
Tymoteusz, Epafrodytos, ja 
niedziela, 26.07.2020 r. 

 

 

Autor: Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty, założonej 10 lat wcześniej). 

Czas: ok. 61 r. po Chr. 

Miejsce: Rzym, areszt domowy. 

Cel: Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny. 

Temat: Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, przeciwności 

to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spotkanie z Panem — 

utęsknione, ostateczne i rozciągające się na wieki. 

 

19A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was 

Tymoteusza, abym i ja się pocieszył, wiedząc, co się z wami 

dzieje. 20Nie mam bowiem nikogo myślącego równie jak on,1 

kto tak szczerze zatroszczyłby się o to, co wasze. 21Wszyscy bowiem 

szukają tego, co własne, a nie tego, co Jezusa Chrystusa. 22A jakiej to 

próby [człowiek], o tym wiecie, bo jak dziecko ojcu służył ze mną dla 

ewangelii. 23Jego to więc mam nadzieję posłać zaraz, gdy się dowiem, 

co ze mną będzie; 24jestem zaś przekonany w Panu, że i sam wkrótce 

do was przyjdę. 

Egzegeza tekstu: _________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Odniesienia duchowe: _____________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
1  Lub: (1) nikogo jemu równego; (2) nie mam bowiem żadnej innej bratniej duszy. 

2 

Fragment główny: Flp 2:19 - 30 

 



str. 2 Tymoteusz, Epafrodytos, ja 

 

25Uznałem zaś za potrzebne posłać do was Epafrodytosa, mojego 

brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika2 i 

sługę, [któremu poruczyliście usłużenie]3 mi w potrzebie. 26Tęsknił 

on bowiem do was wszystkich i bardzo się martwił tym, że 

usłyszeliście, iż zachorował. 27A rzeczywiście zachorował — tak, że 

bliski był śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim; a nie tylko nad nim, 

lecz również nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. 28Pilnie 

więc go posłałem,4 abyście widząc go znów się ucieszyli, a ja bym był 

spokojniejszy. 29Przyjmijcie go zatem w Panu z wszelką radością i 

miejcie takich [ludzi] w poszanowaniu, 30gdyż ze względu na dzieło 

Chrystusa bliski był śmierci, narażając swoją duszę, aby wypełnić 

wasz brak, jeśli chodzi o posługę względem mnie. 

Egzegeza tekstu: _________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Odniesienia duchowe: _____________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Jak mogę to praktycznie zastosować w życiu?  

1. Będę postrzegał braci i siostry z naszej wspólnoty podobnie, 

jak Paweł postrzegał Tymoteusza i Epafrodytosa. 

2. Postaram się bardziej angażować w misję Kościoła. 

 

pastor Dariusz Banicki,  

KChB Września: dariusz-banicki@o2.pl 

www.baptysci-wrzesnia.pl 

 
2  Lub: apostoła, od gr. avpo,stoloj (apostolos). 

3  sługę, [któremu poruczyliście usłużenie] mi w potrzebie, gr. leitourgo,j 
(leiturgos), oznacza osobę sprawującą służbę publiczną. 

4  Posłałem — aoryst epistolarny (autor pisze w czasie przeszłym o tym, co akurat 

robi, świadom, że gdy jego list będzie czytany, czynność ta będzie przeszła). 


