
  

Atmosfera wiary 
Mk 6:1-6; 1Ts 1:2-2:16 

10 sierpnia 2014 r. 

tmosfera kojarzy nam się przede wszystkim z pojęciem poznanym na 

lekcji geografii, określającym gazową powłokę otaczającą naszą planetę 

w celu jej ochrony. Dzisiejsze rozważanie jednak nie ma nas zachęcić do 

bujania w obłokach lecz do twardego stąpania po Ziemi.  

Atmosferą zatem określimy stan emocjonalny, stopień przychylności, 

gotowość do podjęcia współpracy, itp., grupy ludzi w określonym miej-

scu. 

Pamiętajmy także, że nasze wakacyjne rozważania w cyklu Czas wakacji 

— czas relacji pomagają uświadomić nam, że Biblia jest z jednej strony 

Księgą zasad, z drugiej Księgą niepowtarzalnych przypadków. Stąd Twój 

przypadek nie musi powtarzać zasady. Może być ewenementem historii. 

Atmosfera niewiary (Mk 6:1-6) 
Jezus wzgardzony w Nazarecie 

1Potem wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony.
1
 Towa-

rzyszyli Mu Jego uczniowie. 2A gdy nastał szabat, zaczął nauczać 

w synagodze. Wielu słuchających dziwiło się i zastanawiało: Skąd 

On to ma? I co to za mądrość, która jest Mu dana? I takie cuda, które się 

przez Jego ręce dzieją? 3Czy to nie jest ten cieśla,
2
 syn Marii,

3
 brat 

Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czy Jego siostry nie są tu, przy nas? I 

zaczęli wyszukiwać powody do odsunięcia się od Niego. 4Jezus zaś 

zwrócił im uwagę: Nigdzie prorok nie jest lekceważony, poza swoją oj-

                                                   
1  Nazaret małe miasteczko leżące ok. 30 km na południowy zachód od Kafarnaum. 
2  Mt 13,55 określa Jezusa jako syna cieśli. Oba określenia są prawdziwe. Po śmierci 

Józefa Jezus prowadził warsztat. Słowo cieśla jest na gruncie greckim bardzo stare 

(znane już u Homera). Początkowo odnosiło się do rzemieślnika pracującego w 

drewnie, potem jednak rozciągało się również na pracujących w metalu i kamieniu, 

a nawet na rzeźbiarzy. 
3  Określenie to może być nieco poniżające, w środowisku żydowskim bowiem męż-

czyzny nie określało się jako syna jego matki (Sdz 11,1-2; J 4,41; 8,41; 9,29). 
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czyzną, pośród swoich krewnych i we własnym domu. 5I nie był w stanie 

dokonać tam żadnego cudu, tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdro-

wił ich. 6I dziwił się ich niedowiarstwu. Ponadto obchodził okoliczne 

wsie i nauczał. 

 

Tło wydarzeń: ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Mieszkańcom Nazaretu nie dawało spokoju _______________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Jezusa postrzegali jedynie jako _________________________________  

__________________________________________________________

i nie mogli wznieść się ponad __________________________________ 

Ich niewiara nie polegała na tym, że _____________________________ 

ale przejawiała się ___________________________________________ 

do Jezusa. W skutek tego atmosfera, jaka w tych okolicznościach zapa-

nowała nie pozwalała ________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Atmosfera wiary (1Ts 1:2-2:16) 
Modlitwa dziękczynna 

2Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w 

naszych modlitwach, nieustannie 3pamiętając
4
 o dziele waszej wia-

ry,
5
 trudzie miłości i wytrwałości nadziei [co do] naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa, przed Bogiem i Ojcem naszym, 4wiedząc, bracia uko-

chani przez Boga, o waszym wybraniu, 5że nasza ewangelia dotarła do 

was nie tylko w Słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i z 

wielką siłą przekonania — tak jak wiecie, jacy byliśmy pośród was ze 

względu na was.
6
 6A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy 

przyjęliście Słowo w wielkim ucisku z radością Ducha Świętego, 7tak że 

staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w 

                                                   
4  Fragment można również przetłumaczyć: wspominając was w naszych modlitwach 

nieustannie, pamiętając... 
5 Dzieło wiary 
6  Lub: dla was pośród was. 

1 



Dariusz Banicki str. 3 

 

Achai. 8Od was bowiem Słowo Pana rozniosło się nie tylko w Macedonii 

i w Achai, ale w każdym miejscu rozeszła się wasza ufność względem 

Boga, tak że nie mamy potrzeby o tym mówić; 9sami bowiem o nas roz-

głaszają, jakie mieliśmy u was przyjęcie,
7
 i jak odwróciliście się od boż-

ków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu 10i oczekiwać 

Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas 

ocala od
8
 nadchodzącego gniewu Boga.

 

Wspomnienie o służbie Pawła w Tesalonikach 

1Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okaza-

ło się daremne, 2ale pomimo, że ucierpieliśmy i doznaliśmy znie-

wagi — jak wiecie — w Filippi, odważyliśmy się w Bogu naszym 

głosić wam ewangelię Bożą w ciężkim boju. 3Gdyż nasze wezwanie 

nie wywodzi się z błędu ani z nieczystości i nie kryje w sobie przynęty, 
4lecz jak zostaliśmy wypróbowani przez Boga, aby została nam powie-

rzona ewangelia, tak też głosimy, nie aby podobać się ludziom, lecz Bo-

gu, który poddaje próbie nasze serca. 5Bo ani wcześniej nie występowali-

śmy w słowie pochlebstwa — jak wiecie — ani w skrytej chciwości; Bóg 

świadkiem, 6nie szukaliśmy też chwały u ludzi — ani u was, ani u in-

nych, 7choć jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w poważaniu; 

tymczasem byliśmy pośród was jak niemowlęta, jak żywicielka otaczają-

ca troską swoje dzieci. 8Tak przywiązaliśmy się do was, że gotowi byli-

śmy nie tylko przekazać wam ewangelię Bożą, ale i własne dusze, dla-

tego że staliście się dla nas tak ukochani. 9Pamiętacie bowiem, bracia, 

trud nasz i mozół; pracując nocą i dniem, aby nie obciążać kogokolwiek z 

was, głosiliśmy wam ewangelię Bożą. 10Wy jesteście świadkami i Bóg, 

jak święcie i sprawiedliwie, i nienagannie postępowaliśmy pośród was 

wierzących. 11Podobnie wiecie, jak każdego jednego spośród was, niby 

ojciec swoje dzieci, 12zachęcaliśmy was i po przyjacielsku radziliśmy, i 

nakłanialiśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje 

do swojego Królestwa i chwały.
 

13Dlatego też i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście od nas 

Słowo Bożego poselstwa, nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest napraw-

                                                   
7  Lub: jak nas przyjęliście. 
8  NA 27 ma w tym miejscu gr. ek (ek) z. Od, gr. apo (apo), przyjęte za TP zdaje się 

jednak mieć lepsze uzasadnienie (NET 650).   

2 



str. 4 Rozważania 

 

dę, jako Słowo Boga, które
9
 też w was wierzących skutecznie działa. 

14Gdyż wy, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych, które 

są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo to samo i wy wycierpieliście od swo-

ich rodaków, co i oni od Żydów, 15którzy i Pana Jezusa zabili, i proro-

ków, i nas prześladowali,
10

 i Bogu nie są mili i wszystkim ludziom prze-

ciwni, 16przeszkadzając nam głosić poganom, aby byli zbawieni, i [w ten 

sposób] dopełniając [miary] swoich grzechów. Już wcześniej zaś do koń-

ca spadł na nich gniew Boga. 

Tło wydarzeń: ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Atmosfera panująca wśród chrześcijan w Tesalonice była zupełnie inna 

od panującej wśród mieszkańców Nazaretu – była to atmosfera 

______________ .  

Możliwe to było dzięki temu, że ________________________________ 

_________________________________________________________ . 

Efekt takiej postawy, to _______________________________________ 

__________________________________________________________

_________________________________________________________ . 

Z powyższych dwóch obrazów bardziej podoba mi się atmosfera panują-

ca _________________________________ . 

Wiara w działaniu czyli zastosowanie 

 

1. Poznaj Jezusa nie jako postać historyczną lecz jako twojego Zbawicie-

la. Zastosuj wskazówki z Dz 2:37-38. 

 

2. Stwarzajmy w naszej wspólnocie atmosferę, która pozwoli Duchowi 

Świętemu na niczym nieograniczone działanie (Ef 3:20).  

 

3. Głośmy ewangelię z wielką siłą i przekonaniem. 

 

Dariusz Banicki, KB Gniezno, e-mail: dariusz-banicki@o2.pl 

                                                   
9  Lub: który (czyli Bóg); w grece zarówno Słowo jak i Bóg są rodzaju męskiego.  
10  Lub: wygonili (Dz 17,5-10). 


