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XI Niedziela zwykła  17   VI   2018 
 

(Mk 4,26-34):  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(26) Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 

nasienie wrzucił w ziemię. (27) Czy śpi, czy czuwa,  

we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, 

 on sam nie wie jak. (28) Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 

potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. (29) A gdy stan zboża na to 

pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. (30) Mówił jeszcze: Z 

czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 

przedstawimy? (31) Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w 

ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. (32) Lecz wsiane 

wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki 

powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. (33) W wielu takich przypowieściach 

głosił im naukę, o ile mogli /ją/ rozumieć. (34) A bez przypowieści nie 

przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 
 

 

Nauczanie w przypowieściach  -    (Mk  4, 21 - 34) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 35" Wyd. Biblos 

 

Omawiany fragment Ewangelii św. Marka obejmuje kilka mniejszych jednostek, które zwykle 

określamy mianem przypowieści, choć dwie pierwsze z nich, czyli przypowieści o lampie i mierze 

(Mk 4,21-23 i 24), można by również określić jako pewnego rodzaju rozbudowane aforyzmy. 

Ewangelista przytacza je zaraz po najbardziej rozbudowanej przypowieści, czyli przypowieści 

o siewcy (Mk 4,1-20). Adresat pozostaje ten sam. Są nimi uczniowie, którzy od chwili zadania im 

pytania dotyczącego znaczenia przypowieści o siewcy przebywają osobno z Jezusem. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 42 
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W sentencji mówiącej o lampie Mistrz z Nazaretu posługuje się prostym obrazem znanym 

wszystkim Jego słuchaczom. Większość bowiem ludzi, którzy słuchali Jezusa, mieszkała w 

typowych palestyńskich domach, które składały się zwykle z jednej dużej izby, oświetlanej przez 

lampę oliwną umieszczaną na stojaku w jej wnętrzu. 

Forma wypowiedzi Jezusa jest już bardziej skomplikowana. Składają się na nią dwa pytania 

retoryczne , które zakładają przeciwstawne odpowiedzi: "nikt tak nie robi" - "wszyscy robią w ten 

sposób". Czy stawia ktoś lampę pod korcem (naczyniem) lub pod łóżkiem?  

Nikt tak nie robi! Wszyscy stawiają lampę na świeczniku! 

Najważniejsze pytanie jest jednak takie: Co jest owym światłem, które powinno świecić 

wszystkim? 

Kontekst wypowiedzi Jezusa, w których odkrywa On uczniom tajemnicę królestwa Bożego, 

wskazuje, że owym  

światłem jest właśnie królestwo Boże, prawda o Bogu poznawana                  

w Chrystusie, Boże słowo. 

Słowa Jezusa są bliskie idei, którą przekazuje psalmista:  "Twoje słowo jest lampą dla 

moich stóp i światłem na mojej ścieżce" (Ps 119, 105). 

Królestwo Boże pozostaje tajemnicą, ale nie jest sekretem, który należy ukrywać. Wręcz 

przeciwnie. Ze swej natury domaga się głoszenia. Jest bezużyteczne jak zakryte światło, tak samo 

bezużyteczna jest prawda o Bożym królestwie, która nie jest głoszona. 
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W kolejnym zdaniu Jezus za pomocą innych słów mówi to samo, stwierdzając: " Nie ma 

bowiem nic zakrytego, co by nie miało wyjść na jaw" (Mk 4,22). 

Choć królestwo Boże jest tajemnicą objawianą stopniowo uczniom przez Jezusa, to nie jest 

sekretem, który należy czy nawet jest się w stanie utrzymać. 

Werset podsumowujący tę sentencję przynosi wezwanie: "Kto ma uszy do słuchania, niechaj 

słucha!" (Mk 4,23). Wezwanie to pojawiło się już wcześniej, w zakończeniu przypowieści o 

siewcy (Mk 4,9). Różnica jest taka, że wówczas było ono skierowane do tłumu słuchającego 

Jezusa nad jeziorem. Tutaj natomiast Jezus zwraca się tylko do najbliższych uczniów. To sprawia, 

że wezwanie to ma inny sens. Jest zachętą do takiego przyjmowania słów Jezusa przez uczniów, 

aby byli oni zdolni do dalszego przekazywania, objawiania tajemnicy królestwa Bożego innym 

ludziom. Uczniowie nie są więc biernymi odbiorcami, ale mają stać się przekazicielami słów 

Jezusa. 

Tak przechodzimy do przypowieści o mierze. Adresatami nauczania Jezusa są cały czas 

uczniowie, którzy wcześniej usłyszeli wyjaśnienie przypowieści o siewcy oraz sentencje, w 

których Jezus posłużył się obrazem lampy i korca. 

W stosunku do przypowieści o lampie i korcu kolejność jest odwrócona, najpierw jest 

wezwanie Jezusa, a potem pojawia się sentencja. 

Owym wezwaniem jest zdanie: "Uważajcie na to, czego słuchacie" (Mk 4,24).                 

Tak więc znów jest to wezwanie do uważnego słuchania i przyjmowania słowa Jezusa. 

Natomiast sentencja przypomina, że od obecnej postawy uczniów zależy ich przyszłość. Jezus 

używa tutaj typowego zwrotu w stronie biernej: "wam odmierzą", "dołożą wam". 

W ten sposób określa przyszłe działanie samego Boga. Natomiast sentencja nie jest 

negatywnym ostrzeżeniem, ale ukazuje pozytywną perspektywę: 

jeśli ktoś będzie przyjmował Boże słowo z całym zaangażowaniem, to otrzyma od 

Boga jeszcze więcej. 

W tym świetle również jasne staje się zakończenie, na pierwszy rzut oka paradoksalne:                

"Kto ma, temu będzie dane" (Mk 4, 25). Mowa jest o obfitej nagrodzie, która będzie 

proporcjonalna do włożonego wysiłku słuchaczy słowa. 

Następnie jednak zapowiedziana jest utrata wszelkich dobrodziejstw przez tego, w czyim życiu 

słowo nie wydało plonu - jak przy zasiewie, gdzie ziarno padło na skałę, drogę czy między ciernie 

(Mk 4,1-8). 
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Kolejną sekcję perykopy stanowią dwie przypowieści o zasiewie (Mk 4, 26-29) oraz               

o ziarnku gorczycy (Mk 4,30-32). 

Łączy je wspólny motyw ziarna, i to ukazanego w specyficzny sposób. Moglibyśmy nadać tym 

dwóm przypowieściom wspólny podtytuł. Obie mówią o niezwykłej sile, jaka tkwi w ziarnie. 

Jest bardzo charakterystyczne, że pośród niewielkiej liczby przypowieści zamieszczonych w 

Ewangelii św. Marka wyeksponowane są właśnie te, których głównym "bohaterem" jest ziarno. 

Najpierw ewangelista przedstawia przypowieść o siewcy, która również ukazuje słowo Boże 

jako ziarno, ale akcent położony jest na glebę, od której zależą plony. Dwie przypowieści z naszej 

perykopy skupiają się na samym ziarnie i mocy w nim ukrytej, czyli ukazują wielką potencjalną  

moc Słowa, które zasiane w ludzkie serca przynosi niezawodny plon. 

 Dlaczego ewangelista Marek akcentuje przypowieści mówiące o mocy słowa? 

Musimy pamiętać, że jego ewangelia była skierowana pierwotnie do katechumenów.            

Była swoistym katechizmem tych, którzy przygotowywali się do chrztu albo stawiali pierwsze 

kroki we wspólnocie Kościoła. Byli to ludzie pochodzący często z pogaństwa, którzy stając się 

uczniami Jezusa, porzucali swój dotychczasowy świat i borykali się  z różnymi problemami              

z tym związanymi. Przechodzili też pierwsze próby wiary, czasami rozczarowania. Wielu z nich 

zadawało sobie pytania typu: skoro słowo Boże jest tak potężne, to dlaczego nie zmienia świata, 

nie zmienia ludzkiego serca? 

Chrześcijanie są ciągle kroplą w morzu pogaństwa, a nasze życie nie zmieniło się jak za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Marek udziela odpowiedzi na te wątpliwości, opowiadając 

przypowieść o ziarnie. 

Najpierw mówi, że plon zależy od gleby, na którą ziarno pada (przypowieść o siewcy), a 

następnie daje nadzieję, przypominając, że ziarno Jezusowego słowa zasiane w życiu chrześcijan 

jest niezwykłą siłą. Nawet jeżeli na pozór nic się nie dzieje, to ono żyje, jest potężne i wyda plon w 

odpowiednim czasie. 

Ilustracją tej prawdy jest najpierw przypowieść o zasiewie (Mk 4, 26-29). Skierowana 

jest ona już nie do wybranej grupki uczniów, ale do tłumu zebranego nad Jeziorem Galilejskim.  

 Po raz pierwszy Jezus odnosi wprost treść przypowieści do królestwa Bożego. 

W owym królestwie dzieje się tak - mówi Jezus - jakby jakiś człowiek rzucił ziarno                   

w ziemię. Co ciekawe, nie jest on określony mianem siewcy. Jest powiedziane, że jest to "jakiś 

człowiek" (gr. anthropos, bez rodzajnika). 

Nie jest nazwany siewcą, ale w następnych wersetach są mu przypisane działania typowe dla 

człowieka (kłaść się i wstawać) oraz dla żniwiarza (organizuje żniwa).  
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Nie ma mowy o jego czynnej trosce o zasiew i nawet ziarno nie jest zasiewane, tylko po prostu 

rzucane w ziemię (Mk 4, 27). 

Wszystko to służy podkreśleniu, że od momentu wrzucenia ziarna w ziemię człowiek nie 

zabiega o rozwój zasiewu, choć nie chodzi tu o lenistwo, niedbalstwo czy brak zainteresowania 

siewcy jego losem. 

Werset Mk 4, 29 pokazuje, że zależy mu na plonie. Chodzi oczywiście o zaakcentowanie 

prawdy o samorzutnym i żywiołowym wzroście zasiewu, w dużym stopniu niezależnym od działań 

człowieka. Człowiek jest jakby obok tego procesu dziejącego się cały czas, "we dnie     i w nocy" 

(Mk 4,27). Więcej, człowiek nawet nie jest w stanie ogarnąć swoim rozumem zachodzących 

procesów ("on sam nie wie jak" - Mk 4,27). 

W Mk 4,28 jest podkreślone, że ziarno w kłosie pojawia się "samo z siebie"                               

(gr. automate). Wszystko w gruncie rzeczy zależy od ziemi, a nie od jakichś zabiegów siewcy po 

rzuceniu ziarna w glebę. Gdy stan zboża na to pozwala, rozpoczynają się żniwa. 

Jezus używa tutaj obrazu sierpa, który pojawia się w literaturze apokaliptycznej w związku z 

końcem czasów (Jl 4,13; Ap 14,15). Tutaj jednak żniwo nie jest czasem sądu ostatecznego, ale 

zakończeniem  rozwoju  całości zasiewu aż do przyniesienia pełnego plonu. 

 

Przypowieść zawiera więc ważną prawdę na temat królestwa Bożego.  

 

 Jeśli nawet słowo zostaje przyjęte, to nie można przyspieszyć wydawania owoców, ale 

należy zaakceptować, że ich dojrzewanie wymaga czasu i cierpliwości. 

Między zasiewem a wydawaniem owoców jest czas wzrastania.  

Przypowieść ostrzega też przed pokusą nadmiernego aktywizmu i próbą wzięcia wszystkiego 

w ludzkie ręce, gdy odnosi się wrażenie, iż Bóg jest nieobecny czy bierny. 

Kolejna z przypowieści, o ziarnku gorczycy (Mk 4, 30-32), przestrzega przed inną skrajną 

postawą, która wyraża się w rezygnacji i rozczarowaniu z powodu skromnych początków 

królestwa Bożego. 

W tej przypowieści moc Bożego słowa jest jeszcze bardziej zaakcentowana przez użycie 

czytelnego obrazu o charakterze hiperboli.  

Pan Jezus zestawia ze sobą najmniejsze  z możliwych ziarenko, czyli ziarenko gorczycy, z 

drzewem, na którym nawet ptaki mogą budować gniazda. Obraz jest prosty. 

Królestwo Boże jest - mówi Jezus - jak ziarnko gorczycy. 
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Na Bliskim Wschodzie jest ono symbolem maleńkości. Więcej, z niewielu ziaren tak małych 

jak gorczyca może wyrosnąć potężna roślina.  

Chodzi tu o snapis nigra, roślinę jednoroczną, która zwykle osiąga wysokość około dwóch 

metrów, jednak w sprzyjających warunkach nawet do czterech metrów.  

Tę samą symbolikę wykorzystuje Jezus do określenia małej wiary, którą porównuje do ziarnka 

gorczycy, z jej skutecznością czynienia tak wielkich cudów, jak przeniesienie góry  

 

( On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: 

Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się 

stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. Mt 17, 20). 

 

 Przypowieść o ziarnku gorczycy w gruncie rzeczy jest przypowieścią niosącą 

chrześcijanom nadzieję opartą na potędze Bożego działania. 

 Choć nieraz może wydawać się, że w stosunku do zadań, jakie stawia przed swoimi uczniami 

Jezus, ich możliwości są ograniczone, i choć mają oni też świadomość swoich słabości, to 

przypowieść każe uwierzyć Bożej mocy, która jest w stanie objawić się również  w sytuacjach, 

które, po ludzku patrząc, są nieadekwatne. 

 

Przypowieść o ziarnku gorczycy (Mk 4, 30-32) 

Spróbujmy ocenić treść porównania na podstawie samej natury gorczycy. Jej ziarenko jest z 

pewnością nieznaczne, ale dopiero, gdy się je zetrze, odczuwa się jego siłę. Podobnie i wiara: na 

pierwszy rzut oka wyda się czymś prostym, ale ścierana przeciwnościami rozlewa wokół 

dobrodziejstwa swej mocy tak, że tych, którzy o niej słyszą lub czytają, napełnia wonnością.  

Ziarnkiem gorczycy są nasi męczennicy. Oni posiadali wonność wiary, lecz była ona 

ukryta. Przyszło prześladowanie [...] starci mieczem rozsiali aż po krańce ziemi piękno swego 

męczeństwa (św. Ambroży, "Komentarze do Ewangelii wg św. Łukasza" 7). 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz Wielki 

 

Ziarno wzrasta, gdy człowiek śpi 
 

  
 „I mówił: «Tak jest z królestwem Bożym, jak gdyby człowiek rzucił nasienie w 

ziemię. A spałby i wstawałby w nocy i we dnie, a nasienie kiełkowałoby i rosło, podczas 

gdy on nie wie. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje: naprzód łodygę, potem kłos, 

wreszcie pełne ziarno w kłosie. A gdy wyda owoc, wnet zapuszcza sierp, bo nadeszły 

żniwa»” (Mk 4, 26–29).  

Człowiek rzuca ziarno w ziemię, gdy w swym sercu wzbudza dobrą intencję, a po 

wrzuceniu ziarna śpi, bo już odpoczywa w nadziei dobrego czynu. Ale powstaje w nocy i 

we dnie, bo doskonali się wśród przeciwności i pomyślności. 

Ziarno natomiast kiełkuje i wzrasta, gdy on wie dlaczego, a choć nie jest jeszcze w stanie 

ocenić wzrostu cnoty, raz poczęta wzrasta jednak, rozwija się i ziemia dalej owocuje, bo 

dusza ludzka za uprzednim działaniem łaski powstaje spontanicznie ku owocom dobrych 

uczynków. Lecz ziemia ta wydaje najpierw łodygę, później kłos, w końcu dojrzałe ziarno w 

kłosie. Wydać łodygę znaczy posiąść już delikatność duszy dla rozpoczęcia dobrych 

uczynków. Łodyga wydaje kłos, gdy poczęta w duszy cnota rozwija się ku czynieniu 

dobrych uczynków. Dojrzałe ziarno owocuje w kłosie, gdy cnota tak się rozwinęła, że może 

doprowadzić do doskonałego i naprawdę wielkiego czynu. A gdy czyn wyda owoce, bierze 

się sierp, bo nadszedł czas żniwa.  
 

Bowiem wszechmogący Bóg, gdy już zostanie wydany owoc, bierze sierp i żnie swoje 

żniwo, bo skoro doprowadził już kogoś do spełnienia wielkich czynów, wyrokiem swoim 

przecina jego ziemskie życie, by ziarno swe zwieźć do niebiańskiego gumna.  
 

Gdy więc poweźmiemy dobre pragnienie, rzucamy ziarno w ziemię; gdy zaczynamy 

dobrze czynić, stajemy się łodygą; gdy wzrastamy w postępie czynienia dobrze, 

dochodzimy do kłosa; gdy się już naprawdę utwierdzimy w czynieniu dobra, wnieśliśmy już 

dojrzały owoc do kłosa...  

 

Nikt zatem, u kogo widzimy dobrą wolę, lecz jeszcze w początkach życia duchowego, 

niech przez to nie będzie w pogardzie, bo pszenica Boża rozpoczyna się od łodygi, aby 

następnie stać się ziarnem. 
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  Św. Ambroży 

 

Królestwo niebieskie jest jak ziarno gorczyczne 

 

"Do czego podobne jest królestwo niebieskie i z czym je porównam? Podobne jest do 

ziarna gorczycznego, które wziąwszy, człowiek zasiał w ogrodzie swoim, i wzrosło,                 

i stało się drzewem wielkim, a ptaki niebios odpoczywały na gałęziach jego” (Łk 13, 

18n). 
 

To czytanie poucza nas, że należy zwracać uwagę na istotę porównania, a nie na sam 

obraz. Patrzmy więc, dlaczego wspaniałe królestwo niebieskie jest porównane do ziarna 

gorczycznego. Przypominam sobie bowiem, że czytałem jeszcze w innym miejscu o ziarnie 

gorczycznym, kiedy to Pan porównał je do wiary w słowach: „Gdybyście mieli wiarę jako 

ziarno gorczycy, rzeklibyście tej górze: podnieś się i rzuć się w morze” (Mt 17, 20). 
 

 Nie jest to bynajmniej mała wiara, lecz zaiste silna, która może nakazać górze, by się 

przeniosła; nie miernej wiary wymaga Pan od apostołów, gdyż wie, że będą musieli walczyć 

z ogromem wznoszącej się niegodziwości duchowej. Chcesz wiedzieć, jak wielkiej wiary 

potrzeba?  

Czytaj u apostoła: „Jeśli miałbym taką wiarę, iżbym góry przenosił” (1 Kor 13, 2).  
 

Jeśli więc królestwo niebios jest jak ziarno gorczyczne i wiara jest jak ziarno gorczyczne, 

to zaiste wiara jest królestwem niebieskim, a królestwo niebieskie jest wiarą. Przeto ten, kto 

ma wiarę, ma królestwo niebieskie, i królestwo niebieskie jest w nas, i wiara jest w nas, 

czytamy bowiem: „Królestwo Boże jest w was” (Mk 11, 12); a gdzie indziej: „Miejcie 

wiarę w was” (Mt 16, 19). W końcu także i Piotr, który miał tak wielką wiarę, otrzymał 

klucze królestwa niebieskiego, aby je innym otwierać. 
 

Spróbujmy teraz ocenić treść porównania na podstawie samej natury gorczycy. Jej 

ziarnko jest z pewnością rzeczą nieznaczną i zwyczajną, ale dopiero gdy się je zetrze, 

odczuwa się jego siłę. Podobnie i wiara; na pierwszy rzut oka wyda się czymś prostym, ale 

ścierana przeciwnościami rozlewa wokół dobrodziejstwa swej mowy tak, że tych, którzy o 

niej słyszą lub czytają, napełnia wonnością.  
 

Ziarnkiem gorczycznym są nasi męczennicy: Feliks, Nabor i Wiktor.  
 

Oni to posiadali wonność wiary, lecz ją ukrywali. Przyszło prześladowanie, złożyli broń, 

wyciągnęli szyję i starci mieczem rozsiali aż po krańce ziemi piękność swego męczeństwa; 

słusznie więc można powiedzieć: „Na całą ziemię rozszedł się ich głos” (Ps 18, 5).                   

Bo wiara jest kiedy indziej ścierana, kiedy indziej gnieciona, kiedy indziej jeszcze 

zasiewana.  
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Sam Pan nasz jest                                  

ziarnkiem gorczycznym. 

 

Nie miał żadnej winy, a jednak – podobnie jak jest z ziarnkiem gorczycy – lud Go nie 

znał, póki się doń nie zbliżył. Chciał zostać starty, abyśmy mogli powiedzieć: „Jesteśmy 

Bogu miłą wonią Chrystusa” (2 Kor 2, 15), wolał zostać zgnieciony; i dlatego mówi Piotr: 

„Rzesze naciskają na Ciebie” (Łk 8, 45); wolał zostać zasiany jak ziarno, „które 

wziąwszy, człowiek zasiał w swoim ogrodzie” (Łk 13, 19).  
 

W ogrodzie bowiem Chrystus został ujęty i pogrzebany. W ogrodzie wzrastał, tam też 

zmartwychwstał i stał się drzewem, jak napisano: „Jak jabłoń pomiędzy drzewami w 

lesie, tak brat mój pomiędzy młodzieńcami” (Pnp 2, 3). Tak i ty zasiej w swym ogrodzie 

Chrystusa – ogród to przecież miejsce kwiatów i różnorodnych owoców – w którym 

zakwita piękność twych dzieł i odczuwa się wonność wielorakich cnót. Zasiewaj Pana 

Jezusa: jest ziarnem, gdy Go pojmali, jest drzewem, gdy zmartwychwstaje – drzewem, które 

ocienia cały świat; jest ziarnem, gdy Go pogrzebano w ziemi, jest drzewem, gdy do nieba 

wstąpił... 
 

Czy chcesz wiedzieć, że ziarno jest Chrystusem i że sam Chrystus jest zasiany? „Jeśli 

ziarno pszeniczne wrzucone do ziemi nie obumrze, samo zostanie, lecz jeśli obumrze, 

wiele owocu przynosi” (J 12, 24). 

 Nie zbłądziliśmy więc, ponieważ powiedzieliśmy to, co On już poprzednio powiedział. 

Jest On i ziarnem pszenicy, bo utwierdza serca ludzkie (Ps 103, 15), i ziarnkiem gorczycy, 

bo rozpala serca ludzkie. I chociaż obydwa znaczenia dobrze się ze sobą zgadzają, to jednak 

wydaje się ziarnem pszenicy, gdy jest mowa o Jego zmartwychwstaniu: jest On bowiem 

chlebem Bożym, który zstąpił z nieba (J 6, 33), bo słowo Boże i przykład 

zmartwychwstania uskrzydla umysły, wyostrza nadzieję, wzmacnia uczucie.  

Natomiast ziarno gorczycy im bardziej jest gorzkie i cierpkie, tym więcej mówi o męce 

Pańskiej: bardziej gorzkie, bo pobudza do opłakiwania; bardziej cierpkie, bo porusza.  

Przeto gdy słyszysz i czytasz, że Pan pościł, że Pan pragnął, że Pan był biczowany, że 

Pan powiedział w czasie męki: „Czuwajcie i módlcie się, abyśmy nie weszli w 

pokuszenie” (Mt 26, 41), to jakoby zganieni gorzkim smakiem tej mowy, ograniczmy 

zbytnie przyjemności cielesne. 

 Kto bowiem sieje ziarnko gorczycy, sieje też królestwo niebieskie. Nie pogardzaj więc 

tym ziarnem gorczycy, „najmniejszym wprawdzie ze wszystkich ziaren, gdy jednak 

urośnie, staje się większe od wszystkich krzewów” (Mk 4, 30–32).  
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Jeśli zatem ziarno gorczycy wyobraża Chrystusa, to w jaki sposób Chrystus jest 

najmniejszy lub też wzrasta? Na pewno nie przez naturę, ale wzrasta w zewnętrznych 

kształtach. Chcesz wiedzieć, że był najmniejszym? „Widzieliśmy Go, nie miał ani 

wdzięku, ani wspaniałości” (Iz 53, 2). 

 

Naucz się, że był największy: „Piękniejszy w swych kształtach od synów ludzkich” (Ps 

44, 3). A jednak ten, który nie miał ani wdzięku, ani wspaniałości, stał się wyższym od 

aniołów (Hbr 1, 4), ponad wszelką chwałę proroków... 
 

Był Chrystus nasieniem, bo był nasieniem Abrahama: „Obietnice były dane 

Abrahamowi i potomstwu jego. Nie powiedział: i potomkom, jakoby mowa była o 

wielu, ale jak gdyby o jednym: i potomkowi twemu, którym jest Chrystus” (Ga 3, 16).  
 

Chrystus jest nie tylko nasieniem, ale i najmniejszym ze wszystkich nasion, bo nie 

przyszedł w chwale królestwa ani w bogactwach, ani w mądrości tego świata. Szybko 

jednak jak drzewo rozprzestrzenił konary swojej wyniosłej mocy, abyśmy mogli 

powiedzieć: „W cieniu jego usiadłem, pożądając” (Pnp 2, 3).  

 

Lecz często uważa się Go równocześnie za drzewo i za ziarno. Ziarnem jest, gdy mówi: 

„Czyż nie jest On synem Józefa rzemieślnika?” (Mt 13, 55). Ale już w tych słowach 

szybko wzrasta, o czym świadczą Żydzi, ponieważ nie będąc jakoby w stanie objąć szeroko 

rozpostartych konarów drzewa, mówili: „Skąd Mu ta mądrość” (Mt 13, 54). 

 

Ziarno to więc jest figurą, drzewo jest mądrością, na której zieleniejących gałęziach 

znajduje mieszkanie sowa, samotny wróbel ma dom (Ps 101, 7), i ten, który zostanie 

porwany w powietrze na obłokach (1 Tes 4, 17) – wszyscy znajdą bezpieczne miejsce na 

zamieszkanie. 

 Odpoczywają na nim Moce i aniołowie niebios oraz ci, którzy zasłużyli, aby być 

wyniesieni czynami duchowymi; odpoczął w nich święty Jan, który spoczywał na piersi 

Jezusa, a dzięki sokom tego drzewa rozpostarł się jak konar; konarem jego jest Piotr, 

konarem jest Paweł, „zapominając o wszystkim, co jest poza nim, zdążając ku temu, co 

jest przed nim” (Flp 3, 13).  

Pod ich gałęzie, w zacisze ich przepowiadania lećmy i my rozwinąwszy skrzydła cnoty, 

my, zgromadzeni pośród pogan, którzy byliśmy z dala i których długo miotały burze świata 

i zamiecie niegodziwości duchowych, aby nas cień świętych bronił przed skwarem tego 

świata, aby się odmłodzić w bezpiecznej przestrzeni, a dusza nasza, która jak owa niewiasta 

przegięta uprzednio ciężkimi grzechami, wyrwała się jak wróbel z sideł łowcy (Ps 10, 1)                  

i przeniosła się na konary i na góry Pańskie. 
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 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Przepowiadanie i ziarnko gorczycy 

 

„Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka 

gorczycy»” (Mt 13, 31n). Gdy powiedział, że z posianego nasienia trzy części giną, a jedna 

tylko ostaje, tej zaś, która ocalała, zagraża wielka szkoda, uczniowie mogli powiedzieć:                

A któż i jak wielu pozostanie wiernymi?  

[Jezus] uwalnia ich jednak od tej obawy, prowadząc do wiary przez przypowieść                       

o ziarnku gorczycznym i pokazuje, że ich przepowiadanie wszędzie się rozejdzie. Dlatego 

też przytoczył obraz jarzyny tak bardzo podobny do swego założenia: „Jest ono 

najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, staje się większe niż inne jarzyny, 

bo staje się drzewem, tak że przylatują ptaki niebios i gnieżdżą się na jego gałęziach”.  

 

Chciał bowiem przedstawić obraz wielkości. Tak też – powiada – stanie się                                 

z przepowiadaniem. Albowiem uczniowie jego byli słabszymi i mniejszymi od wszystkich, 

a jednak, ponieważ znajdowała się w nich wielka siła, [głoszona przez nich nauka] 

rozprzestrzeniła się po całym świecie. 

 

 Nerses Sznorhali 

 

Wiara 

Wiara, zupełnie podobna do małego ziarnka gorczycy, przedstawia Królestwo.                        

Nie otrzymałem jej do mej duszy, abym mógł przenosić złowieszcze góry. Ani podobny do 

ptaków niebios nie spocząłem pod gałęziami Przykazań, gdzie odpoczywają dusze czyste, 

które dziedziczą święty Przybytek niebios... 

 

Umieść mnie także na gałęziach tego drzewa! 
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Wiara na miarę ziarenka gorczycy  

("Jezus z Nazarethu"  Roman Brandstaetter) 

Po męczącej drodze obrali sobie na nocleg miejsce pod dzikim drzewem figowym, 

skąd wczoraj wyruszyli na Hermon; następnego dnia w południe stanęli u ujścia Jordanu 

do Jam Kinereth, gdzie oczekiwali ich apostołowie, kilkudziesięciu uczniów i liczna 

rzesza.  

Apostołowie odciągnęli na bok Kefasa i Synów Gromu, otoczyli ich ciasnym kołem i 

szeptem zarzucali ich pytaniami, gdzie byli i co widzieli, i co przeżyli, i nie czekając na 

odpowiedzi, dorzucali nowe pytania, jak się dorzuca gałęzie do ogniska, aby zapłonęło 

pełnym płomieniem, a gdy wreszcie spiętrzyła się istna góra pytań, a towarzysze Jezusa 

wciąż uparcie milczeli, wśród apostołów zapanowało uroczyste zakłopotanie, bo domyślili 

się, że zaszło coś, o czym nie powinni wiedzieć.  

Ogarnął ich żal, tym dotkliwszy, że do wielkiego zmartwienia, spowodowanego 

niepowodzeniem, jakiego doznali podczas nieobecności Rabbiego, teraz przyłączyło się 

drugie, nie mniej dotkliwe, a był nim brak zaufania okazany przez błogosławionego Męża. 

Te dwie klęski, nawzajem się potwierdzające, wzbudziły w nich poczucie własnej 

niegodności, nieważności, mało tego — wręcz bezcelowości ich wysiłków.  

 

Cóż takiego przydarzyło się apostołom, gdy Jezus przebywał na Hermonie?  

 

Otóż przedwczoraj przybył do nich ojciec opętanego chłopca, z błagalną prośbą o 

wypędzenie szatana z ciała nieszczęśliwego dziecka. Próżne były starania apostołów. 

Pełzający kpił z ich wysiłków i mając sobie za nic rozkazy, groźby, łajania, klątwy, 

którymi smagali go jak biczem — jak biczem? Tak im się przynajmniej zdawało — 

bezkarnie baraszkował w ciele chłopca i lekceważącym chichotem dawał im do 

zrozumienia, że nie mają nad nim władzy.  

Wszystko to sprawiło, że ich duch popadł w przygnębienie, stępiał i stał się jak 

skórzana łagiew, pusta, pomarszczona i sparciała. A oto teraz ujrzeli, jak ojciec chłopca 

klęczy przed Rabbim, obejmuje Go za nogi i błagając o uleczenie syna, opowiada o 

bezradności apostołów, o ich niedoświadczeniu i nieumiejętnym posługiwaniu się bronią 

ducha w walce przeciw Belialowi.  

A mieli przecież tyle dobrej woli! Uczynili wszystko, co mogli! Dlaczego więc nie 

udało im się wypędzić szatana z opętanego chłopca? Ociągając się, nieśmiało podeszli do 

rozmawiających.  

 

Gniew zapalił się w oczach Jezusa. Podniósł zaciśniętą dłoń i grożąc nią apostołom 

zawołał:  

— O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo mam być jeszcze z wami?! Jak długo 

mam was znosić?! Przywiedźcie chłopca do mnie!  

Przywiedli go. Skoro Pełzający zwietrzył obecność Jeszuy ben Josef, cisnął chłopcem 

o ziemię, począł nim szarpać i toczył z jego ust spienioną ślinę.  
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Jezus spytał ojca:  

— Od dawna tak cierpi?  

Ojciec odrzekł:  

— Od dzieciństwa. Szatan często wrzucał go w ogień i do wody chcąc go zabić. 

Panie, jeżeli coś możesz, miej litość nad nami i pomóż nam.  

A na to Jezus:  

— Jeżeli coś możesz?     Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy.  

Apostołów przeszedł zimny dreszcz.  

Ojciec pochylił nisko głowę i rzekł ze łzami w oczach:  

— Wierzę, Panie, przyjdź z pomocą mojemu niedowiarstwu.  

 

Jezus, usłyszawszy wyznanie biednego ojca, zmiłował się nad jego synem i wypędził 

z niego szatana, po czym wraz z apostołami udał się do domu — zamieszkali u pewnego 

rybaka, znajomego Kefasa — a gdy znaleźli się na osobności, w czterech ścianach 

rybackiej izby,  

Dwunastu usiadło na ziemi dokoła Rabbiego i kołysząc się, monotonnymi ruchami 

swoich ciał maskowało strach i zmieszanie, gdyż poznało, że wierzący niedowiarek 

bliższy jest sercu Rabbiego od niejednego wierzącego, który wierząc, nie umie wierzyć, 

chociaż w głębi serca jest przekonany o swej żarliwej wierze. Przedłużająca się cisza 

wzmagała napięcie.  

Wreszcie Mataj Lewi przestał się kołysać. Jego twarz pokryła się bladością. Przez 

jego wargi z trudem przedarł się cichy, niepewny głos:  

— Powiedz nam, Rabbi, dlaczego nie mogliśmy wypędzić Pełzającego z ciała tego 

chłopca?  

I snów zapadła martwa cisza. Z zapartym tchem czekali na wyrok. Wiedzieli, że 

będzie skazujący.  

Jezus odpowiedział głosem spokojnym, w którym był tylko żal, groźniejszy od 

gniewu:  

— Ponieważ macie tak mało wiary. Zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli 

wiary choć na miarę ziarenka gorczycy, moglibyście rzec tej górze — wyciągnął rękę 

na północ, ku Hermonowi — przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I wtedy żadna 

rzecz nie byłaby dla was niemożliwa.  

 

Umilkł.  

I znów zapadła martwa, kamienna cisza.  

 

Apostołowie zapytali w swoim sercu: „Jak mamy wierzyć, aby wierzyć? Co mamy 

uczynić, aby zdobyć wiarę choć na miarę ziarenka gorczycy, choć tyle, ile jej miał ów 

wierzący niedowiarek?”  
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"Nosicielka Ducha" -   s. Anna Maria Pudełko 

"Rycerz Niepokalanej  VI 2018" 

 

 

 

 

Duch Święty jest niezbędny i niezastąpiony w każdym momencie życia chrześcijanina.                           

Życie bez Niego to duchowa śmierć. Każdy syn i córka Boga potrzebują Ducha Świętego, 

aby budować swoją relację z Ojcem na podobieństwo Jezusa.                                                                          

W czym Duch Święty może inspirować współczesne kobiety?                                                                          

Są dwa określenia, w pewnym sensie imiona Ducha Świętego, które mogą być według 

mnie podpowiedzią. 

 

 

 Pierwsze to  Duch Pocieszyciel / Obrońca (por. J 14,16; 15,26; 16,7) 

czyli „Consolatore”.  

Nazwa ta dosłownie oznacza „Ten, który jest z samotnym”, „Ten, który jest obok / 

przy drugim”.  
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 Duch, ponieważ jest Obecnością Miłości, wypełnia sobą każdą pustkę                             

i samotność. 

 I od razu na myśl przychodzi mi inny fragment księgi Rodzaju, kiedy Bóg mówi:                 

„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego 

pomoc” (Rdz 2,18).  

 W zamyśle Stwórcy, kobieta jest tą, która wydobywa każde ludzkie istnienie                

z dramatu samotności. Jest tą, która zaprasza do spotkania, do relacji, która na 

wzór Ducha staje się pocieszycielką, kiedy broni relacji, więzi, miłości. 

 

 Drugie imię to Duch Ożywiciel. Modlimy się w wyznaniu wiary: „Wierzę w 

Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela”.  

Duch Ożywiciel to Ten, który daje życie i na nowo przywraca do życia łaski, ale też do 

zmartwychwstania. Kobieta ma wpisane życie i życiodajność w swoją istotę. Księga 

Rodzaju mówi nam, że imię pierwszej kobiety – Ewa znaczy: „matka wszystkich 

żyjących” (Rdz 3,20).  

Duch Święty jest także tym, który zradza i daje moc rodzenia. O Jezusie wyznajemy, 

że jest „zrodzony a nie stworzony” przed wiekami z Ojca, a w czasie z Maryi Dziewicy: 

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które 

się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,35). 

Kobieta jest tą, która rodzi miłość, rodzi człowieka, ale też poprzez tę samą miłość 

może ożywiać w drugim to, co głęboko zranione czy wręcz już w pewnym sensie 

martwe. Aby mogła to czynić, potrzebuje zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym i jak Maryja, 

która w Kościele nosi tytuł Nosicielki Ducha (Pneumatofora), nieść Go innym                                    

(por. Łk 1,41). 

Duch Święty jest wyrażany poprzez wiele symboli, niektóre mogą stać się także 

inspirujące dla kobiet, które chcą Nim żyć i Go nieść np. : woda, wiatr, płomień, 

oliwa, gołębica (por. KKK 694-696.701; J 3,8).  

 Woda daje życie wszystkiemu, a także obmywa. Kobieta swoją obecnością może 

sprawiać, że inni przy niej wzrastają i rozkwitają w swoim niepowtarzalnym 

pięknie, poprzez poszukiwanie prawdy, może oczyszczać relacje z każdej nuty fałszu.  

 

 Wiatr jest nieuchwytny a wciąż obecny, to bliskość, oddech. Kobieta jest 

najbliższą w relacji wobec męża i dzieci, To ona tworzy klimat domu, wnosi harmonię 

i radość. 



16 
 

 

 Płomień jest to oczyszczająca siła, światło i ciepło. Wierna miłość kobiety 

oczyszcza z egoizmu, wnosi światło prawdy i ciepło bliskości w życie osób. 

 

 Oliwa namaszcza, upiększa i łagodzi rany. Czułość kobiety przenika do głębi 

duszy drugich, leczy zranione serca, łagodzi rany zadane przez samotność. 

 

 Gołębica to delikatność, czystość i wierność. Kobieta stając się mistrzynią 

relacyjności, potrafi być delikatna i silna jednocześnie, czysta i pełna szacunku, wierna 

i niesamowicie kreatywna w miłości. 

 

Taka staje się kobieta, która pozwala się prowadzić Duchowi 

Świętemu w codzienności! 

 

   W jaki sposób kobieta może zaprzyjaźnić się z Duchem 

Świętym, by On mógł w niej i przez nią działać? 

 

Żyjąc sakramentami! 

 

   Każda spowiedź święta to nowe 

wylanie Ducha Świętego w naszych 

duszach. 

   Każda Komunia Święta to nowe 

namaszczenie miłością Ducha! 


