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Drugie czytanie -  z pierwszego listu do 1 Tesaloniczan  3, 12-4,2  

A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla 

wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako 

nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego 

Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy 

was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu 

postępowania i podobania się Bogu - jak już postępujecie - stawajcie się coraz 

doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. 

- Pawel przybyl do Tesalonik prawdopodobnie w roku 50 czyli dwadziescia lat 

po smierci i zmartwychwstaniu Jezusa.  

Tesaloniki byly wowczas bardzo waznym miastem portowym i stolica prowincji 

Macedoni, okupowanej przez Rzymian. Zylo tam wielu obcokrajowcow, w tym 

liczna kolonia zydowska. Jak wiemy z Dziejow Apostolskich, Pawel 

przybywajac po raz pierwszy do jakiegos miasta, najpierw udawal sie w 

sobotni poranek do tamtejszej synagogi, by uczestniczyc w modlitwie 

szabatowej. W czytanym dzis fragmencie widzimy, ze tym razem towarzyszy 

mu Sylas i Tymoteusz. Wszyscy troje udali sie do synagogi w trzy soboty z 

rzedu. Nauczanie Pawla wzbudzilo dosc duzo nawrocen : 



• « Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: «Mesjasz musiał 

cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym 

Mesjaszem». Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych 

Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do 

Pawła i Sylasa. » (Dz 17, 3-4) 

Pod wplywem nauczania Pawla nawrocili sie tez poganie . Jednak ten 

« sukces » wywolal gniew niektorych Zydow. Doniesli na Pawla i jego 

towarzyszy wladzom rzymskim, oskarzajac ich, ze sa nieprzyjaciolmi cesarza. 

Pawlowi udalo sie uciec. Podazyl w kierunku Tesalonik, pozniej do Aten i 

Koryntu. Nie wiadomo ile czasu spedzil w Tesalonikach ale wystarczajaco 

duzo, by zostawic tam calkowicie odnowiona wspolote chrzescijan.  

- Poczatek trzeciego rozdzialu, w ktorym znajduje sie czytany dzis fragment 

zaczyna sie slowami : 

« Dlatego nie mogąc tego znosić, postanowiliśmy sami pozostać w 

Atenach, a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii 

Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze, tak aby nikt 

się nie chwiał pośród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy 

ustanowieni. Albowiem gdy pośród was przebywaliśmy, zapowiadaliśmy wam, że 

będziemy cierpieć ucisk, co też, jak wiecie, się stało. Dlatego nie mogąc tego 

dłużej znosić, posłałem [go], aby zbadał wiarę waszą, czy przypadkiem nie zwiódł 

was kusiciel i czy trud nasz nie okazał się daremny. » (w.1-5) 

Ucisk, o ktorym mowi Pawel to przesladowania ze strony Zydow.  

Tymoteusz wraca do Pawla z Tesalonik z bardzo dobrymi wiadomosciami: 

“Teraz - kiedy Tymoteusz od was wrócił do nas i kiedy doniósł nam 

radosną wieść o wierze i miłości waszej, a i o tym, że zawsze zachowujecie o 

nas dobrą pamięć i że bardzo pragniecie nas zobaczyć, podobnie jak my was 

- zostaliśmy dzięki wam, bracia, pocieszeni: przez wiarę waszą we wszelkiej 

potrzebie i naszym ucisku. Teraz bowiem ożyliśmy, gdy wy przy Panu stoicie. 

Jakież bowiem podziękowanie możemy za was Bogu złożyć, za radość, jaką 

mamy z powodu was przed Bogiem naszym? Gorąco modlimy się we dnie i w 

nocy, abyśmy mogli was osobiście zobaczyć i abyśmy mogli dopełnić tego, 

czego brak waszej wierze.” (w.6-10) 

 

- Czytany dzis fragment listu jest jakby relacja « na goraco » Pawla, ktory 

wzruszony, cieszy sie z otrzymanych dobrych wiadomosci.  

  Pawel tlumaczy ze: 

 

  1. Chrzescijanin jest zawsze zwrocony ku przyszlosci :  

 - Trwa w wiernosci Jezusowi az do Jego powrotu : sprawy Krolestwa nadaja 

sens calemu jego zyciu.  



W nauczaniu Pawla dominuje aspekt oczekiwania Chrystusa w paruzji. 

Zaprasza chrzescijan, by cale swe zycie ukierunkowali na to powtorne Jego 

przyjscie: 

- “aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec 

Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi 

Jego świętymi.” (w.13) 

   - “swiec sie Imie Twoje…przyjdz krolestwo Twoje, badz wola Twoja…” 

 

2. Chrzescijanin czyni wszystko w milosci 

• « Pan niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich » 
 

• « Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, 

a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, 

nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. » (1 J 4,7-8) 

 

 

Ewangelia  wedlug   Lukasza   21, 25-28, 34-36 

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych 

wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu 

wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy 

ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy 

się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 

odkupienie».Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 

znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na 

całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć 

tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 

- Czytany dzis fragment Ewangelii jest napisany w stylu apokaliptycznym.  

W dzisiejszych czasach slowo “apokalispa” kojarzy sie z grozna wizja przyszlosci, 

z horrorem. W czasach Jezusa bylo wrecz przeciwnie! Greckie slowo 

« apokalupto » znaczy « odslonic zaslone”, przetlumaczone na lacinskie “re-

velare” – znaczy “odslonic”, “objawic”. 

Stad tekst apokaliptyczny tlumaczymy jako tekst objawienia. Odslania on 

nieznane dotad rzeczy.  

 

    1. Teksty apokaliptyczne powstawaly w czasie przesladowan. 

  - Opisywaly rozne budzace leki znaki :” Będą znaki na słońcu, księżycu 

i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i 

jego nawałnicy… moce niebios zostaną wstrząśnięte… » 



 

2. Pisane byly w celu pocieszenia, podtrzymania na duchu 

przesladowanych. 

 *  “zbliża się wasze odkupienie” 

 

3. Odslaniaja one tajemnice przyszlosci, zapowiadajac ostateczne 

zwyciestwo Boga. Wbrew pozorom, nie mowia o koncu swiata ale o jego 

przemianie.  

“Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i 

chwałą…. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej 

ziemi.” 

- Syn Czlowieczy nadejdzie i stanie na czele calej ludzkosci. 

 

4. Oczekujac zapowiedzianej przez Boga przemiany swiata, zapraszaja 

wierzacych nie do biernego ale do aktywnego oczekiwania….do 

przezywania codziennosci w swietle nadziei.  

  *  “gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy” 

*  “ Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 

znienacka,  jak potrzask” 

 

« Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 

wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 

- « Uważajcie na siebie, aby… ten dzień nie przypadł na was znienacka“ 

- Zakodowany styl apokaliptyczny zawiera pewien paradoks: z jednej strony Jezus 

mowi, ze Syn Czlowieczy przyjdzie z nienacka, a z drugiej zaprasza wierzacych, 

by czuwali i rozpoznali zapowiadajace to znaki. Znaczy to, ze Dzien Panski 

nadejdzie niespodziewanie tylko dla niewierzacych i tych, ktorzy nie beda 

czuwac.  

 

• „Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak 

złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i 

bezpieczeństwo» - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak 

bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w 

ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. 

Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie 

jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale 

czuwajmy i bądźmy trzeźwi!“ (1 Tes 5, 2-6) 

 

Czytania mszalne dzisiejszej niedzieli zapraszaja nas do: 



- dawania swiadectwa wiary w sytuacjach po ludzku wydajacych sie bez wyjscia 

- dawania swiadectwa milosci 
 

• « A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą 

wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby 

serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości 

wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa 

wraz ze wszystkimi Jego świętymi. » (1 Tes 3, 12-13) 

•  « Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? 

Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 

niebezpieczeństwo czy miecz? Tak to jest napisane: Z powodu 

Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce 

przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne 

zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.  ani co wysokie, 

ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas 

odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, 

Panu naszym. » (Rz 8, 35-39) 
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