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Drugie czytanie  - z drugiego listu do Tesaloniczan  3,7-12 

Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was 
niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i 
zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem.  Nie jakobyśmy 
nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do 
naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce 
pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują 
wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. 
Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując 
ze spokojem, własny chleb jedli. 

 

 

 



« Kto nie chce pracować, niech też nie je » 

 

- Zeby dobrze zrozumiec te slowa Pawla, trzeba zglebic najpierw owczesny 
kontekst historyczny. Nie bylo wowczas bezrobocia i latwo bylo znalezc rozne 
prace. Sam Pawel przebywajac w roznych wspolnotach, zaciagal sie do pracy.  
 
 

• Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego 
Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą 
przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu 
wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo 
rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; zajmowali się 
wyrobem namiotów.” (Dz 18,1-3) 

• “pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy , aby dla 
nikogo z was nie być ciężarem. (w.8) 

 

 
 

- Pawel nie wymyslil tych slow, byly one dosc popularne wsrod rabbinow w 
tatmtych czasach. Tutaj Pawel adresuje je do chrzescijan, ktorzy pewni rychlego 
powrotu Jezusa, zaprzestali pracowac i oddaja sie wylacznie przyjemnosciom.  
 

• “Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew 
porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami 
niepotrzebnymi.” (w. 11) 

 
 

“Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród 
was niepokoju.” 

- Pawlowi zalezy na tym, by nie byc dla nikogo ciezarem. Dlatego podejmuje 
kazda, nawet bardzo ciezka prace.  

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia  wedlug  Lukasza   21, 5-19 

 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, 
powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na 
kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I 
jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby 
was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "Ja 
jestem" oraz: "Nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy 
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi 
koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo 
przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się 
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na 
was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z 
powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was 
sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać 
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z 
waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać 
was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć 
przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos 
z głowy wam nie zginie.Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. 

 

 

«  ale włos z głowy wam nie zginie » 

- Oto przeslanie Jezusa : »cokolwiek sie bedzie dzialo, cokolwiek wam sie 
przydarzy, nie lekajcie sie: wasze zycie, cialo i dusza sa w rekach Boga. » 

 

 

«Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, 
który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki 
będzie znak, gdy się to dziać zacznie?» 

 

- Jezus nie odpowiada wprost na zadane Mu tu pytania. Mowi : «Strzeżcie się, 
żeby was nie zwiedziono. » Tak wiec Jezus nie mowi kiedy i jak nastapia pewne 
wydarzenia ale kladzie nacisk na to, jak powinnismy postepowac : trwac w 
zaufaniu Bogu, cokolwiek sie dzieje… A trwanie w zaufaniu Bogu w kazdej 
sytuacji jest dawaniem swiadectwa.  

 



 

• « przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im 
przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili 
sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla 
imienia Jezusa. » (Dz 5,41) 

• « Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył 
świat». (J 16,33) 

• « I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani 
Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, 
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 8,38-39) 
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