daniela 
przyszli do nas do Szpitala, aby się modlić z nas, za szczęśliwy 
poród. Tym razem byliśmy sami. Ale pamięć ich modlitwy i 
wsparcia, i pamięć o tym, jak Bóg wtedy odpowiedział na 
modlitwę bardzo mi pomógł.  

 
Gdy ktoś wierzy w nas, to też ma niesamowitą moc! 

• Czyszczenie toalety w akademiku.  

• Kraków: „Grupa się rozwija, ale to nie twoja zasługa. Jesteś 
dobrym menedżerem dla zespołu, ale nie jest ich duchowym 
liderem.”  

• Warszawa kilka lat póżniej: „Ta grupa jest już inna, Ci ludzie 
zmienili się. A to dzięki Tobie.” Wiesz, co słyszałem w jego 
słowach? Wreszcie słyszałem to, czego nie słyszałem od swojego 
ojca. „Dobra robota Synu! Jestem z Ciebie dumny!”  

 

• Jestem z tobą! 

• Potrafisz! 

• Dasz radę! 

• Wierzę w tobie! 
 
 


