
III niedziela adwentu 13 grudnia 2020 

Drugie  czytanie – z pierwszego listu do Tesaloniczan 5, 16-24 

 Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest 
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.  Ducha nie gaście, proroctwa nie 
lekceważcie!  Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, 
co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby 
nienaruszony duch wasz, dusza i ciało  bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.   
 
 

“Zawsze się radujcie » 

- Pawel nie pisze o naiwnej wesolosci ale o glebokiej radosci, plynacej z zycia 
braterskiego, z uwierzenia w Dobra Nowine….z odczytywania znakow dzialania Ducha 
Swietego w zyciu ochrzczonych.  

- Tesaloniczanie, do ktorych pisze Pawel, doswiadczyli juz przesladowan. Nie zawsze 
latwo bylo im odczuwac radosc…Pawel zacheca ich do radowania sie na powrot Pana, 
Jezusa Chrystusa. Zywe oczekiwanie na Jego powrot, bylo charakterystyczne dla 
wspolnot pierwszych chrzescijan. 
 

«Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.”   
 

1) W Krolestwie Bozym najwazniejszy jest Bog. 
 
2) Bog jest wierny i pragnie, by czlowiek byl szczesliwy.  
 

* « Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, 
dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich 
sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą 
pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela 
naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania prawdy. » (1 Tym 2, 1-4) 

 
3) Bog nas wzywa, powoluje. 

 

Bog jest budowniczym Krolestwa Bozego ale powoluje tez ludzi do jego wspoltworzenia…. 

• Poprzez modlitwe : « nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie ». 

• Poprzez dzialanie : czerpanie sil i potrzebnych darow Ducha Swietego, aby wypelnic 
misje, do ktorej powoluje nas Bog.    

 

« Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie!  Wszystko badajcie, a co szlachetne 
- zachowujcie!”  

- Pawel tlumaczy tu, zebysmy nie odrzucali slow prorokow ale je zglebiali… by ich słowa 
byly dla nas wyzwaniem, a takze bysmy rozpoznawali prawdziwa wartosc rzeczy I 
skupiali sie na tym, co przybliza definitywne nastanie Krolestwa.  

 * « Ducha nie gaście «  - co znaczy, ze On juz plonie w nas…i w swiecie… 

* « Abyśmy żyli już nie dla siebie, * ale dla Chrystusa, który za nas umarł i 
zmartwychwstał, * zesłał On od Ciebie, Ojcze, * jako pierwszy dar dla wierzących, Ducha 



Świętego, * który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego 
uświęcenia. » ( IV modlitwa eucharystyczna) 

P.S. Tradycyjnie, trzecia niedziele Adwentu nazywana jest radosna (« gaudete »), co w 
jezyku lacinskim znaczy « radujcie sie ».  

 

 

 

 

 

 

Ewangelia wedlug  Jana  1, 6-8. 19-28 
 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 
światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. 
Gdy Żydzi  wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty 
jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali 
go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»  Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś 
prorokiem?» Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać 
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedział: «Jam głos 
wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz». A 
wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu 
zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak 
odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po 
mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».  Działo 
się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.  
 

 

- Pytania, ktore ludzie zadaja Janowi Chrzcicielowi, dobrze obrazuja atmosphere, jaka 
wowczas panowala. Oczekiwano bliskiego nadejscia Mesjasza. W niektorych 
srodowiskach wrecz niecierpliwiono sie… W ciagu kilkudziesieciu lat przed 
narodzinami Jezusa, wielokrotnie wydawalo sie niektorym, ze juz nadszedl… Jednak 
nie wszyscy tak samo Go sobie wyobrazali. Stad liczne pytania, ktorymi zasypuja Jana 
Chrzciciela: 

 
• «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»  Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» 

Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy 
nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 

 

Liczne teksty Starego Testamentu, w rozny sposob przedstawiaja nadejscie Mesjasza i w 
rozny sposob opisuja Jego osobe:  
 

• “Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i 
strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł 
i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem.” (Malachiasz 3, 23-24) 
 

• “Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, 
będzie im mówił wszystko, co rozkażę.” ( Pwt 18,18)  

 



«Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok 
Izajasz». 
- W ten sposob Jan Chrzciel oznajmia, ze nie jest ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani 

innym z wielkich prorokow Starego Testamentu. Nawiazuje tu do slow Izajasza:  
“Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu  
gościniec naszemu Bogu!” (Iz 40,3) 

Te slowa Izajasza, zapowiadaly bliskie wyzwolenie z deportacji z Babiloni. W 
pozniejszych czasach, dopatrywano sie w tym tekscie zapowiedzi nadejscia Mesjasza.   

- W ten sposob, Jan Chrzciciel zapowiada, ze juz wkrotce zobacza Mesjasza. Mowi: 
“Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie… który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem 
godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała» ”  

 
Pierwsze spotkanie Jana Chrzciciela z Jezusem, ma miejsce nieco pozniej, nad rzeka 
Jordan.   

• “ Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił 
Izraelowi»…. Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z 
nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił 
wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego 
nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On 
jest Synem Bożym». ( Jan 1 , 31-34) 

 
“…nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała” 
 

- Jan Ewangelista podkresla pokore Jana Chrzciciela.  
 
 

Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, tak zapowiadal misje swego syna:  
• “A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem 

torując Mu drogi…” ( Lk 1, 76) 

 
A Jan Ewangelista, tak o nim pisal: 

• “On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.” 
(J 5, 35) 


