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KS. STANISŁAW HARE˛ ZGA

EPIFANIA CHRYSTUSA I KRÓLOWANIE BOGA
MOTYWACJA˛ ZACHE˛ TY W 1 Tm 6, 11-16
W naszej refleksji na temat biblijnego ore˛ dzia o królestwie Bożym sie˛ gamy po tekst z 1 Tm 6, 11-16. Tym samym poszerzamy zakres omawianej
problematyki o Listy Pasterskie (dalej: LP), które tworza˛ własny, mały zbiór
listów wewnatrz
˛
Corpus Paulinum. Wprawdzie w wybranym fragmencie
z tego zbioru nie pojawia sie˛ wyrażenie „królestwo Boże”1, ale mowa jest
w nim o podstawowej prawdzie wiary biblijnej, że Bóg jest jedynym suwerennym Władca˛ i Królem (1 Tm 6, 15; por. 1, 17). Mamy wie˛ c w pełni uzasadnione prawo pytać o funkcje˛ i celowość odwołania sie˛ do tej prawdy przez
autora 1 Tm. Dla udzielenia właściwej odpowiedzi odczytamy najpierw literacka˛ specyfike˛ wybranego tekstu. Dopiero w oparciu o poczynione spostrzeżenia dokonamy jego analizy egzegetycznej, by na jej podstawie sformułować
końcowe wnioski teologiczne.

I. WŁAŚCIWOŚCI LITERACKIE TEKSTU 1 Tm 6, 11-16

Na poczatku
˛
należy zauważyć, że interesujacy
˛ nas tekst z 1 Tm znajduje
sie˛ w ostatniej cze˛ ści listu (6, 2b-21). Ma ona wyraźnie parenetyczny charakter i składa sie˛ z pie˛ ciu chiastycznie ułożonych fragmentów: w. 2b-5 (A);
w. 6-10 (B); w. 11-16 (C); w. 17-19 (B1); w. 20-21 (A1)2. W dwóch pierw-
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1
W LP spotykamy go jedynie w dwóch miejscach w formie: „królestwo Chrystusa Jezusa”
w 2 Tm 4, 1 i „królestwo niebieskie” w 2 Tm 4, 18.
2
C. M a r c h e s e l l i C a s a l e, Le lettere pastorali. Le due lettere a Timoteo e la
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szych autor kolejno demaskuje błe˛ dna˛ nauke˛ fałszywych nauczycieli oraz
obnaża ich chciwość i żadze
˛ ˛ bogactwa. Paralelnie do tych tematów, ale w odwrotnym porzadku,
˛
autor powraca w dwóch ostatnich fragmentach: poucza
najpierw o właściwym korzystaniu z dóbr materialnych, a na zakończenie
listu nakazuje Tymoteuszowi „strzec depozytu” (tēn parathēkēn fylakson),
a wie˛ c całej powierzonej mu apostolskiej tradycji. Taki sposób komponowania
treści odpowiada literackiej formie listu, w którym z jednej strony toczy sie˛
polemika z heretykami, demaskujaca
˛ zagrożenia z ich strony, a z drugiej daje
sie˛ instrukcje i pouczenia jak zachować apostolska˛ tradycje˛ i należycie spełniać posługe˛ pasterska˛ w Kościele3.
W taki kontekst wpisuje sie˛ nasz tekst, gdyż zajmuje w nim miejsce centralne, a zarazem stanowi punkt kulminacyjny, do którego list zmierzał od
poczatku
˛ 4. Perykope˛ rozpoczyna, cze˛ sta w LP, formuła podziału sy de – „ty
natomiast” (2 Tm 3, 10. 14; 4, 5; Tt 2, 1), wprowadzajac
˛ mocne polecenie,
prawdziwy apel do adresata listu (w. 11). W odróżnieniu od imperatywnego
stylu pierwszej cze˛ ści (w. 11-12), na poczatku
˛
wersetu 13 pojawia sie˛ nowe
napomnienie w pierwszej osobie liczby pojedynczej (parangellō [soi]), wyraźnie oddzielajac
˛ druga˛ cze˛ ść perykopy (w. 13-14). Treściowo powiazana
˛
jest
z nia˛ uroczysta doksologia na cześć Boga, ale z uwagi na odre˛ bna˛ forme˛
literacka˛ uznawana jest za trzecia˛ cze˛ ść perykopy (w. 15-16) zawierajac
˛ a˛
podstawy teologiczne wcześniejszych napomnień5.
Cała perykopa odznacza sie˛ jednościa,
˛ za która˛ stoi zamierzona praca
redakcyjna autora listu. Najlepiej widać ja˛ w pierwszej cze˛ ści perykopy, na
co wskazuje katalog sześciu cnót szczególnie bliskich autorowi listu6, jak
również wyrażenia „dobra walka” (por. 2 Tm 4, 7) i „zdobyć życie wieczne”
(por. 1 Tm 1, 16; 6, 19). W dwóch pozostałych cze˛ ściach perykopy autor
korzysta zasadniczo z materiału przeje˛ tego z tradycji dla wzmocnienia swej

lettera a Tito, Scritti delle origini christiane 15, Bologna 1995, s. 405.
3
Por. H. S k o c z y l a s, Strzec prawdziwej doktryny (Pierwszy List do Tymoteusza),
w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiag
˛ biblijnych, t. IX, red. J. Frankowski, S. Me˛ dala,
Warszawa 1997, s. 492.
4
Potwierdza to wyraźna korespondencja mie˛ dzy poczatkowymi
˛
i końcowymi fragmentami
listu: 1, 1-2. 5-6 i 6, 20-21; 1, 17 i 6, 15-16; 1, 18-20 i 6, 11-12.
5
Za trzycze˛ ściowym podziałem perykopy opowiadaja˛ sie˛ m.in.: H.-H. S c h r o e d e r,
Pierwszy List do Tymoteusza, w: Mie˛ dzynarodowy komentarz do Pisma Świe˛ tego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W. R. Farmer, Warszawa 2000, s. 1589; W. D. M o u nc e, Pastoral Epistles, WBC 46, Nashville 2000, s. 351.
6
Nie przeczy temu cnota łagodności określona terminem praypathia, który stanowi hapax
leg. w całym Piśmie Świe˛ tym (LXX).
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redakcyjnej parenezy. W tym celu łaczy
˛
„dobre wyznanie” (kalē homologia)
adresata listu z „dobrym wyznaniem” Chrystusa Jezusa, które staje sie˛ modelem wierności i gwarancja˛ końcowego sukcesu pasterza Kościoła (w. 12 i 13).
Na kształt końcowej doksologii składa sie˛ szereg tradycyjnych judaistyczno-hellenistycznych określeń Boga, które również zostały adoptowane do potrzeb parenezy. Potwierdzeniem tego jest choćby podwójne określenie Boga
w wersecie 15 poprzez terminy „Król” i „Pan” wzmocnione za pomoca˛ genetivu liczby mnogiej imiesłowu korespondujacych
˛
czasowników: tōn basileuontōn i tōn kyrieuontōn, a nie za pomoca˛ genetivu liczby mnogiej tych
samych rzeczowników: tōn basileōn i tōn kyriōn (por. Ap 17, 14; 19, 16). Do
specyficznego je˛ zyka autora listu należa˛ też w w. 14-15a takie terminy, jak:
tērein, entolē, aspilos, deiknynai (w LP tylko tutaj), anepilēmptos (por. 1 Tm
3, 2; 5, 7), epifaneia (por. 2 Tm 1, 10; 4, 1. 8; Tt 2, 13) i wyrażenie kairois
idiois (por. 1 Tm 2, 6; 4, 1)7.
Godny zauważenia jest jeszcze charakterystyczny redakcyjny zwrot
„o człowiecze Boży” (ō anthrōpe theou), jakim autor zwraca sie˛ do adresata
listu (w. 11). Powszechnie używany jest on w Starym Testamencie na określenie ludzi wybranych przez Boga do wypełnienia jakiejś ważnej misji w historii zbawienia i obdarzonych w tym celu specjalnymi Bożymi darami8. Poza
naszym tekstem w Nowym Testamencie wyste˛ puje on jeszcze tylko w 2 Tm
3, 17, gdzie wyraźnie wskazuje na prawdziwego chrześcijanina, który w swej
formacji owocnie korzysta z Pisma Świe˛ tego. Skoro w naszym tekście zwrot
„o człowiecze Boży” dodatkowo połaczony
˛
jest z sy de („ty natomiast”),
w pierwszej kolejności należy go odnieść do Tymoteusza, a przez niego do
każdego pasterza chrześcijańskiej wspólnoty, który ma być wzorem dla
wszystkich (por. 1 Tm 4, 12). Dlatego w tytule „człowiek Boży” może odnaleźć sie˛ również każdy chrześcijanin9. Podkreślenie w parenezie bliskiej bezpośredniej relacji z adresatem służy wie˛ c lepszemu, osobistemu przyje˛ ciu jej

7

Na temat tradycji i redakcji analizowanej perykopy zob.: G. G h i b e r t i, Rex regnantium et Dominus dominantium (1 Tm 6, 15), w: La Parola di Dio cresceva (At 12, 24). Scritti
in onore di Carlo Maria Martini nel suo 70o compleanno, red. R. Fabris, Bologna 1998,
s. 440-445.
8
W LXX tytuł „maż
˛ Boży” wyste˛ puje 68 razy i określa sie˛ nim mie˛ dzy innymi: Mojżesza (por. Pwt 33, 1; Joz 14, 6), Dawida (por. 2 Krn 8, 14; Ne 12, 24. 36), Samuela (1 Sm 9,
6. 10), Eliasza (1 Krl 17, 18. 24; 2 Krl 1, 10. 12), Elizeusza (2 Krl 4, 7. 9).
9
Por. Ph. H. T o w n e r, The letters to Timothy and Titus, Grand Rapids 2006, s. 407408, przyp. 6; S. H a r e˛ z g a, Rola Pisma Świe˛ tego w Kościele według 2 Tm 3, 14-17,
„Verbum Vitae” 13(2008), s. 176-177.
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ore˛ dzia przez każdego, kto jako „człowiek Boży” jak najlepiej chce wypełnić
swe chrześcijańskie powołanie i misje˛ w świecie.

II. ZACHE˛ TA DO PRAWDZIWIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA
(w. 11-12)

W przeciwieństwie do fałszywych nauczycieli (por. 1 Tm 6, 2b-10) „człowiek Boży” winien nie tylko „uciekać” (feuge) od ich złego poste˛ powania
(tauta – w. 11a), ale odznaczać sie˛ specjalnymi cnotami. Autor listu bezpośrednio wiaże
˛ je z typowym dla parenezy przeciwnym nakazem „ubiegaj sie˛ ”
(diōke: por. 2 Tm 2, 22)10. Przedmiotem ubiegania sie˛ , usilnych starań każdego chrześcijanina winny być cnoty, które składaja˛ sie˛ na pełnie˛ chrześcijańskiego życia. Ich liste˛ rozpoczyna „sprawiedliwość” (dikaiosynē), a wie˛ c poste˛ powanie w duchu Chrystusowej wierności Bogu i Jego woli (por. 2 Tm 2, 22;
Tt 2, 12). Zgodnie z grecko-rzymskim myśleniem towarzyszy jej cnota „pobożności” (eusebeia), za pomoca˛ której wyrażano szacunek zarówno dla porzadku
˛
stworzenia, jak również dla życia społecznego. W chrześcijańskim wydaniu
prawdziwa pobożność winna być oparta na żywej relacji z Bogiem i otwarta
na potrzeby drugich (por. 1 Tm 5, 4; 6, 3. 5-6). W jej praktykowaniu nie może
być żadnej hipokryzji i fałszu, gdyż wówczas nie jest w stanie przełożyć sie˛
na odnowe˛ i przemiane˛ świata w Chrystusie (por. 2 Tm 3, 5)11.
Dopełnieniem pierwszej pary cnót jest dalsza ich triada: „wiara” (pistis),
„miłość” (agapē) i „wytrwałość” (hypomonē). Sa˛ one szczególnym znakiem
chrześcijańskiej tożsamości (por. 2 Tm 3, 10 i Tt 2, 2) i nawiazuj
˛ a˛ do Pawłowej wczesnochrześcijańskiej triady: „wiara, miłość, nadzieja” (por. 1 Tes 5,
8; 1 Kor 13, 13). Zamiana nadziei na wytrwałość służy zwróceniu uwagi na
przeciwności zwiazane
˛
z czynnym wyznawaniem wiary i praktykowaniem
miłości. Należy jednak pamie˛ tać, że wytrwałość cze˛ sto wyste˛ puje u św. Pawła
i w wielu miejscach wprost łaczy
˛
sie˛ z nadzieja˛ (por. 1 Tes 1, 3; Rz 5, 3-4;
8, 24-25; 12, 12). Liste˛ cnót zamyka „łagodność” (praypathia), która zapewnia szacunek i umiar tak bardzo potrzebny nie tylko wobec błe˛ dnowierców,

10

Por. R. F. C o l l i n s, I & II Timothy and Titus, Louisville 2002, s. 162.
Szerzej na temat pobożności w LP zob.: S. H a r e˛ z g a, Istota i praktyka chrześcijańskiej pobożności w świetle Listów Pasterskich (1-2 Tm i Tt), w: Verbum caro factum est.
Ksie˛ ga pamiatkowa
˛
dla Ksie˛ dza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznice˛ urodzin, red.
R. Bogacz, W. Chrostowski, Warszawa 2007, s. 241-251.
11
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ale również wobec współbraci w wierze i każdego człowieka be˛ dacego
˛
poza
12
Kościołem (por. 6, 4-5; 2 Tm 2, 24-25; Tt 3, 2) .
Rozwinie˛ ciem zache˛ ty do ubiegania sie˛ o cnoty chrześcijańskiego życia
jest wezwanie do „walki o wiare˛ ” (w. 12a). U św. Pawła motyw walki bardziej służy określeniu jego zaangażowania misyjnego (por. 1 Tes 2, 2; 1 Kor
9, 24-27; Kol 1, 29). Celem walki Apostoła jest wiara ludzi, akceptacja jego
Ewangelii, natomiast w LP walka o wiare˛ dotyczy tych, którzy już wierza˛
i maja˛ obowiazek
˛
jej wyznawania i obrony (por. 1 Tm 1, 18; 4, 10; 2 Tm 2,
3-5; 4, 7). W naszym tekście „walka” oznacza wie˛ c wysiłek i staranie
o ciagłe
˛
osobiste trwanie przy Chrystusie i prawdzie Jego Ewangelii (agōnidzu). W obliczu zagrożeń ze strony fałszywych nauczycieli wiary (por. 6, 10)
oznacza również jej obrone˛ 13. W jednym i drugim przypadku, jeśli dopełniacz tēs pisteōs („wiary”) be˛ dziemy rozumieć w sensie genetivus subiectivus
czy epexegeticus, to wówczas sama wiara jest już walka˛14. Dodatkowe jej
określenie jako „dobra” (ton kalon agōna) akcentuje, że zawsze winna być
prowadzona zgodnie z Bożym Prawem i Jego wola.
˛
Na koniec zache˛ ty do ubiegania sie˛ o właściwe cnoty, pogłe˛ bionej przez
wezwanie do bojowania „w dobrej walce wiary”, pojawia sie˛ ostatnie napomnienie podajace
˛ cel wszystkich wysiłków życia chrześcijańskiego, jakim jest
życie wieczne (w. 12b). Poprzez imperativus aoristi: epilabou tēs aiōniou
dzōēs („zdobadź
˛ życie wieczne”) podkreśla sie˛ teraźniejsza˛ aktualność Bożego
daru wiecznego życia, co wymaga od chrześcijanina jego zdobycia – „pochwycenia” już teraz za życia ziemskiego (por. 4, 8). W dwóch zdaniach
wzgle˛ dnych odnoszacych
˛
sie˛ do życia wiecznego autor dopowiada o jakie hic
et nunc chodzi (w. 12c). Jest to codzienna rzeczywistość chrześcijańskiego
powołania, jaka zaistniała w momencie chrztu. W tym sensie należy też interpretować paralelne wyrażenie „dobre wyznanie (kalē homologia) wobec wielu
świadków”. Do niego doszło przecież podczas chrztu (aor. hōmologēsas), we
wspólnocie Kościoła, który po wyznaniu wiary neofity przyjał
˛ go jako nowo
powołanego przez Boga (pas. eklēthēs) wyznawce˛ Jezusa Chrystusa15.
12
Por. L. O b e r l i n n e r, Le lettere pastorali, t. I, La prima lettera a Timoteo,
tł. F. Ronchi, Brescia 1999, s. 452-453.
13
Tamże, s. 453-455.
14
Por. S. J. S t a s i a k, Eschatologia w Listach Pasterskich. Specyfika terminów rzeczownikowych, Legnica 1999, s. 65, przyp. 24; H. L a n g k a m m e r, Listy Pasterskie. Tłumaczenie, wste˛ p i komentarz, Lublin 2006, s. 78.
15
Jeśli interpretacje˛ wersetu 1 Tm 6, 12 zawe˛ ża sie˛ tylko do Tymoteusza, wówczas widzi
sie˛ w nim najcze˛ ściej jego wyznanie wiary złożone w momencie ordynacji biskupiej (por.
1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6) albo przed se˛ dziami pogańskimi. Por. J. S t e˛ p i e ń, Listy do
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Chrzcielne ukierunkowanie parenezy, jakie widoczne jest w pierwszej
cze˛ ści perykopy (6, 11-12), upoważnia do stwierdzenia, że pochodzi ona
z pierwotnej parenezy chrzcielnej. Poruszana w niej problematyka: powołanie
do życia wiecznego, doświadczenie w walce o wiare˛ i życie zgodne z katalogiem najważniejszych cnót, odnosi sie˛ nie tylko do przełożonego chrześcijańskiej wspólnoty, ale dotyczy każdego, kto przez chrzest staje sie˛ członkiem
Chrystusowego Kościoła.

III. ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
W OCZEKIWANIU NA EPIFANIE˛ CHRYSTUSA (w. 13-14)

Nowa˛ cze˛ ść parenezy (w. 13-14) rozpoczyna bezpośrednie odniesienie do
adresata: „nakazuje˛ ci” (parangellō [soi]), po którym naste˛ puje przywołanie
na świadków Boga i Chrystusa Jezusa (w. 13; por. 5, 21; 2 Tm 4, 1). Bóg
jest określony jako Ten, który „ożywia wszystko” (dzōogonountos), zarówno
w sensie dawania życia jak i podtrzymywania już istniejacego.
˛
Należy przy
tym pamie˛ tać, że oparta na Starym Testamencie idea powszechnego, kosmicznego panowania Boga, jest cze˛ ścia˛ różnych chrześcijańskich tradycji pierwotnego Kościoła (por. 1 Kor 8, 6; 12, 6; Kol 1, 16; Ef 1, 11)16. Natomiast
o Chrystusie mówi sie˛ jako o Tym, który „złożył dobre wyznanie przed
Poncjuszem Piłatem”. W ten sposób autor nawiazuje
˛
do historycznego faktu
z procesu rzymskiego polegajacego
˛
na objawieniu przez Jezusa boskiej tożsamości swego królestwa (J 18, 36-37). Zaś wzmianke˛ o Chrystusowym świadectwie (martyrēsantos) należy traktować jako odniesienie do Jego me˛ ki
i śmierci jako najważniejszej formy świadectwa. Jest wie˛ c rzecza˛ oczywista,
˛
że „świadectwo prawdzie”, słownie wypowiedziane przed Piłatem, znajduje
swe całkowite wypełnienie w wydarzeniu Jezusowego krzyża17.
Przywołanie „dobrego wyznania” Jezusa (kalē homologia) w nawiazaniu
˛
do
wcześniej wspomnianego „dobrego wyznania” adresata listu, potwierdza wyraźny cel parenetyczny wypowiedzi. W obydwu wyznaniach chodzi o wspólny
element polegajacy
˛ na „przedmiocie” wyznania, jakim jest Bóg, który „ożywia
wszystko”. Radykalne wypełnienie Jego woli ze strony Chrystusa sprawia, że

Tesaloniczan i Pasterskie. Wste˛ p-Przekład z oryginału-Komentarz, Poznań 1979, s. 375; P. I ov i n o, Lettere a Timoteo. Lettera a Tito. Nuova versione, introduzione e commento, Milano
2005, s. 129.
16
Por. O b e r l i n n e r, Le lettere pastorali, s. 458.
17
Por. I o v i n o, Lettere a Timoteo, s. 129-130.
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to On od chrztu staje sie˛ dla chrześcijanina, jako nowego stworzenia, modelem
wierności Bogu do końca (por. 2 Kor 5, 17-18; Ga 6, 15)18.
Dopiero w tym momencie autor listu wraca do zasadniczej treści nakazu,
jakim jest „zachowanie przykazania” (tērēsai tēn entolēn: w. 14a). Nie chodzi
o jakiś specjalny nakaz dany w czasie przekazania kościelnego urze˛ du, ale
w nawiazaniu
˛
do wydarzenia chrztu o norme˛ życia zawarta˛ w Ewangelii
i zgodne z nia˛ zasady wiary przyje˛ te na chrzcie. Pod terminem entolē („przykazanie”) należy wie˛ c rozumieć zarówno doktryne˛ wiary, jak też zwiazane
˛
19
z nia˛ pouczenia moralne . Tak rozumiane „przykazanie” należy zachować
„nieskalane” (aspilos) i „bez zarzutu” (anepilēmptos). Obydwa przymiotniki
podkreślaja˛ odpowiedzialność za przekaz objawienia w Kościele, a zarazem
ciagle
˛
aktualne niebezpieczeństwo, na jakie jest ono narażone ze strony fałszywych nauczycieli.
Granice˛ zadań zwiazanych
˛
z zachowaniem przykazania wyznacza „objawienie naszego Pana Jezusa Chrystusa” (w. 14b). Użyty termin epifaneia („objawienie”) świadczy, że autor wział
˛ go z sakralnego je˛ zyka hellenistycznego
i wykorzystał na wyrażenie chrześcijańskiej nadziei na ostateczny powrót
Chrystusa w paruzji na końcu czasów (por. 2 Tm 4, 1. 8; Tt 2, 13; 2 Tes 2,
8)20. Epifania Chrystusa wchodzi w całość zbawczego planu Boga „przed
wiecznymi czasami”, ale już teraz poprzez Wcielenie stała sie˛ rzeczywistościa˛
w Jezusie Chrystusie (2 Tm 1, 9-10). Pomie˛ dzy Jego pierwsza˛ epifania˛ potwierdzona˛ przez „dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem”, a ta˛ w dniu
Jego paruzji rozciaga
˛ sie˛ czas Kościoła, który winien być wypełniony wielka˛
troska˛ o zachowanie i nieskażony przekaz Bożego Objawienia. Wobec tego
zadania perspektywa ostatecznego objawienia sie˛ Pana Jezusa, jako możliwości wiecznego doświadczenia Bożej dobroci i miłości, staje sie˛ umocnieniem i zache˛ ta,
˛ by odpowiedzialnie traktować swoje życie i chrześcijańskie
świadectwo w świecie.

18

Por. O b e r l i n n e r, Le lettere pastorali, s. 458-459.
Majac
˛ na uwadze bogata˛ terminologie˛ odnoszac
˛ a˛ sie˛ do Bożego Objawienia w LP
termin entolē można uznać za synonim określenia parathēkē („depozyt”) be˛ dacego
˛
korelatem
paradosis – apostolskiego przekazu wiary. Zob. S. H a r e˛ z g a, Biblia a misja pasterza
w Kościele według Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza oraz Listu do Tytusa, w: Przybliżyło sie˛ królestwo Boże. Ksie˛ ga pamiatkowa
˛
dla Ksie˛ dza Profesora Romana Bartnickiego
w 65. rocznice˛ urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2008, s. 162-166.
20
Zob. S t a s i a k, Eschatologia, s. 168-173; T o w n e r, The letters to Timothy and
Titus, s. 416-418.
19
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IV. KRÓLOWANIE BOGA
GŁÓWNA˛ INSPIRACJA˛ ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (w. 15-16)

Pareneza zawarta w tekście 1 Tm 6, 11-16 kończy sie˛ uroczysta˛ doksologia˛ na cześć Boga (w. 15-16), o którym już wcześniej autor listu napisał, że
„ożywia wszystko” (w. 13a). Teraz zaś stwierdza, że ostateczne objawienie
sie˛ Jezusa Chrystusa, tak jak i pierwsze, całkowicie leży w gestii Boga, który
„ukaże je we właściwym czasie” (w. 15a). Tak sformułowane okoliczności
podkreślaja˛ uniwersalny i publiczny charakter wydarzenia (czas. deiknynai),
jego pewność i właściwy moment (kairois idiois), a przez to ważność i ciag˛
21
łość eschatologicznego oczekiwania .
Ponieważ autor wcześniej ukazał co winno być jego treścia,
˛ ogranicza sie˛
teraz do charakterystyki Boga, wykorzystujac
˛ szereg tradycyjnych, bogatych
w treść teologiczna˛ określeń. Wszystkie one służa˛ podkreśleniu suwerennego
i absolutnego panowania Boga. Ich liste˛ otwiera tytuł „Władca” (dynastēs)
dodatkowo nazywany „błogosławionym” (makarios) i „jedynym” (monos).
Ubogacaja˛ go dwa dalsze określenia Boga (w. 15b): „Król królujacych”
˛
(basileus tōn basileuontōn) i „Pan panujacych”
˛
(kyrios tōn kyrieuontōn). Zastosowana konstrukcja obu tytułów w połaczeniu
˛
z genetivem liczby mnogiej
imiesłowu korespondujacych
˛
czasowników służy wyrażeniu nie tyle stopnia
najwyższego, co raczej chce zwrócić uwage˛ na tak wielka˛ suwerenność Boga,
że nikt z pogańskich bożków i władców tego świata nie może z Nim konku˛
i panem panuja˛
rować22. Jedynie On jest prawdziwym królem królujacych
cych, który nikomu nie podlega i z nikim nie dzieli sie˛ swoja˛ władza.
˛
Idea królowania Boga przedstawiona jest dalej od strony relacji do pote˛ gi
śmierci (w. 16a). W całym Nowym Testamencie tylko w tym miejscu mowa
jest o tym, że nieśmiertelność (athanasia) należy do istoty Boga, że jedynie
On ja˛ posiada (por. afthartos w 1 Tm 1, 17 i Rz 1, 23). W ten sposób autor
polemizuje z pogladami
˛
świata pogańskiego o nieśmiertelności władców,
wyste˛ puje przeciw apoteozie imperatorów, a także przeciw ich roszczeniom
do uczestnictwa w życiu bożym23. Dopowiedzenie, że mieszkaniem Boga
jest „światłość niedoste˛ pna” (fōs aprositon), dodatkowo podkreśla Jego absolutna˛ inność, ale także wyraża prawde˛ , że tylko On jest prawdziwym światłem, które oświeca i zbawia. Sam człowiek nie może jednak wytrzymać blas21

Zob. O b e r l i n n e r, Le lettere pastorali, s. 463.
Zob. G h i b e r t i, Rex regnantium et Dominus dominantium, s. 440-441.
23
Por. S t e˛ p i e ń, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, s. 378; I o v i n o, Lettere
a Timoteo, s. 131.
22
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ku Jego oblicza (por. Wj 33, 20. 23; J 1, 18; 6, 46; 1 J 4, 12). Jedynie Chrystus, doskonały obraz Boga (por. 2 Kor 4, 4), może promieniować Jego
chwała˛ (por. Hbr 1, 3), a ponieważ sam jest światłem, może oświecać każdego człowieka (por. J 1, 9; 8, 12; 9, 5).
Zwieńczeniem wysławiania królewskiej pote˛ gi Boga sa˛ słowa doksologii:
„Jemu cześć i moc wiekuista. Amen” (w. 16c). W ten sposób na koniec parenezy poprzez charakterystyczne dla doksologii terminy „cześć” (timē) i „moc”
(kratos) podkreśla sie˛ , że tylko jedynemu Bogu należy sie˛ chwała i tylko On
posiada wieczna˛ i niczym nieograniczona˛ władze˛ .

V. ZAKOŃCZENIE

Z dokonanej analizy egzegetycznej tekstu możemy wyprowadzić przynajmniej kilka zasadniczych wniosków.
W obliczu zagrożenia ze strony fałszywych nauczycieli jak również ziemskiej władzy chrześcijanin, świadomy swego chrztu, musi zawsze pamie˛ tać,
że jedynym Władca,
˛ Panem i Królem jest Bóg. Świadomość tej prawdy winna
być dla niego zasadniczym motywem odrzucenia każdej błe˛ dnej nauki czy
ideologii, zache˛ ta˛ do podażania
˛
droga˛ cnót, do walki i troski o wiare˛ , by
zachować ja˛ nieskażona˛ i nienaruszona˛ aż po paruzje˛ Chrystusa.
Królowanie Boga może być w pełni odkryte jedynie za sprawa˛ dobrego
wyznania i świadectwa Jezusa Chrystusa, jakie złożył przed Poncjuszem
Piłatem i potwierdził swa˛ me˛ ka˛ na krzyżu, że jedynie Bóg jest panujacym.
˛
Ostatni stopień naszego zjednoczenia z Bogiem domaga sie˛ od nas ustawienia życia w perspektywie paruzji Chrystusa. Ona winna być dla chrześcijanina inspirujacym
˛
punktem odniesienia, zache˛ ta˛ do wytrwałego budowania
z Chrystusem królestwa Bożego, które On w swym ostatecznym Objawieniu
przekaże na zawsze Ojcu.
W przygotowaniu tej epifanii, która˛ we właściwym czasie ukaże sam Bóg,
jest miejsce dla każdego „człowieka Bożego”, który pamie˛ ta, że panujacym
˛
jest tylko Bóg i wraz z Chrystusem oraz moca˛ Jego Ducha daje o tym dobre
wyznanie i świadectwo swoim życiem.
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EPIPHANY OF CHRIST AND GOD’S REIGN AS A MOTIVATION
OF ENCOURAGEMENT IN 1 Tm 6:11-16

S u m m a r y
The author of the article presents at first a literary specificity of the text 1 Tm 6:11-16.
Next within the exegesis he explains the encouragement towards the trully Christian life
(v. 11-12) and the role that performs in it the motive of Christ’s epiphany (v. 15-16) along
with the solemn doxology in the honour of God (v. 15-16). The appeal to the truth about God
who is the only Ruler, King and God, as well as to the epiphany of Christ should encourage
the addressee of the letter 1 Tm to build persistently in the name of Christ the Kingdom of
God which He in His ultimate revelation will deliver for ever to God the Father.

Słowa kluczowe: epifania Chrystusa, królowanie Boga, pareneza.
Key words: Epiphany of Christ, God’s Reign, Paraenesis.

