
Tekst rozważany; 

19 A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza. Chciałbym, by mi 
przyniósł od was jakieś pocieszające wieści. 20 Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie1 jak on, 
kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. 21 Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie 
spraw Chrystusa Jezusa. 22 Znacie jego historię, że niczym dziecko ojcu służył on razem ze mną 
przy głoszeniu dobrej nowiny. 23 Właśnie jego mam nadzieję posłać, gdy się dowiem, jakie będą 
moje dalsze losy. 24 Jestem zaś przekonany w Panu, że sam także wkrótce do was przybędę.
Słowo o Epafrodytosie2

25 Uznałem ponadto, że będzie lepiej, jeśli poślę do was Epafrodytosa3. To wasz wysłannik, a dla 
mnie brat, współpracownik i współbojownik. W waszym imieniu zadbał on o moje potrzeby. 
26 Tęsknił za wami. Martwił się też tym, że dotarła do was wiadomość o jego chorobie. 27 A 
rzeczywiście zachorował. Omal nie umarł. Bóg jednak zmiłował się nad nim, a także nade mną, 
abym nie miał jednego zmartwienia za drugim.28 Czym prędzej więc go posyłam. Niech was 
ucieszy jego widok, a mnie niech ubędzie nieco smutku. 29 Przyjmijcie go zatem w Panu z wielką 
radością. Szanujcie takich ludzi, jak on. 30 Bo zajęty dziełem Chrystusa bliski był śmierci. Naraził 
swe życie, aby usłużyć mi wtedy, gdy wy nie mogliście.

Kim był dla Pawła Tymoteusz4?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

1 Użyte słowo z Greki isopsychos ma znaczenie równy w duszy,podobnie myślący 
2„Paweł odwiedził Filippi dwukrotnie podczas swojej trzeciej podróży misyjnej. Raz na samym początku (zob. 2Kor 8:1-5) i  drugi 
raz już pod koniec (Dz 20:6). W około cztery lub pięć lat po swojej ostatniej wizycie, Paweł będąc więźniem w Rzymie, został 
odwiedzony przez delegację kościoła w Filippi. Filipianie już w przeszłości bardzo hojnie obdarowali Pawła (4:15, 16) i bardzo 
przyczynili się do „pomocy potrzebującym w Jerozolimie (2Kor 8:1-4). Teraz słysząc o niewoli Pawła, wysłali mu kolejną dawkę 
pomocy (4:10), a wraz z nią wysłali do pomocy Pawłowi Epafrodytosa. Niestety ten zachorował na niemalże śmiertelną chorobę 
(2:26, 27) albo już podczas swojej podróży do Rzymu, albo będąc już na miejscu. W związku z tym Paweł zdecydował się odesłać 
go z powrotem do Filippi (2:25, 26) i wraz z nim wysłał do Filipian napisany przez siebie list.”
Wpis z książki: John MacArthur. „Komentarz MacArthura do Nowego Testamentu”. iBooks. 
3 Epafroditos = zgr. Przyjemny.
4 Thimotheos z gr. „Czczący Boga”, uczeń, współpracownik Pawła.
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Co miał namyśli Paweł używając takiego stwierdzenia „Wszyscy inni krzątają się wokół własnych
spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa”.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Jakie Twoje sprawy przeszkadzają Tobie, aby pójść za Jezusem na 100%?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

W jaki sposób zamierzasz je pokonać?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Modlimy się o?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
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