
2 Tes 1, 1-12 

 
 

 

 (1) Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu 

naszym i Panu Jezusie Chrystusie. (2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca 

naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! (3) Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu 

dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość 

wzajemna u każdego z was obfituje, (4) i to tak, że my sami w Kościołach 

Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we 

wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. (5) Są one 

zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za 

godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie. (6) Bo przecież jest rzeczą 

słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, (7) a wam, 

uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami 

swojej potęgi (8) w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga 

nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. (9) Jako karę 

poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego 

majestatu Jego (10) w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w 

świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy 

uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu. (11) Dlatego modlimy 

się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z 

mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] 

wiary. (12) Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa 

- a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 

 

Drugi List do Tesaloniczan - komentarz z Biblii Nawarskiej 

 Tes 1,1-2  Pozdrowienie 
 

Ten drugi list do wiernych z Tesaloniki pod wieloma względami przypomina 

pierwszy. Wydaje się, że niektórzy chrześcijanie z tego miasta nie zrozumieli dobrze 

pewnych kwestii z nauczania apostoła i ich wiara słabła z powodu doznawanych 

prześladowań. 

Święty Paweł poucza ich o odpłacie, którą Bóg da na końcu czasów każdemu 

człowiekowi (1,3-12), oraz o czasie przyjścia Pana (2,1-17). 

Następnie wzywa ich do zachowania tradycji, które im przekazał, dotyczących 

modlitw i pracy (3,1-16). 

 



Po pozdrowieniu wspólnoty autor listu dodaje otuchy Tesaloniczanom, wartość ich 

wiary i nagrodę za wytrwałość (1,5.7.10) przeciwstawiając karze, którą w swoim 

czasie otrzymają ich prześladowcy (1,6.9) 

 2 Tes 1,3-4  Dziękczynienie 
 

Powodem dziękczynienia jest wierność Tesaloniczan pośród trudności oraz ich 

cierpliwość w znoszeniu prześladowań. 

Święty Jan Paweł II, komentując ten fragment napisał: „Uczestniczenie w 

cierpieniach Chrystusa jest równocześnie cierpieniem dla królestwa Bożego […]. 

Chrystus wprowadził nas do tego królestwa przez swe cierpienie. I przez cierpienie 

również dojrzewają do niego ludzie ogarnięci tajemnicą Chrystusowego Odkupienia” 

(Salvifici doloris 21). 

„Wiara wasza bardzo wzrasta” (w.3). Wiara powinna wzrastać, powinna być 

żywa; wzrasta gdy jest połączona z miłością. Apostoł cieszy się z tego, że wśród 

Tesaloniczan praktyka wiary i wzajemnej miłości pozwoliły na zachowanie prawości 

ducha  radości nawet wśród prześladowań i ucisków. 

„Miłość i wzajemna jedność wiernych jest wspaniałą pomocą w opieraniu się złu i 

godnym znoszeniu utrapień. W tym głębokim braterstwie znajduje się największa 

pociecha. Utrapienia mogą zachwiać tylko słabą wiarą i niedoskonałą miłością, ale 

silna i pewna wiara znajduje w nich okazję do umocnienia. Podczas gdy dusza słaba i 

wątła nie znajduje w cierpieniu żadnej siły, dusza hojna znajduje w nim źródło nowej 

energii” (Św. Jan Chryzostom). 

 2 Tes 1,5-10  Boża odpłata 
 

Bóg jest sprawiedliwy i sprawiedliwie wynagrodzi każdego. Istnienie kary nie 

powinno być pierwszym motywem skłaniającym do wierności Bogu – powinna nim 

być miłość. 

Nie można jednak również zapominać o niebezpieczeństwie, że na zawsze 

pozostaniemy oddzieleni od Pana. Naraża się na nie ten, kto dobrowolnie oddala się od 

Boga przez grzech i trwa w tym stanie do końca życia. 

Dlatego Kościół, składając dary podczas Eucharystii, prosi ufnie:  

„Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę od nas, sług Twoich, i całego ludu Twego. 

Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz 

do grona swoich wybranych” (Mszał rzymski, Kanon rzymski). 

 



 2 Tes 1,11-12  Modlitwa o wytrwałość 
 

Greckie wyrażenie „za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa” (w.12) 

może też być przetłumaczone inaczej: „za łaską Boga i Pana naszego, Jezusa 

Chrystusa”. 

W tym drugim przypadku mielibyśmy do czynienia z wyznaniem wiary w bóstwo 

Jezusa: Chrystusa , Boga i Pana. 

To wyrażenie stało się później bardzo powszechne, ma też wielką wartość ze 

względu na to, że jest tak dawne. 

 

 

Kiedy Pan powróci? - 2 Tes 1,11–2,2 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

   Święty Paweł o paruzji. Koryguje przekonanie Tesaloniczan, którzy 

sądzili, że dzień Pański, czyli powtórne przyjście Chrystusa, to kwestia 

chwili. 

 

 DRUGI LIST 
 

     Przez trzy kolejne niedziele będziemy słuchać fragmentów drugiego listu, który św. 

Paweł wystosował do mieszkańców Tesaloniki. Pod wieloma względami bardzo 

przypomina ten pierwszy. Dlatego można sądzić, że został napisany krótko po nim 

(być pół roku albo rok). Podczas pisania tych listów, od końca 50 do połowy 52 r., 

Paweł prawdopodobnie ewangelizował w Koryncie (👁 Dz 18,1–18) 

     Apostoł porusza tematy podobne do tych, które poruszał w swoim Pierwszym 

Liście do Tesaloniczan. Wynika z tego, że sytuacja tamtejszego Kościoła nie zmieniła 

się zbytnio. Dodaje odwagi prześladowanym (👁 2 Tes 1,4–10), zachęca do 

wytrwałości i spokojnej pracy na własne utrzymanie (👁 2 Tes 2,13–3,15). Tak jak w 

pierwszym liście,. głównym tematem jest scenariusz końca czasów. Można 

powiedzieć, że oba listy wzajemnie dobrze się uzupełniają. 

 

 

 

 



 

 

 KOREKTA 

 

       Bezpośrednim powodem wysłania listu i głównym jego tematem jest 

rozpowszechniające się we wspólnocie przekonanie, jakoby już nastawał dzień Pański, 

dzień sądu i końca świata. Być może Tesaloniczanie błędnie zinterpretowali słowa 

Pawła z pierwszego listu, gdy stwierdził, że są już oni synami światłości i synami dnia 

(👁 1 Tes 5,5). Dlatego św. Paweł koryguje nieporozumienia co do powtórnego 

przyjścia Pana. 

 

 MODLITWA I PROŚBA 
 

      Usłyszymy fragment listu Pawła do Tesaloniczan. W pierwszej części będzie to 

zapewnienie o modlitwie Pawła za swoje duchowe dzieci. 

       Zwróćmy uwagę na drugą część fragmentu, gdzie Paweł przestrzega wyraźnie 

przed błędnym rozumieniem kwestii, kiedy Pan powtórnie przyjdzie 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Modlimy się… aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania  

 …aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn 

płynący z wiary 

 Prosimy was, bracia, abyście się nie dali… zastraszyć, jakby już nastawał 

dzień Pański 

 

TRANSLATOR  
 

    …jakby już nastawał dzień Pański (2 Tes 2,2)  

W oryginale użyty jest czas perfektum, który oznacza czynność przeszłą, 

mającą swoje skutki w teraźniejszości. Można zatem przetłumaczyć: tak 

jakby już nastał (i jest). 

 

 

 

 

 

 

 



Biblijny insider  

   Powtórne przyjście Pana. 
 

     Jednym z głównych tematów korespondencji z Tesaloniczanami zawartym w obu 

listach św. Pawła jest paruzja, czyli przyjście Pana. A Paweł to pierwszy autor 

Nowego Testamentu, który używa tego terminu. Mówi się, że mógł go zapożyczyć z 

tradycji aramejskich kościoła antiocheńskiego, w którym pracował, i z tradycji Syna 

Człowieczego: Jezus w Ewangeliach często mówił o swoim przyjściu 

     Równocześnie słowo parousia w kontekście greckim opisywało przybycie króla 

lub boga spieszącego na pomoc swemu wyznawcy. W czasach końca Pan przyjdzie do 

nas jako Król, aby upomnieć się o nas jako swoją własność i uwolnić nas od 

wszelkiego zła. Jeśli taki jest sens ostatecznego przyjścia Chrystusa, to powinniśmy 

go z niecierpliwością oczekiwać. 

 

    Już? 

    Oczekując na paruzję, nie da się jednak żyć z głową zwróconą jedynie ku niebu. 

Usłyszeli to już apostołowie, wpatrujący się w nie po odejściu Chrystusa (👁 Dz 1,11). 

Podobną naukę słyszą od Pawła wierzący w Tesalonice. 

    Ci, którzy słuchali Pierwszego Listu Pawła do Tesaloniczan, odczytywanego 

podczas zgromadzenia, mogli błędnie zrozumieć myśl apostoła o nadchodzącym 

już dniu zbawienia (👁 1 Tes 5,5). Chrześcijanie z Tesaloniki sądzili być może, że 

nadejdzie on natychmiast, że życie zmartwychwstałe zaczęło się już dla nich w 

Chrystusie. 
 

    Jeszcze nie 

 

       Paweł zapowiada, że przyszły „dzień Pański” jest bliski, ale jeszcze nie nadszedł. 

Przyjdzie nieoczekiwanie (👁 1 Tes 5,2), zostanie jednak zapowiedziany przez znaki 

(👁 2 Tes 2,3–12). Apostoł zamiast wypatrywać dnia Paruzji modli się, aby 

chrześcijanie w Tesalonice okazali się wiernymi swojemu powołaniu do zbawienia. 

       Paweł myśli długodystansowo, nie spodziewa się szybkiego przyjścia Pana. 

Równocześnie chce, aby żyć oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Już i jeszcze nie – 

to klasyczne napięcie, w którym trwa chrześcijanin, czekając na Pana, który jest już w 

drodze, ale jeszcze nie nadszedł. 

 

 

 

 

 



 

II czytanie :      2 Tes 1,11–2,2 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(11) Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego 

wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn 

[płynący z] wiary. (12) Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa 

Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.  

(1) W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się 

wokół Niego, prosimy was, bracia, (2) abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w 

waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez 

list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

     Teodoret z Cyru 

 

Nie wierzyć głoszącym, że koniec świata jest bliski i że   niebawem objawi się Pan 

 

„Dlatego modlimy się stale za was, aby nasz Bóg uczynił was godnymi swego 

wezwania i aby z mocą wypełnił w nas wszelkie pragnienia dobra oraz działania 

wiary. Aby w nas zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w 

Nim zgodnie z łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa”.  

„Dlatego błagamy Boga wszechrzeczy, abyście stawszy się godni wezwania i 

napełnienia wszelkimi dobrami, wydali również owoce wiary”.  

„Działaniem wiary” nazywa tu wytrwałość w cierpieniach.  

Powiada: „W ten bowiem sposób On zostanie w was uwielbiony, a wy wraz z Nim 

będziecie uczestniczyć w przyszłej chwale”. Pokrzepiwszy ich nadzieją przyszłych 

dóbr, przechodzi do wykładu nauki o końcu świata. 

„Jeśli idzie o przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i wasze zgromadzenie się 

wokół Niego, to prosimy was, bracia, żebyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w 

waszym rozumieniu ani zastraszyć, czy to przez ducha, czy przez mowę, czy przez list 

rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nadchodził Dzień Pański”. 

 [Apostoł] zwykł używać wyrazu „prosimy” zamiast „wzywamy”.  

Jeśli zaś idzie o zwrot „nasze zgromadzenie się wokół Niego”, to dokładniej 

wyjaśnił je w poprzednim liście. Stwierdził tam, że zostaniemy na obłokach uniesieni 

w przestworza na spotkanie z Panem i w ten sposób z Nim na zawsze przebywać 

będziemy (1 Tes 4, 17).  



To samo też powiedział Pan w świętych Ewangeliach: „Poślę swoich aniołów i 

zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od szczytu niebios aż po ich 

krańce” (Mt 24, 31). Święty Apostoł poleca zatem, aby nie wierzyć tym, którzy 

głoszą, że koniec świata jest bliski i że niebawem objawi się Pan. Głosiciele tych słów 

udają tylko, że wieszczą i prorokują. To bowiem znaczy zwrot „czy to przez ducha”.  

Nie należy im wierzyć, nawet, gdy powołują się na list rzekomo napisany przez 

apostoła, albo gdy utrzymują, że on tak uważał, nie pisząc o tym w liście. 

 

     Św. Hieronim 

 

Sprostowania Pawła 

 

Na podstawie tych słów (1 Tes 4, 15–17) usiłują udowodnić, że Paweł i ci, którzy 

pisali ten list, uważali, że nie umrą, lecz w dniu końca świata będą znalezieni w 

ciałach. Jeśli jest to prawda, to Paweł został wprowadzony w błąd ludzkim 

mniemaniem i pomylił się, sądząc, że zostanie znaleziony w ciele; fakty temu 

zaprzeczyły. 

Tak rozumieli również Tesaloniczanie, którzy nie znając tajemnic języka 

mistycznego, ulegali różnym przypuszczeniom i mówili: „Jeśli Paweł ma być 

znaleziony w ciele, bardzo blisko jest dzień sądu”. 

Dlatego poprawia ich, pisząc w Drugim Liście:  

„Prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez 

wspólnotę z Nim, abyście się nie dawali tak szybko zachwiać w waszym umyśle 

ani też pozwolili się zastraszyć czy to przez ducha, czy przez głoszenie, ani przez 

list rzekomo przez nas wysłany, jakoby nadchodzić miał Dzień Pański. Niechaj 

was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, bo [to nie nastąpi], dopóki wcześniej nie 

przyjdzie odstępstwo i nie ukaże się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się 

sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co nazywają Bogiem, albo co odbiera cześć 

boską, tak, że zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie 

pamiętacie, że będąc jeszcze u was, mówiłem wam to?” (2 Tes 2, 1–5).  

Tymi słowami stara się wyprowadzić ich z błędu, aby nie sądzili, że zbliża się dzień 

sądu, i aby tego, co napisał: 

„My, którzy żyjemy, którzy pozostawieni jesteśmy na przyjście Pańskie, nie 

uprzedzimy tych, którzy zasnęli”, nie rozumieli inaczej, niż sam piszący.  

Bo nie możliwe jest, aby on, który napisał do Tymoteusza: „Mam być już złożony 

w ofierze i czas mego wyzwolenia nadchodzi” (2 Tm 4, 6), sądził, że na zawsze 

zostanie w ciele i nigdy nie umrze oraz że z życia ziemskiego natychmiast przejdzie do 

królestwa niebieskiego; zwłaszcza pisząc do Rzymian, to samo powiedział: „Kto mnie 

wyzwoli z ciała tej śmierci?” (Rz 7, 24) i do Koryntian: „Póki przebywamy w ciele, 



tułamy się daleko od Pana i wolimy raczej wyjść z ciała i być z Panem” (2 Kor 5, 

6–8). 

Ten, który to mówił, wiedział oczywiście, że umrze. 

 

 

2 Tes 2, 1-12 

 

 

 

 (1) W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego 

zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, (2) abyście się nie dali 

zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, 

bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już 

nastawał dzień Pański. (3) Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo 

[dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie 

objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, (4) który się sprzeciwia i wynosi 

ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że 

zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. (5) Czy nie 

pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? (6) 

Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. (7) 

Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz 

powstrzymuje, ustąpi miejsca, (8) wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego 

Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] 

objawieniem swego przyjścia. (9) Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie 

działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, (10) 

[działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, 

ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. (11) Dlatego 

Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, (12) aby 

byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie 

nieprawość. 

 

Drugi List do Tesaloniczan - komentarz z Biblii Nawarskiej 

2,1-17 (opis) 

W tym fragmencie pojawia się główny temat listu – czas powtórnego przyjścia Pana 

(paruzji), który niektórzy uważali za rychły. 

Mimo wysiłków tłumaczy fragment ten jest pełen niejasności i na jego temat 

komentatorzy, zarówno starożytni, jak i współcześni, wygłosili wiele różnych opinii. 



Ogólny sens wydaje się jasny: autor wzywa Tesaloniczan do zachowania 

spokoju i pogody ducha, gdyż jeszcze nie są widoczne znaki poprzedzające 

paruzję. 

 

 2 Tes 2,1-12  Dzień Pański nie jest bliski 
 

Wbrew tym, którzy zasiali niepokój wśród wiernych twierdzeniem, że paruzja jest 

rychła, św. Paweł wyjaśnia, posługując się obrazami i symbolami zaczerpniętymi z 

ST, że najpierw muszą wydarzyć się dwie rzeczy – „odstępstwo” i objawienie się 

„człowieka grzechu” (w.3). 

Odstępstwo (apostazja) zostało zapowiedziane przez Jezusa (por. Mk 13,22). 

Kiedy dopełni się miara grzechów ludzkich, nadejdzie koniec i odbędzie się sąd 

ostateczny. 

Nie wiemy, do czego odnosi się określenie „człowiek grzechu” (w.3). Być może do 

ogółu sił zła, stanowiących narzędzie Szatana, chociaż opis tego przeciwnika Boga 

przypomina bardzo opis „Antychrysta”, o którym mówi św. Jan (por. 1 J 2,18-22). 

Wyrażenie „przez ducha” (w.2) może się odnosić do tych chrześcijan, którzy 

przypisując sobie posiadanie charyzmatu prorockiego, jakoby otrzymanego przez 

Ducha Świętego, szerzą swoje osobiste poglądy, tak jakby pochodziły one od Boga; 

inni natomiast woleli przedstawiać swoje idee jako pochodzące ze słów lub pism św. 

Pawła. 

Trudno jest określić, na czym polega „tajemnica bezbożności” oraz kim lub czym 

jest ten, kto powstrzymuje jej panowanie (w.6-7). Niektórzy uważają, że tą tajemnicą 

jest działanie „człowieka grzechu” (w.2-3). 

Jeśli chodzi o przeszkodę, która go powstrzymuje, to niektórzy utożsamiali ją z 

prawami Cesarstwa Rzymskiego, będącego narzędziem w rękach Boga. Inni sądzą, że 

odnosi się to do głoszenia Ewangelii i do jej działania w życiu wierzących. 

Chrześcijanie przez swoje życie i działalność apostolską sprawiają, że nauka i łaska 

Chrystusa dociera do wielu ludzi. Jeśli osłabną w swoim zapale apostolskim, ustąpi 

przeszkoda powstrzymująca działanie zła, co pozwoli na objawienie się odstępstwa. 

Jeszcze inni odnoszą tę tajemnicę do Boga, który – zgodnie z myślą żydowską – 

związał upadłe anioły do dnia sądu. 

Proponowano również wiele innych wyjaśnień, ale żadne z nich nie jest 

zadowalające. 



Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Przed przyjściem Chrystusa Kościół 

ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących (por. Łk 

18,8; Mt 24,12). Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię                           

(por. Łk 21,12; J 15,19-20), odsłoni <tajemnicę bezbożności> pod postacią 

oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę 

odstępstwa od prawdy.  

Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo 

pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego 

Mesjasza, który przyszedł w ciele (por. 2 Tes 2,4-12; 1 Tes 5,2-3; 2J 7,1; J 2,18.22). 

To oszustwo Antychrysta ukazuje się w świecie za każdym razem, gdy dąży się do 

wypełnienia w historii nadziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie poza 

historią przez sąd eschatologiczny. Kościół odrzucił to zafałszowanie królestwa nawet 

w formie złagodzonej, które pojawiło się pod nazwą millenaryzmu […], przede 

wszystkim zaś w formie politycznej świeckiego mesjanizmu, <wewnętrznie 

perwersyjnego> (por. Pius XI, Divini Redemptoris – potępia „fałszywy mistycyzm” tej 

„karykatury odkupienia pokornych”; II Sobór Watykański, Gaudium et spes 20-21” 

(KKK 675 – 676). 

„Bóg dopuszcza działanie u nich oszustwa” (w.11). w Biblii często przypisuje się 

Bogu działanie, które On po prostu dopuszcza, co też oddaje polski przekład tego 

wersetu. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni i nigdy nie zachęca do złego, 

dopuszcza jednak – z szacunku do wolności człowieka - aby ci, którzy trwają w złu, 

zostali potępieni. 

Niepewność czasu, w którym nastąpi paruzja, nie stanowi przeszkody dla 

autentycznego życia chrześcijańskiego i nie powinna być powodem niepokoju, lecz – 

jak zauważa św. Atanazy – okazuje się dobroczynna:  

„Ludziom przynosi korzyść zarówno nie wiedzieć, kiedy będzie koniec, jak i kiedy 

nastanie dzień końca, aby wiedząc, nie zaniedbali czasu pozostałego do końca, nie 

czekali na dni bezpośrednio poprzedzające koniec i nie znajdowali w ten sposób 

wymówki dla troski o siebie tylko w tym czasie. Z tego powodu [Pan] przemilczał 

również kres pojedynczego człowieka, śmierć, aby ludzie nadęci z powodu wiedzy nie 

zaczęli zaniedbywać sami siebie przez większość czasu. Logos więc ukrył przed nami 

obydwie sprawy – zarówno koniec wszystkiego, jak i kres każdego bytu (przecież w 

końcu wszystkiego mieści się koniec każdego bytu, a w końcu każdego bytu napotyka 

się koniec wszystkiego), abyśmy co dzień czynili postępy jako powołani – skoro 

koniec jest nieznany i zawsze oczekiwany – wytężając siły ku temu, co przed nami, a 

zapominając o tym, co za nami” (Przeciw arianom 3,49). 



Tak czy inaczej, ponieważ sens tego fragmentu jest niejasny, każda osoba powinna 

dokonać wyboru między „miłością prawdy” (w.10), danej nam przez Chrystusa, a 

znakami i słowami Złego. 

„Wszyscy […] ludzie są zobowiązani, zwłaszcza w tym, co odnosi się do Boga i do 

Jego Kościoła, do poszukiwania prawdy, a poznawszy ją, [powinni ją] przyjąć i 

zachować” (II Sobór Watykański, Dignitatis humanae 1). 

2 Tes 2,13-17 

 

(13) Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani 

przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie 

Ducha i wiarę w prawdę. (14) Po to wezwał was przez nasze głoszenie 

Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. (15) Przeto, 

bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście 

pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. (16) Sam 

zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę 

udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, (17) niech 

pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!. 

 

 

Drugi List do Tesaloniczan - komentarz z Biblii Nawarskiej 

 2 Tes 2,13-17    Wiara w prawdę, Modlitwa o pocieszenie i stałość 

 

Chociaż niektórzy nie przyjmują prawdy, apostoł pragnie podziękować Bogu za 

uświęcające działanie Jego łaski w Tesaloniczanach. 

Wzmianka o trzech Osobach Boskich ukazuje, że zbawienie jest wspólnym dziełem 

całej Trójcy: „Bóg” Ojciec wybiera ludzi do tego, by mogli osiągnąć chwałę „Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa” przez działanie „Ducha” Świętego (w.13-14). 

Sposobem na to, by nie zostać oszukanym przez błędne doktryny, jest trzymanie się 

mocno otrzymanej wiary i zachowywanie tradycji apostolskich. 

Określenie „tradycje” (w.15) zdaje się odnosić do nauki chrześcijańskiej, którą św. 

Paweł otrzymał i głosił. Jest też równoznaczne z „depozytem” wiary. 

„Kościół w swojej doktrynie, w życiu i kulcie przedłuża i przekazuje wszystkim 

pokoleniom wszystko, czym jest i w co wierzy” (II Sobór Watykański, Dei verbum 8). 



 

 

 

 

2 Tes 3,1-5 

 

(1) Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i 

rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, (2) abyśmy byli wybawieni od ludzi 

przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. (3) Wierny jest Pan, 

który umocni was i ustrzeże od złego. (4) Co do was, ufamy w Panu, że to, co 

nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. (5) Niechaj Pan skieruje serca wasze 

ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej! 

 

3,1-18 – Od tego miejsca aż do końca List skupia się na postępowaniu 

chrześcijanina, a zwłaszcza na stosunku Tesaloniczan do pracy. 
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 2 Tes 3,1-5    Szerzenie się słowa Bożego 

 

„Apostoł […] zachęca ich teraz do modlitwy do Boga w jego intencji, ale nie po to, 

by Bóg wyzwolił go od niebezpieczeństw, jakim ma stawić czoło – są one bowiem 

nieuniknioną konsekwencją jego posługi – lecz by słowo Pańskie szerzyło się i 

rozsławiało” (św. Jan Chryzostom). 

Wyrażenie grecki (dosłownie: „biegło szybko i zdobywało chwałę”), 

przetłumaczona na polski jako „szerzyło się i rozsławiało” (w.1), może być aluzją do 

zawodów na stadionie, tak rozpowszechnionych w całej Grecji. Zwycięzca biegu 

zdobywał chwałę nagrody. Zwycięstwem i nagrodą słowa Bożego jest to, że jest 

ono przyjmowane przez wszystkich. 

Apostoł wzywa do pokładania ufności w Bogu (w.3). Wymaga to jednak 

odpowiedzi z naszej strony: Bóg nas stworzył bez nas, ale nie chce nas zbawić 

bez nas                         (św. Augustyn). 



 

 

 

 

 

 

Słowo, które ma „biec”- 2 Tes 2,16–3,5 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

   Święty Paweł o paruzji. Koryguje przekonanie Tesaloniczan, którzy 

sądzili, że dzień Pański, czyli powtórne przyjście Chrystusa, to kwestia 

chwili. 

 

 DRUGI LIST DO TESALONICZAN 
 

     W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy lekturę Drugiego Listu św. Pawła do 

Tesaloniczan. Paweł porusza tematy podobne do tych, które poruszał w swoim 

Pierwszym Liście do Tesaloniczan: dodaje odwagi prześladowanym i zachęca do 

wytrwałości i spokojnej pracy na własne utrzymanie oraz – to najbardziej istotna 

sprawa – podejmuje temat końca czasów. Oba listy wzajemnie się uzupełniają. 

 

 KOREKTA 

 

       Bezpośrednim powodem wysłania listu i głównym jego tematem jest 

rozpowszechniające się we wspólnocie przekonanie, jakoby już nastawał dzień Pański, 

dzień sądu i końca świata. Być może Tesaloniczanie błędnie zinterpretowali słowa 

Pawła z pierwszego listu, gdy stwierdził, że są już oni synami światłości i synami dnia 

(👁 1 Tes 5,5). Dlatego św. Paweł koryguje nieporozumienia co do powtórnego 

przyjścia Pana. 

 

 WIECZNE POCIESZENIE 
 



      Tym razem usłyszymy fragment, w którym Paweł podejmuje temat wytrwałości 

chrześcijan w codzienności. Modlitwa o wytrwałość łączy się zapewnieniem, że Pan 

czuwa nad wspólnotą. 

      Zwróćmy uwagę na pragnienie Pawła, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało 

(👁 TRANSLATOR i BIBLIJNY INSIDER). 

 

 

 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz… niech utwierdzi w każdym działaniu 

i dobrej mowie  

 Módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało 

 Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego 

 

TRANSLATOR  
 

    Módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, 

podobnie jak to jest pośród was (2 Tes 3,1) • Dosłownie: aby biegło 

(gr. trecho), czyli rozprzestrzeniało się szybko (👁 Ps 147,15). 

 

Biblijny insider  

   Już dziś 
 

     Życie w królestwie Bożym to nie tylko życie przyszłe, które objawi się w czasie 

zmartwychwstania. Paweł daje do zrozumienia wspólnocie w Tesalonice, że już dziś 

Pan strzeże ich i chroni przed wszelkim złem. 

      Już dziś spoczywają bezpiecznie w Jego rękach. Już dziś mają w sobie wieczne 

pocieszenie, którym jest prawda o oczekującej ich rzeczywistości nieba. 

 

    Słowo, które biegnie 

     



      Chrześcijańskie „teraz” to jednak nie czas pasywnego oczekiwania na przyjście 

Pana. Słowo Chrystusa musi „biec” w chwale (gr. doksazo); ma dotrzeć do tych, 

którzy są dalecy od zbawienia. 

      Bieg Słowa (👁 Jr 23,21 • Ha 2,2) oznacza misję jego prorockiego głoszenia, która 

spoczywa na chrześcijanach. Paweł po wielokroć opisuje się w swoich listach jako ten, 

który biegnie z Ewangelią (👁 Ga 2,2 • 1 Kor 9,24.26 • Flp 2,16). 

      Niebo i zmartwychwstanie są Bożym planem dla całej ludzkości. Czy możemy 

egoistycznie zarezerwować je dla siebie? 
 

 

 

 

 

II czytanie :      2 Tes 2,16–3,5 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 

(16) Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez 

łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, (17) niech 

pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie! 

(1) Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i 

rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, (2) abyśmy byli wybawieni od ludzi 

przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. (3) Wierny jest Pan, który 

umocni was i ustrzeże od złego. (4) Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, 

czynicie i będziecie czynić. (5) Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i 

cierpliwości Chrystusowej! 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

     Teodoret z Cyru 

 

Polecenia św. Pawła 

 

„Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i 

przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy 

serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie”.  

Ten, który umiłował nienawidzących i wezwał tych, którzy byli nieprzyjaciółmi, 

oraz obdarzył nadzieją przyszłych dóbr, niechaj was umocni w wierze, abyście 



wyróżniali się dobrymi słowami i takimi samymi uczynkami... Tu [apostoł] wymienił 

Syna przed Ojcem, nie głosząc bynajmniej, że kolejność nazw nie świadczy wcale o 

różnej godności [Osób Bożych]. Tu bowiem [apostoł] wymienił Syna przed Ojcem, 

nie głosząc bynajmniej, jakoby Syn był większy od Ojca, lecz zmieniając kolejność, 

wskazał na Ich jednakową godność. 

„Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie szerzyło się i 

rozsławiało, podobnie jak to jest wśród was: abyście byli wybawieni od ludzi 

przewrotnych i złych”. Może się wydawać, że w zdaniu tym zawarte są dwie 

prośby, tymczasem jest tu tylko jedna prośba. Kiedy bowiem przekonani są ludzie 

przewrotni wówczas bez przeszkód utwierdza się słowo nauki. 

„Albowiem nie wszyscy mają wiarę”. Apostoł mówi o tym również w innym 

miejscu: przekonanie nie zależy od tego, kto wzywa; rzeczą Boga jest wzywać, naszą 

– być posłusznym. Podobnie powiedział również Pan w świętych Ewangeliach:  

 „Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije” (J 7, 37) 

oraz:  

 „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 

krzyż swój, i niech idzie za Mną” (Łk 10, 23).  

[Pan] bowiem nie stosuje przymusu, lecz oczekuje wolnego wyboru. 

„Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego”. [Apostoł] wskazał, o 

co prosił w modlitwie. 

„Co do nas, ufamy Panu, że to, co wam nakazujemy, czynicie i będziecie czynić

”. Wypowiada te słowa również dla zachęty, aby wiedząc, jakie ma o nich zdanie, 

potwierdzili je swoimi uczynkami. 

„Niech Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej”. 

Potrzeba nam jednego i drugiego – dobrej i pomocy Bożej.  

O to samo prosi też prorok: „Umocnij swoje kroki na twych ścieżkach, aby się 

nie zachwiały stopy moje” (Ps 16, 5). Święty Apostoł ukazuje nam tutaj Trójcę: 

mówi o Panu, Bogu i Chrystusie. Jasne zaś, że „Panem” nazywa Ducha Świętego. 

Tak samo napisał w Liście do Koryntian: „Panem jest Duch” (2 Kor 3, 17)283. 

  Św. Jan Kasjan 

 

Pan uśmierza pokusy i daje łaskę wytrwania 



Apostoł Paweł poucza, że również siły potrzebne do wytrwania w pokusach, to nie 

tyle zasługa naszej cnoty, ale raczej uśmierzającego pokusy Bożego miłosierdzia:                         

„Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. 

Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz 

zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli 

przetrwać” (1 Kor 10, 13). 

To Bóg także – zdaniem Pawła – przysposabia i pokrzepia nasze dusze do każdego 

uczynku dobrego, oraz dokonuje w nas tego, co jest Mu miłe: „Bóg zaś pokoju, który 

na mocy krwi przymierza wiecznego, wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego 

Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, 

byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego” (Hbr 13, 

20n).  

O tę samą łaskę modlił się także dla Tesaloniczan, prosząc: „Sam zaś Pan nasz 

Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który was umiłował i przez łaskę udzielił nam 

nieskończonego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech 

utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie” (2 Tes 2, 16n). 

  Św. Hieronim 

 

Zbawieni dzięki łaskawości Boga 

To wszystko przytaczam, aby wykazać, że nikt [całkowicie] nie dopełnił Prawa, i że 

wszystkie nakazy wydane przez Prawo, opierały się tylko na Prawie. Bóg zaś w nas 

działa, wywołuje chęć i daje wykonanie (Flp 2, 13). Pracuje apostoł, trzymając się 

sprawiedliwości zawartej w Prawie, na nic się nie uskarżając. Wszystko, co czyni dla 

Chrystusa, uważa za śmiecie, aby był znaleziony w Chrystusie. Nie opiera się na 

sprawiedliwości, jaką ma Prawo, lecz na tej, którą zawdzięcza wierze w Chrystusa, 

trzymanej przez Boga. 

Toteż pisze do Tesaloniczan: „Wierny jest Bóg, który was zachowa i ustrzeże od 

złego” (2 Tes 3, 3). A więc jesteśmy zachowani nie na mocy swej woli, lecz dzięki 

łaskawości Boga. Abyś jednak nie sądził... że można prawdziwość wiary obalić, tenże 

apostoł pisze do Tymoteusza: „O Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci skarbu, 

unikając światowych nowości i sprzeciwów rzekomej nauki. Niektórzy ją 

obiecując, pobłądzili w wierze” (1 Tm 6, 20n).  

„ Dobroć bowiem i miłosierdzie Zbawiciela naszego uratowały nas, nie dla 

uczynków sprawiedliwych, które dokonaliśmy, nas uratowała, ale ze swego 



miłosierdzia swego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się według nadziei 

dziedzicami żywota wiecznego” (Tt 3, 4–7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Tes 3,6-15 

 

(6) Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście 

stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według 

tradycji, którą przejęliście od nas. (7) Sami bowiem wiecie, jak należy nas 

naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju (8) 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. (9) Nie jakobyśmy nie mieli do 

tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do 

naśladowania. (10) Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto 

nie chce pracować, niech też nie je! (11) Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród 

was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami 

niepotrzebnymi. (12) Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie 

Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. (13) Wy zaś, bracia, 

nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze! (14) Jeżeli ktoś nie posłucha słów 

naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził. 

(15) A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie! 

 

 

Drugi List do Tesaloniczan - komentarz z Biblii Nawarskiej 

 2 Tes 3, 6-15    Zachęta do wytrwałej pracy 

 



Sądząc mylnie, że paruzja jest rychła, niektórzy chrześcijanie z Tesaloniki nie 

pracowali. Dlatego przypomnienie o ofiarnej pracy Pawła, który przebywając wśród 

nich, chciał zarabiać na swoje utrzymanie i nie być dla nikogo ciężarem, musiało 

stanowić dla Tesaloniczan zachętę. 

„Kierowani duchem Ewangelii”, chrześcijanie muszą „wiernie wypełniać swoje 

doczesne powinności […]. Przez wiarę są jeszcze bardziej zobowiązani do ich 

wypełniania, zgodnie z powołaniem, które każdemu zostało udzielone” (II Sobór 

Watykański, Gaudium et spes 43). 

Taka powinna być postawa każdego chrześcijanina: pracować poważnie, aby oddać 

chwałę Bogu, zaradzać potrzebom własnej rodziny oraz służyć pozostałym ludziom. 

„Każdy w swoim zakresie, na tym miejscu, jakie zajmuje w społeczeństwie, winien 

czuć się zobowiązany do prowadzenia pracy Bożej, która wszędzie sieje pokój i radość 

Pańską” (Św. Josemaria Escriva, Przyjaciele Boga 70). 

3,13. W ewangeliach jest powiedziane, że „kto wytrwa do końca, ten będzie 

zbawiony” (Mt 10,22), jak również: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz 

się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” (Łk 9,62). 

Są to nauki, które w zmiennej sytuacji człowieka zachęcają do usilnej walki o to, by 

nie ustawać w czynieniu dobra, by wytrwać do końca, gdyż  

tylko ten, kto jest wierny aż do śmierci, otrzyma wieniec życia (por. Ap 

2,10). 

 

 

 

Do pracy!- 2 Tes 3,7–12 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

   Tesaloniczanie – sądząc, że Dzień Pański jest blisko – porzucali swoje 

zajęcia. Święty Paweł apeluje, aby „pracując ze spokojem, własny chleb 

jedli”. 

 

 KOREKTA PAWŁA 



 

     Przed nami ostatni fragment Drugiego Listu do Tesaloniczan. Przypomnijmy, że 

bezpośrednim powodem wysłania listu i głównym jego tematem jest 

rozpowszechniające się we wspólnocie przekonanie, jakoby już nastawał dzień 

Pański, dzień końca świata. 

     Być może Tesaloniczanie błędnie zinterpretowali słowa Pawła z pierwszego listu, 

gdy stwierdził, że są już oni synami światłości i synami dnia (👁 1 Tes 5,5). Dlatego              

św. Paweł koryguje nieporozumienia co do powtórnego przyjścia Pana.. 

 

 WYTRWAŁOŚĆ W CODZIENNOŚCI 

 

       Pod wieloma względami oba listy do Tesaloniczan są bardzo podobne, wzajemnie 

się uzupełniają. Tak jak w pierwszym liście, głównym tematem jest kwestia paruzji. 

Ponadto Paweł dodaje odwagi prześladowanym chrześcijanom w Tesalonice, zachęca 

do wytrwałości (👁 2 Tes 1,4–10). 

    Napomina też o konieczności podjęcia pracy. Do podjęcia tego tematu zmusiło go 

niepokojące zjawisko: sądząc, że Dzień Pański jest blisko, Tesaloniczanie porzucali 

pracę. 

 

 PRACUJĄC ZE SPOKOJEM… 
 

Usłyszymy napomnienie św. Pawła o konieczności pracy na własne utrzymanie. 

Zwróćmy uwagę, że jego apel jest poparty własnym świadectwem apostoła, który 

przebywając wśród nich, nie korzystał z przywileju, lecz sam pracował, aby dla 

nikogo… nie być ciężarem. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo 

chleba  

 Pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu… aby dla nikogo z was nie być 

ciężarem 

 Kto nie chce pracować, niech też nie je! 

 

TRANSLATOR  
 



 Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was 

niepokoju (2 Tes 3,7) 

Dosłownie: nie żyliśmy na sposób nieuporządkowany (gr. atakteo) 

     Słowa tego używało się dla opisania niezdyscyplinowanego żołnierza 

wyłamującego się z rytmu marszu bądź ze stojących szeregów lub kogoś, 

kto zaniedbuje swoje obowiązki. 

 

 

 

Biblijny insider  

   Co robić? 
 

 Co robić w obliczu zbliżającego się końca?  

 Jeśli Pan jest już blisko, czy życie, które prowadzimy, ma sens?  

    Takie pytania zadawali sobie członkowie pierwszych wspólnot chrześcijańskich, z 

których niektórzy byli przekonani, że Jezus powróci niebawem, jeszcze za ich życia. 

Zatem porzucali swoje dotychczasowe zajęcia, oczekując przyjścia Syna Bożego. 

     Tak postępowali wierzący w Tesalonice wprowadzeni w błąd głosem innych bądź 

opaczną interpretacją słów Pawła, który napisał im, że już są synami światłości i 

synami dnia (👁 1 Tes 5,5). 

 

    Kto nie chce pracować… 

     

      Paweł przypomina Tesaloniczanom, że przygotowanie na przyjście Pana to nie 

bierne wypatrywanie (z radością czy strachem) Jego zejścia z obłoków. To ciężka 

praca i świadectwo dawane w codzienności. W ten sposób dzień Pański nie zastanie 

ich nieprzygotowanymi. 

       Za przykład Paweł podaje samego siebie. Podczas pobytu w Tesalonice, który – 

jak twierdzi się – mógł być nawet półroczny, Paweł pracował własnymi rękoma na 

swoje utrzymanie (👁 1 Tes 2,9–10 • 2 Tes 3,8).  

  Wymagała tego krańcowa bieda wspólnoty w Tesalonice. Także w Koryncie 

Paweł nie pobierał pieniędzy od wierzących, utrzymując się z wyrobu namiotów (👁 1 

Kor 9,4–19• 2 Kor 11,7–12).  

Apostoł stwierdza za każdym razem, że jako ojciec wspólnoty miał prawo do bycia 

utrzymywanym przez swe duchowe dzieci, ale zrezygnował z tego dla ich dobra. 

Głosząc Ewangelię, darmo dawał im poznać swą bezinteresowną miłość i przedstawiał 

się im jako wzór do naśladowania (👁 2 Tes 3,9).  



Głosił Ewangelię, będąc blisko ubogich, ciężko pracujących wśród członków 

swoich wspólnot. To najlepszy dowód autentyczności głoszonej przez niego 

Ewangelii. 

    Nie poznamy daty 

      Równocześnie Apostoł uznaje za zupełnie bezużyteczne próby odczytania daty 

nadejścia sądu Bożego, poszukiwanie proroctw i znaków tak popularne w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa i w naszych czasach. Odgadywanie przyszłości to 

zmarnowany czas i bezużyteczne wysiłki. 

      Bóg przychodzi w naszej codzienności i przez wierność misji, którą nam 

powierzył, przygotowujemy się na Jego ostateczne przyjście. 

 

 

 

 Teodoret z Cyru 

 

Kto nie chce pracować, niech też nie je 

 

„Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudziliśmy wśród 

was niepokoju”. Na czym polega niepokój? „Ani u nikogo nie jedliśmy za darmo 

chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i znoju we dnie i w nocy, aby dla nikogo 

spośród was nie być ciężarem”.  

„Dobrze wiecie, że głosząc wam Ewangelię, nie wzięliśmy od was niczego, lecz 

we dnie i w nocy pilnie pracowaliśmy, aby zarobić na swe utrzymanie”.                              

A pouczając, że w tym względzie posunął się dalej, niż to zostało określone prawem 

Bożym, dodaje: „Nie, żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, żeby dać wam 

samych siebie za przykład do naśladowania”.  

 Tak samo pisał w Liście do Koryntian: „Czyż nie mamy prawa do jedzenia i 

picia” (1 Kor 9, 4). Stwierdził też, że Pan postanowił, aby z Ewangelii żyli ci, którzy 

głoszą Ewangelię (1 Kor 9, 14).  

„Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: «Kto nie chce 

pracować, niech też nie je»”. „Nie piszemy wam nic nowego, lecz tylko to, czego 

was od początku uczyliśmy”.  



Wyrażenie „niech nie je”, [apostoł] kieruje nie do tych, którzy udzielają mu 

wsparcia, lecz do tych, którzy żyją w lenistwie. Tym zaś, którzy wspierają innych, 

nieco niżej udziela rady, aby nie zważali na niegodziwość tamtych, lecz okazali 

hojność (2 Tes 3, 13–15).  

„Słyszeliśmy bowiem, że niektórzy spośród was postępują wbrew porządkowi. 

Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi”. Tych, którzy żyją 

bezczynnie charakteryzuje gadatliwość, brak powagi i głupia ciekawość. 

„Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby 

pracując ze spokojem, własny jedli chleb”. Nakazawszy im, aby pracowali                              

i zachowywali spokój, innych zachęca do okazywania braterskiej miłości. 

 

 

 Św. Bazyli Wielki 

 

Sens pracy 

 

Nasz Pan Jezus Chrystus mówi: „Wart jest – nie że każdy, ani że jakiś, ale po 

prostu – robotnik swej strawy” (Mt 10, 10). Podobnie nakazuje nam apostoł 

pracować i wytwarzać własnymi rękoma dobra, aby móc udzielać ich potrzebującym 

(Ef 4, 28). Wynika z tego jasno, że należy wytrwale pracować. 

Nie możemy uważać pobożnego życia za pretekst do lenistwa i unikania trudu. 

Raczej dostarcza ono sposobności do walki, do najwyższego wysiłku i do cierpliwości 

w przykrościach, aby móc powiedzieć: „W pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, 

w głodzie i pragnieniu” (2 Kor 11, 27).  

Taka postawa jest nam potrzebna nie tylko po to, aby umartwiać ciało, ale ze 

względu na miłość bliźniego, aby Bóg mógł przez nas dać słabym braciom to, co dla 

nich konieczne. 

Przykład daje nam w Dziejach apostoł, który powiedział:  

 „We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych” 

(Dz 20, 35); i w innym miejscu:  

 „By miał z czego udzielać potrzebującemu” (Ef 4, 28).  



Dlatego powinniśmy stać się godni usłyszenia słów: „Pójdźcie błogosławieni Ojca 

mojego, weźcie w posiadania królestwo przygotowane wam od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony a daliście Mi pić” (Mt 25, 

34n). 

Należy ponadto zwrócić uwagę na wielkie zło, jakim jest lenistwo. Apostoł poucza 

wyraźnie, że „ten, kto nie chce pracować, nie powinien też jeść” (2 Tes 3, 10). 

Jak więc dla każdego konieczny jest codzienny pokarm, tak każdy powinien według 

swych możliwości pracować. Nie na darmo Salomon napisał słowa pochwały: „

Chleba próżnując, nie jadła” (Prz 31, 27).  

Apostoł zaś mówi o sobie: „Ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale 

pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy” (2 Tes 3, 8). A przecież 

głosząc Ewangelię, miał prawo żyć z Ewangelii (1 Kor 9, 14). 

 

Pan sam połączył gnuśność ze złem, mówiąc: „Sługo zły i gnuśny” (Mt 25, 26). 

Także mądry Salomon nie tylko chwali, jak przypominano, pilnych, ale i gani 

leniwych, gdy wskazuje im dla porównania najmniejsze zwierzątko: „Do mrówki się 

udaj, leniwcze” (Prz 6, 6). 

Dlatego należy się obawiać, aby to nie pozostało nam ukazane jako zarzut w dniu 

sądu. Ten, który dał nam siłę do pracy zażąda od nas dokonań odpowiadających 

naszym możliwościom. Powiedział bowiem: „Komu wiele zlecono, tym więcej od 

niego żądać będą” (Łk 12, 48)... 

Celem, który ma przyświecać każdemu w pracy, musi być pomoc dla ubogich, a nie 

służenie własnym potrzebom. Właśnie w ten sposób unikniemy zarzutu, że kochamy 

siebie, a będziemy błogosławieni przez Pana za okazanie miłości naszym braciom, 

gdyż On powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 

I aby nikt nie przypuszczał, że przeczą nam słowa apostoła: „Aby pracując ze 

spokojem, własny chleb jedli” (2 Tes 3, 12). Odnoszą się one bowiem do tych, 

którzy żyją w sposób nieuporządkowany i nic nie robią; słowa te mają dać im do 

zrozumienia, że zamiast żyć w lenistwie, lepiej zatroszczyć się o własne sprawy, nie 

będąc ciężarem dla innych.  

Mówi apostoł: „Słyszymy, że niektórzy spośród 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” (2 Tes 3, 11n).  

Gdzie indziej wyraża tę samą myśl: „Pracowaliśmy we dnie i w nocy, aby dla 

nikogo z was nie być ciężarem” (2 Tes 3, 8). Apostoł podjął się sam pracy, więcej 

niż było potrzebne, z miłości do braci i dla przykładu opieszałym. Cechą tego, który 

dąży do doskonałości, jest pracować dniem i nocą aby mieć z czego udzielać 

potrzebującym (Ef 4, 28). 

2 Tes 3,16-18 

 

 (16) A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki 

sposób! Pan niech będzie z wami wszystkimi! (17) Pozdrowienie ręką moją - 

Pawła. Ten znak jest w każdym liście: Tak piszę. (18) Łaska Pana naszego 

Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi! 

 

 

List Świętego Jakuba Apostoła - komentarz z Biblii Nawarskiej 

 2 Tes 3,16-18     

 

W starożytności listy zwykle dyktowano skrybie lub sekretarzowi. Paweł również 

miał ten zwyczaj (por. Rz 16,22). 

Często nadawca własnoręcznie dopisywał na końcu kilka słów, które stanowiły 

oznakę grzeczności i poświadczały autentyczność listu. Tak też dzieje się kilkakrotnie 

w zbiorze listów Pawłowych (por. 1 Kor 16,21; Ga 6,11; Kol 4,18). 

W tym przypadku końcowe słowa stały się pozdrowieniem liturgicznym używanym 

w Kościele. 


