
Mt 13, 24 - 30. 36 - 43 

 

(24) Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, 

który posiał dobre nasienie na swej roli.  

(25) Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę               

i odszedł.  

(26) A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.  

(27) Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na 

swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?  

(28) Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, 

żebyśmy poszli i zebrali go?  

(29) A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy.  

(30) Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie 

najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 

spichlerza.  

 

(36) Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili 

Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!  

(37) On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.  

(38) Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie 

Złego.  

(39) Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a 

żeńcami są aniołowie.  

(40) Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata.  

(41) Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie 

zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,  

(42) i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.  

(43) Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, 

niechaj słucha! 

 



Przypowieść o chwaście  (Mt  13 , 24-30. 36-43) 

Dr  Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 42" Wyd. Biblos 

 

Przypowieść o chwaście, zwana też przypowieścią o kąkolu, to kolejna próba 

ukazania, czym jest królestwo Boże. 

pojawia się ona tylko w Ewangelii Mateusza,                                                             

należąc do tak zwanego materiału własnego ewangelisty. 

Jezus zapraszał wszystkich bez wyjątku - jeśli tylko sami tego chcą - aby posłuchali 

jego nauki.  

W tym miejscu Mateusz po raz pierwszy w swojej ewangelii wyraźnie zaznacza, że 

jest to przypowieść, której zadaniem jest objaśnienie idei królestwa Bożego. 

Istotne dla tej przypowieści jest także to, że podobnie jak przypowieść o siewcy 

doczekała się ona ze strony Jezusa wyjaśnienia. 

Tym razem jednak nie od razu przystąpił On do wyjaśnienia przypowieści. Mateusz 

pisze, że Jezus "inną przypowieść im przedłożył" (Mt 13,24). "Im" czyli wszystkim. 

Natomiast jej wyjaśnienie skierował wyłącznie do uczniów i na ich prośbę (Mt 13,36). 

Jezus przedłożył do rozważenia kolejną przypowieść.  

Można powiedzieć, że ewangelista, posługując się takim stwierdzeniem, akcentuje, 

iż poznanie królestwa jest równie ważne jak poznanie Prawa Mojżeszowego. 

Adresaci Ewangelii św. Mateusza, którymi byli przede wszystkim chrześcijanie 

pochodzenia żydowskiego, mieli obowiązek rozważania Prawa Mojżeszowego, 

dlatego ewangelista zachęca ich do poznawania tajemnicy królestwa Bożego w ten 

sam sposób. 

 

Jezus nie mówi wprost, czym jest królestwo niebieskie. 

Gdyby tak uczynił, to zapewne ludzie nie pojęliby Jego słów i odeszliby 

zniechęceni, mówiąc, jak Ateńczycy Pawłowi: "Posłuchamy cię o tym innym razem" 

(Dz 17,32). 

Zresztą trudno tak po prostu opisać, czym jest królestwo Boże. 

Nawet nam, którym wydaje się, że znamy Pismo święte, w dalszym ciągu trudno 

zrozumieć, czym jest królestwo, którego nadejścia wciąż oczekujemy, chociaż pośród 

nas już jest ... 



Mistrz z Nazaretu pragnął przybliżyć nam obraz swojego królestwa. Poprzez liczne 

scenki rodzajowe, doskonale znane współczesnym Mu słuchaczom, ukazał, do czego 

może być ono porównane. 

Powiedział: "Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka ..." (Mt 13,24). 

W polskim tłumaczeniu raczej należałoby powiedzieć: "z królestwem niebieskim 

jest jak z człowiekiem, który ...", ale z pierwszej i drugiej wersji wynika, że  

królestwo ma wymiar osobowy, a nie przestrzenny, jak królestwa ziemskie. 

Być w królestwie to być w jedności z Bogiem, oglądać Jego oblicze.  

Niebo to zjednoczenie z Bogiem. 

 

Mateusz pisze: "Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał 

dobre nasienie na swojej roli" (Mt 13,24). 

W innym miejscu człowiek ten został nazwany "gospodarzem" (Mt 13,27). 

Łatwo odgadnąć, że gospodarzem jest sam Jezus. To on "posiał dobre nasienie". 

Nasienie u Mateusza często oznacza ludzi (np. Mt 22,24.25). 

A zatem można przyjąć, że Pan umieścił na swojej niwie dobrych ludzi - każdy 

bowiem, kto należy do Niego, jest dobry. Rolą wydaje się być lud Izraela. Pan, który 

jest dobrym gospodarzem, ma swoje urodzajne pole i na nim zasiewa dobre ziarno. 

Jest obecny przez cały czas, czuwa nad uprawą od zasiewu aż do żniw. 

Stwórca nie opuszcza swego stworzenia, nieustannie troszczy się o to, co powołał 

do istnienia. Każdy z nas znajduje się pod Jego czujną opieką na roli Pańskiej, ale 

również każdy z osobna stanowi rolę Pańską, na której sieje On ziarna życia. 

 

Gospodarz sieje dobre ziarno i oczekuje plonu. Czyni to w świetle dnia. 

Podstępny nieprzyjaciel natomiast, siejąc złe ziarno, działa w ukryciu, korzysta z 

ciemności nocy. Zamierza zniszczyć pracę innych. Pojawia się nagle i równie nagle 

znika, aby już więcej nie pojawić się na scenie w tej przypowieści. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że gospodarz posiał ziarno na swoim polu, 

nieprzyjaciel zaś dokonał zasiewu na polu, które nie należało do niego. 

Nieprzyjaciel gospodarza przyszedł, "gdy ludzie spali" (Mt 13,25). 

W Nowym Testamencie sen ma znaczenie metaforyczne i często odnosi się do 

ludzi, którzy wykazują się zgubną niefrasobliwością wobec paruzji: 

Mt 25,5: "  Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły." 

Mk 13,36: " By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących." 



1 Tes 5,6.7: "  Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!  Ci, którzy śpią, w 

nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani." 

 

Postawa czuwania zapobiega natomiast skutkom przespania właściwej chwili.  

Słudzy zamiast pilnować pola gospodarza, spali.  

Nieprzyjaciel sprzeciwiający sie Jezusowi i tym, którzy do Jezusa należą, 

wykorzystał ten moment. Jego działanie podobne jest do działania gospodarza - 

dokonuje zasiewu. Sieje jednak złe ziarno. Kieruje się zatem zupełnie inną intencją niż 

gospodarz. 

Według prawa rzymskiego celowe zasianie chwastu na polu zagrożone było surową 

karą. Nieprzyjaciel zatem swoim postępkiem ściąga na siebie jej groźbę. 

Niektórzy egzegeci próbowali dochodzić tego, z jakim chwastem mamy do 

czynienia w tej przypowieści (gr. zizania), ale bez rezultatu. 

Czasem co prawda widzi się w tym chwaście kąkol lub życice, ale zasadniczo jego 

gatunek nie został zidentyfikowany. 

Gdyby jednak założyć, że mamy do czynienia z życicą, która jest rośliną bardzo 

rozpowszechnioną na Bliskim Wschodzie, to oznaczałoby, że nieprzyjaciel zasiał 

roślinę silnie trującą, więc spożycie nawet niewielkiej jej ilości mogło spowodować 

śmierć człowieka. 

Gospodarz sieje zatem nowe życie, a nieprzyjaciel sieje śmierć. 

 

"Przyszedł nieprzyjaciel [człowieka], nasiał chwastu między pszenicę i odszedł" 

(Mt 13,25) 

Diabeł zasiewa, określone jako chwast, przewrotne nauki w tak zwanych przez 

niektórych pojęciach naturalnych i w dobrych zasiewach, jakie poczyniło Słowo. 

Według tej interpretacji rola oznaczałaby cały świat, a nie jedynie Kościół Boży:           

w całym bowiem świecie Syn Człowieczy posiał dobre ziarno, a Zły - chwast, czyli 

przewrotne nauki, które ze względu na swą szkodliwość są synami Złego  

(Orygenes, "Komentarz do Ewangelii według Mateusza" 10,2, tłum. S. 

Kalinkowski) 

 

Kiedy rośliny wyrosły - zarówno te z dobrego, jak i te ze złego ziarna - wydały 

owoc.  



Chwast, który w okresie wzrostu podobny jest do pszenicy, może być rozpoznany 

dopiero wtedy, gdy pojawi się kwiatostan z zawiązanymi owocami. Po owocach 

właśnie da się rozpoznać pszenicę i kąkol. 

Mateusz często podejmuje ten temat: "Poznacie ich po ich owocach ..." (Mt 7,20; 

por. 3,8.10; 12,23; 21,34.41.43). 

Słudzy, rozpoznawszy, że na polu oprócz pszenicy rośnie także chwast, natychmiast 

powiadomili o tym gospodarza. Byli zdumieni, gdyż wiedzieli, że gospodarz posiał 

tylko dobre ziarno, dlatego pytali: "Skąd wziął się chwast?" (Mt 13,27). 

Ich pytanie, czy usunąć chwast, było zupełnie zrozumiałe, więc ze zdziwieniem 

przyjęli zapewne fakt, że gospodarz im tego zabronił. Zdaniem gospodarza usunięcie 

chwastu mogło spowodować uszkodzenie pszenicy. 

Korzeń chwastu jest silniejszy i bardziej rozbudowany niż pszenicy, więc próba 

jego usunięcia byłaby zbyt ryzykowna. Oddzielenie jednej rośliny od drugiej dokona 

się podczas żniw. Zanim to jednak nastąpi, pszenica i chwast będą rosły obok siebie. 

Bóg daje jeszcze czas obojgu. Teraźniejszość wymaga cierpliwości, aby wszyscy 

mogli się nawrócić i osiągnąć zbawienie (2 P 3,9). 

Podczas żniw chwast zostanie jednak zebrany i spalony, a pszenica zwieziona do 

spichlerza. Żniw dokonają żeńcy (Mt 13,30), a nie słudzy gospodarza. 

 

"Pozwólcie obojgu róść aż do żniw ..." (Mt 13,30) 

 

Pomiędzy pszenicą a kąkolem [...], póki ledwie kiełkują i nie ukształtowała się 

łodyga, co do pędu wielkie jest podobieństwo i przy rozstrzyganiu wprost niemożliwe 

jest albo bardzo trudne wykazanie różnicy. Naprzód więc Pan przestrzega, abyśmy 

tam, gdzie coś jest dwuznaczne, zbyt szybko nie wydawali wyroku, ale byśmy koniec 

zostawili Bogu, który jest sędzią, aby gdy nadejdzie dzień sądu, On wyrzucił ze 

zgromadzenia świętych nie tyle podejrzanego o zbrodnię, ile jednoznacznie winnego 

(św. Hieronim ze Strydonu, "Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza" 

2,13,37, tłum. J. Korczak) 

 

Czas żniw przypomina obraz sądu nad bezbożnymi i ocalenia sprawiedliwych, o 

czym Jezus będzie jeszcze mówił krótko przed swoją męką (Mt 25,34.41). 

 

Przypowieść ukazuje kontrast pomiędzy czasem teraźniejszym, czasem wzrostu, w 

którym pszenica i chwast rosną wspólnie, a czasem przyszłym, czasem żniw, w 

którym nastąpi ich oddzielenie od siebie. 



Chociaż Jezus dostrzega różnicę między dobrem a złem już teraz, to jednak obecny 

czas jest czasem wzrostu, czasem danym przez Boga, czasem przygotowania na 

paruzję, kiedy to dokona się sąd i oddzielenie dobrych od złych.  

Tego sądu dokona Pan, a nadejście pełni królestwa Bożego będzie czasem 

oddzielenia tego, co wartościowe od tego, co bezużyteczne. 

Zło już teraz daje o sobie znać, jednak nikomu nie wolno rościć sobie prawa do 

osądzania innych. 

Zresztą Jezus już w Kazaniu na górze przestrzegał:  

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was 

osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz 

drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?" (Mt 7,1-4). 

Sąd jest zarezerwowany wyłącznie dla Boga. 

 

Po tej przypowieści Jezus wygłosi jeszcze dwie inne, zanim odprawi tłum i powróci 

do domu (Mt 13,31-36a). W końcu jednak nastąpi wyjaśnienie przypowieści o 

chwaście (Mt 13,36b-43). 

Składa się ono z dwóch części. 

Pierwsza (Mt 13,37-390 dotyczy niektórych użytych w przypowieści słów, druga 

natomiast (Mt 13, 41-43) ukazuje los bezbożnych i sprawiedliwych. 

Jezus tłumaczy, że siewcą i gospodarzem zarazem jest Syn Człowieczy. On też 

odegra główną rolę podczas sądu ostatecznego. 

Syn Człowieczy to nie kto inny, jak tylko sam Jezus Chrystus. 

To właśnie On podczas swej ziemskiej działalności sam dokonuje zasiewu, a 

później będzie go dokonywał przez swoich wysłanników, poprzez działalność 

Kościoła. 

"Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa" (Mt 13,38a). 

Świat jest tutaj rozumiany jako miejsce głoszenia Dobrej Nowiny. 

W Kazaniu na górze światłem świata Jezus nazwał uczniów (Mt 5,14), tu 

natomiast są nim chrześcijanie na całym świecie, którzy mają odziedziczyć królestwo. 

Synami królestwa są wszyscy, którzy przylgnęli do Jezusa Chrystusa i którzy 

słuchają Jego nauki, urzeczywistniają ją w swoim życiu, przynosząc owoce. 

 

Chwastem są synowie Złego (Mt 13,38b). Zły to szatan, nieprzyjaciel Boga i ludzi. 



Mateusz przedstawia go jako przeciwnika Jezusa między innymi w scenie kuszenia 

(Mt 4, 1-11). Jest on w niej określony jako "kusiciel" (Mt 4,3), jako ten, który próbuje 

odwieść Jezusa od pełnienia woli Boga. 

Doskonale jednak wiemy, że już u początków świata dał się on poznać jako 

kusiciel, który skłonił pierwszych ludzi do nieposłuszeństwa Bogu (Rdz 3,1-6). 

 Ostrzegając przed szatanem, ewangelista pokazuje, że cały świat jest polem jego 

działania. Ma też swoich aniołów (Mt 25,41), a swój wpływ rozciąga na ludzi                  

(Mt 13,38). 

Przy całej jednak swej władzy diabeł 

❖ jest podporządkowany Bogu (Mt 4,1) oraz Synowi Człowieczemu                        

(Mt 25,31-46),  

❖ a jego rola rozciąga się jedynie na czas Kościoła. 

Na sądzie bowiem Jezus ukarze szatana, jego aniołów i tych, którzy obrali złą 

drogę: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu                   

i jego aniołom" (Mt 25,41; por. 13,42). 

 

"Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie" (Mt 13,39b). 

Koniec świata oznacza koniec dotychczasowego porządku (Mt 24,3; 28,20), 

przemianę wszystkiego - Jan w Apokalipsie będzie mówił o "nowej ziemi" (Ap 21,1). 

Znakiem nadejścia końca czasów będzie pojawienie się Syna Człowieczego oraz 

początek sądu ostatecznego, zadaniem Syna Człowieczego i przychodzących wraz z 

Nim aniołów (Mt 16,27; 24,31; 25,31) jest bowiem dokonanie sądu nad złymi:  

"Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie 

zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec 

rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" (Mt 13,41-42). 

Odpowiedzą oni za wszystkie zgorszenia i wszystkie nieprawości. 

❖ Zgorszenia to wszystko to, co mogło spowodować duchowy upadek 

człowieka, co odciągało go od pełnienia woli Bożej, prowadziło do 

osłabienia i utraty wiary, do odejścia od Boga. 

❖ Nieprawości (Mt 7,23; 13,41; 23,28; 24,12) to odmowa pełnienia woli Bożej 

oraz brak miłości i odmowa pełnienia jej czynów, są to także wykroczenia 

przeciw Prawu Bożemu. 

Ludzie dopuszczający się zgorszenia i popełniający nieprawości obecni są 

zarówno w Kościele, jak i poza nim. Wszyscy oni podlegają sądowi. Piec ognisty, 

płacz i zgrzytanie zębów obrazują ostateczną utratę zbawienia i wieczne odrzucenie. 



"Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" (Mt 13,42) 
 

Kiedy Pan mówi, że będzie płacz i zgrzytanie zębów, to niewątpliwie wskazuje na 

przyszłe zmartwychwstanie, i to nie tylko duszy (jak chcą niektórzy heretycy), ale 

także ciała. Płacz i zgrzytanie zębów są właściwie karami ciała (św. Chromancjusz              

z Akwilei, "Traktaty na Ewangelię Mateusza" 51,2, tłum. za : "Ojcowie Kościoła 

komentują Biblię. Nowy Testament" t.1a) 

 

Odmienny los spotka sprawiedliwych:  

"Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego"                    

(Mt 13,43a). 

Źródłem światła jest sam Bóg, a ci, którzy pozostali Mu wierni, będą mieli 

udział w Jego chwale, będą jaśnieć Jego światłem, a więc światłem chwały Bożej. 

Mateusz nawiązuje tu do Księgi Daniela: "Mądrzy będą świecić jak blask 

sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i 

na zawsze" (Dn 12,3). 

Mądrzy i ci, którzy nauczali sprawiedliwości, zostali oczyszczeni ze wszystkich 

niedoskonałości i przyodziani w Bożą doskonałość, to także ci, którzy zachowują 

naukę Jezusa Chrystusa i wprowadzają ją w życie. 

 

"Sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce ..." (Mt 13,43) 

W królestwie niebieskim będziemy patrzeć na suknie, lecz blask sprawiedliwości 

stanowić będzie szatę każdego. Ubodzy zatem będą zrównani z aniołami.  

Odziani w szaty nieśmiertelności jaśnieć będą niczym słońce w królestwie Ojca 

swego   (św. Augustyn, "Objaśnienia Psalmów" 51,14. Tłum. J. Sulowski) 

 

 

Wyjaśnienie przypowieści kończy się formułą:  

"Kto ma uszy, niechaj słucha!" (Mt 13,43b). 

Podkreśla ona uroczysty charakter Jezusowego nauczania odsłaniającego ważną 

tajemnicę. Ma ono skłonić uczniów do głębszego przemyślenia słów Mistrza. 

 

Przypowieść o chwaście możemy określić jako przypowieść o Panu świata. 



Pokazuje nam bowiem, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem czasu i miejsca, w 

którym dane nam jest żyć. Przypowieść ta jest też zachętą do czuwania w obliczu 

zbliżającej się paruzji. 

Niech jednak podsumowaniem, kończącym rozważania na temat przypowieści                   

o chwaście, będą słowa św. Jana Pawła II:  

"Przypowieść ta wyjaśnia współistnienie i niejednokrotnie splatanie się dobra                

i zła w świecie, w naszym życiu, w samej historii Kościoła. Jezus uczy nas patrzeć 

na świat z chrześcijańskim realizmem i podchodzić do każdego problemu, 

przestrzegając przyjętych zasad, ale również w sposób roztropny i cierpliwy. 

Zakłada to transcendentną wizję historii, w której oczywiste jest, że wszystko 

należy do Boga, a każdy ostateczny rezultat jest dziełem Jego opatrzności.                     

Nie ukrywa się jednak ostatecznego losu -  w wymiarze eschatologicznym - 

dobrych i złych ludzi. Symbolizuje go złożenie pszenicy do spichlerza oraz spalenie 

chwastu"1. 

 

1. Zaproszenie do wsłuchania się w naukę Zbawiciela skierowane jest do 

każdego człowieka, ale od samego słuchacza zależy, czy zechce zatrzymać 

się, aby otworzyć się na jego słowo, czy zechce się zastanowić nad nim, a co 

więcej - czy zechce je przyjąć. Czasem słowo to może nam się wydać trudne, 

ale najważniejsze, abyśmy chcieli je słuchać, a wówczas Pan sam podpowie 

nam jego wyjaśnienie. 

       

2. Pewne jest, iż królestwo Boże już trwa, ma swoją historię, jest pośród nas. 

Do tego królestwa każdy z nas jest przez Jezusa Chrystusa zapraszany.               

Św. Jan Paweł II tak o nim mówił: 

"Nowe królestwo ma charakter duchowy. By wejść do niego, trzeba się 

nawrócić i uwierzyć Ewangelii. Trzeba wyzwolić się z mocy ducha 

ciemności, poddając się mocy Ducha Bożego, którego Chrystus przynosi 

ludziom [...]. Duchowa i transcendentna natura tego królestwa wyraża się 

również w określeniu, które spotykamy w tekstach ewangelicznych: 

<królestwo niebieskie>. Ten piękny obraz wskazuje początek i cel 

królestwa - <niebiosa> - i godność bosko - ludzką Chrystusa, w którym 

królestwo Boże przez wcielenie przyjmuje konkretną formę w historii"2                    

 

 

 
1 Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Kraków 2011, s. 100 
2 Tamże , s.101 



3. Fakt, że jesteśmy chrześcijanami, nie oznacza jeszcze, iż jesteśmy dobrym 

ziarnem. Jako tacy zostaliśmy zasiani, ale co z tym dobrem zrobimy, zależy 

od nas, pszenica i chwast znajdują się bowiem w każdym człowieku i od 

każdego zależy, które z nich ostatecznie wyda owoce. Bóg dał nam czas tu, 

na ziemi, abyśmy dokonali właściwego wyboru i podążyli drogą zbawienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mt 13, 31 - 35 

 

 

 

(31) Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka 

gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli.  

(32) Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych 

jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego 

gałęziach.  

(33) Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który 

pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło.  

(34) To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie 

mówił.  

(35) Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, 

wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.  

 

 

Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie (Mt  13 ,31-35) 

Dr  Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 42" Wyd. Biblos 

 

Po wygłoszeniu przypowieści o chwaście Jezus "inną przypowieść im przedłożył" 

(Mt 13,31a). Jest to przypowieść o ziarnku gorczycy (13,31-32). 

Zaraz po niej wygłosi przypowieść o zaczynie (Mt 13,33). Te dwie przypowieści 

podejmują temat wzrostu królestwa niebieskiego. 

Przypowieść o ziarnku gorczycy zawiera podobne przesłanie jak przypowieść o 

zasiewie z Ewangelii św. Marka (Mk 4,26-29), gdyż zwraca uwagę na niezależny od 

człowieka wewnętrzny dynamizm królestwa niebieskiego.  

Występuje ona u wszystkich synoptyków (Mk 4,30-32; Łk 13,18-19). 

 

"Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął                                  

i posiał na swej roli" (Mt 13,31). 

Uczeni spierają się, czy rośliną z przypowieści jest rzeczywiście gorczyca. 



Jest kilka odmian gorczycy, można więc próbować dociekać, o której z nich jest tu 

mowa, ale nie chodzi przecież o dokładność biologiczną, tylko po prostu o pewien 

obraz dobrze oddający rzeczywistość, o której Jezus mówi: 

"Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od 

innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą 

się na jego gałęziach" (Mt 13,32). 

Ziarno gorczycy nie jest najmniejszym z ziaren znanych na Bliskim Wschodzie, jest 

jednak na tyle małe, że trafiło do przysłowia. 

Było ono przysłowiowe zarówno u Żydów, jak i u Greków, czego dowód 

znajdujemy w ewangeliach:  

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

się stąd tam, i przesunie się" - odnotowuje zarówno Mateusz piszący dla chrześcijan 

pochodzenia żydowskiego, jak i Łukasz piszący do chrześcijan pochodzenia 

pogańskiego (Mt 17,20; Łk 17,6). 

Choć nasienie gorczycy jest małe, to jednak wyrasta z niego duży krzew. Gorczyca 

rosnąca wokół Jeziora Galilejskiego osiągała nawet 3-5 m  wysokości; jednak 

przeciętna jej wysokość to około 1,5 m. 

Ptaki co prawda nie wiją w niej gwiazd, ale siadają na gałęziach, żywiąc się jej 

owocami. To już wystarcza, aby dopełnić charakterystyki użytego tu obrazu. 

Mamy tu bowiem do czynienia z rośliną, która jest jednocześnie mała i wielka, 

niepozorna i oszałamiająca swoją wspaniałością, taka, która jest zarazem ziarnem                  

i krzewem. 

Oddaje ona idealnie charakter królestwa Bożego, które nie przestaje być ziarnem, 

nawet gdy jest już krzewem, a krzewem jest już wtedy, gdy jest jeszcze ziarnem. 

 

"Ziarnko gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion" (Mt 13,32) 

 

Przepowiadanie ewangeliczne jest najmniejsze ze wszystkich nauk. Na pierwszy 

rzut oka nie jest oczywiście wiarygodne głoszenie Boga - Człowieka, Chrystusa 

umarłego i zgorszenie krzyża. 

Porównaj tę naukę z poglądami filozofów, z ich pracami, z pełną polotu wymową, 

ze stylem wypowiedzi, a zobaczysz, o ileż uboższy od pozostałych nasion jest zasiew 

Ewangelii. Ale kiedy tamte urosną, nic żywego, energicznego po sobie nie pokazują: 

wszystko zwiotczałe i zwiędłe rozrasta się raptem w zioła i jarzyny, które szybko 

schną i marnieją. 



Przepowiadanie zaś Ewangelii, które wydawało się takie nieznaczące na początku, 

skoro zostanie zasiane w duszy wierzącego lub po całym świecie, nie wyrasta jako 

jarzyna, ale jako drzewo, tak że ptaki niebieskie, które winniśmy traktować jako dusze 

wierzących lub moce oddane służbie Bożej, przybywają i gnieżdżą się w jego 

konarach. Konarami ewangelicznego drzewa, które wyrosło z nasienia gorczycy, są - 

jak sądzę - rozmaite [Boże] nauki w których wytchnienie znajduje  każdy ze 

wspomnianych ptaków [...]. 

Wielu, czytając o ziarnie gorczycy mniejszym od wszystkich nasion i o prośbie 

uczniów: "Panie, przymnóż nam wiary" [...] - sądzi, że apostołowie proszą                           

o niewielką wiarę bądź Pan jest sam niezdecydowany wobec tej niewielkiej wiary; 

tymczasem apostoł Paweł wiarę przyrównaną do ziarnka gorczycy uznaje za 

najgłębszą [zob. 1 Kor 13,2]" (św. Hieronim, Komentarz do Ewangelii według św. 

Mateusza" 2,13,31, tłum. J. Korczak). 

 

Anselm Grün wskazuje na kilka interpretacji tej przypowieści. 

Uważa, że każdy z nas jest drzewem, które daje oparcie innym. Ponadto również 

Kościół jest drzewem, w cieniu którego gromadzą się narody. 

Wypływa to zapewne z nauki tych ojców Kościoła, którzy uważali ziarno gorczycy 

za symbol wiary - gdy wyrośnie, zasiane we wnętrzu człowieka, staje się wielkim 

drzewem. Jest wówczas podporą dla innych, co symbolizują ptaki wijące gniazda w 

jego gałęziach3. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy synoptycy, którzy przytaczają 

przypowieść o ziarnie gorczycy, w opisie końcowego jej wzrostu zapożyczają słowa                           

z Dn 4,8-9:  

"Drzewo wzrastało potężnie, wysokością swą nieba sięgało, widać je było aż po 

krańce ziemi. Liście jego były piękne, a owoce obfite, dawało ono pożywienie 

wszystkim. Pod nim szukały cienia zwierzęta lądowe, na  jego gałęziach mieszkały 

ptaki powietrzne, z niego żywiło się wszelkie ciało". 

Jest to obraz z drugiego snu Nabuchodonozora. Z niego pochodzi metafora drzewa, 

oznaczająca mocarstwo światowe - bądź też samego Izraela - który daje ochronę 

innym narodom. W wizji Nabuchodonozora obraz drzewa wskazuje na panowanie 

rozciągnięte na inne ludy. 

Słuchacze Jezusa znali Stary Testament, znany był im więc także ten obraz, stąd też 

z pewnością końcowe słowa przypowieści miały dla nich wydźwięk eschatologiczny, 

mówiły bowiem o końcowym etapie rozwoju królestwa Bożego. 

 
3 Zob. A. Grün, Jezus - droga do Wolności. Ewangelia św. Marka, Kraków 2003, s. 67; tenże, Jezus - nauczyciel 
Zbawienia. Ewangelia św. Mateusza, Kraków 2003, s. 79 



W omawianej przypowieści obraz drzewa został odniesiony do królestwa, ale 

usunięto z niego wszystkie aluzje do władzy i podbojów, koncentrując się na idei 

obrony i schronienia (ptaki). 

Obraz z przypowieści budzi poczucie bezpieczeństwa, greckie słowo kataskeno 

oznacza bowiem: "rozbijać namiot", "zakładać obóz", "wić gniazdo", ogólnie - "żyć". 

Można tu dostrzec uniwersalny rys królestwa Bożego, które wykracza poza naród 

wybrany i obejmuje także pogan. 

Warto bowiem zauważyć, że w literaturze żydowskiej ptaki uchodziły za symbol 

pogan. Nie musi to jednak wcale oznaczać, że tak jest i w tym przypadku. Ptaki można 

potraktować tu wyłącznie jako element służący uwydatnieniu wielkości rośliny. 

Zasadniczy dla tej przypowieści jest bowiem kontrast między początkiem a 

końcem. 

Królowanie Boga dla Żydów współczesnych Jezusowi miało w dużym stopniu 

wymiar społeczny, widzialny, decydujący o uprzywilejowanej pozycji Izraela. 

W obliczu takich wyobrażeń ludzkie początki głoszonego przez Jezusa królestwa 

Bożego wyglądały bardzo niepozornie. 

Mała grupka uczniów - ludzi bez większego znaczenia w społeczności żydowskiej 

- skupionych wokół Mistrza, cieśli z Nazaretu, który nie należał do żadnej ze słynnych 

szkół rabinackich - to naprawdę małe ziarnko gorczycy. 

Jednak to właśnie ich Jezus zapewnia:  

"Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam 

królestwo" (Łk 12,32). 

Przypowieścią tą pocieszał się z pewnością Kościół pierwszych wieków, który 

wciąż był ziarnkiem gorczycy pośród pogan, ale jednak nieustannie się rozwijał                      

i ożywiał nadzieją ostatecznego dopełnienia w "dniu Pańskim"4. 

 

Również w Księdze Ezechiela można odnaleźć obrazy podobne do tego z Jezusowej 

przypowieści. Ez 17,2.22-24 wskazuje zamysł Boga, który do realizacji swego planu 

wybiera to, co najmniejsze - "poniża drzewa wysokie, drzewo niskie wywyższa"                       

(Ez 17,24b). 

Ponadto cały rozdział 31 poświęcony jest cedrowi libańskiemu. Drzewo to daje 

schronienie ptakom, zwierzętom i narodom: "Na jego gałęziach uwiły sobie gniazda 

wszystkie ptaki powietrzne, a pod jego gałęziami mnożyły się wszelkie zwierzęta 

polne, w jego zaś cieniu mieszkały liczne narody" (Ez 31,6). 

 
4 Zob. A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, Poznań - Warszawa 1981, s. 34-35 



To sprawia, że wpada w pychę z powodu swej wielkości i Bóg je niszczy                      

(Ez 31,10-11). Oczywiście, chodzi raczej o zewnętrzne podobieństwo obu obrazów niż 

o konkretne treści, które jeden i drugi niosą ze sobą. 

Jak królestwo Boże rozpoczęło się niepozornie - tylko od Mistrza i Jego uczniów, 

tak też swoją pełnię osiągnie w chwale.  

Jezus w przypowieści tej ogłosił, że nadejście królestwa niebieskiego jest 

pewne, mimo jego niepozornego początku. 

Ta pewność miała napawać pierwotny Kościół nadzieją, tym bardziej, że w czasach 

powstawania Ewangelii św. Mateusza mógł on już zbierać pierwsze owoce pracy 

misyjnej. Jeszcze bardziej więc powinna ona tchnąć nadzieję w Kościół po dwóch 

tysiącach lat jego istnienia. 

 

William Barclay podsumowuje tę przypowieść następująco:  

"Było to jedno z najbardziej osobistych podobieństw [przypowieści] przekazanych 

przez Jezusa. Uczniowie niejednokrotnie przeżywali rozgoryczenie. Stanowili wszak 

bardzo małe grono ludzi, wobec wielkiego i rozległego świata. W jakiż sposób ten 

świat podbiją i zmienią? [...].  

W podobieństwie [przypowieści] Jezus mówi do uczniów, a także do swych 

naśladowców, że nie należy się zniechęcać, że trzeba służyć i świadczyć na każdym 

miejscu, że każdy winien uczynić mały, skromny początek, z którego wyrośnie 

królestwo, które będzie róść, aż królestwa ziemi staną się ostatecznie królestwem 

Bożym"5. 

 

"Powiedział im inną przypowieść" (Mt 13,33a). 

Bezpośrednio po przypowieści o ziarnie gorczycy Jezus wygłosił kolejną 

przypowieść o wzroście królestwa Bożego - przypowieść o zaczynie.  

Znamy ją również w wersji Łukaszowej (Łk 13,20-21: "I mówił dalej: Z czym mam 

porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 

trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. "). 

Stanowi ona cenne uzupełnienie poprzedniej. 

Obraz użyty w tej przypowieści również był doskonale znany ówczesnym 

mieszkańcom Palestyny:  

"Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu" (Mt 13,33b). 

 
5 W. Barclay, Ewangelia św. Mateusza, t. II, s.128 



Element życia codziennego posłużył za ilustrację głębokiej prawdy o królestwie 

Bożym - prawdy zaskakującej słuchaczy, gdyż wiadomo, że zupełnie inaczej 

wyobrażali sobie tę nadprzyrodzoną rzeczywistość. 

Wypiek chleba był wówczas zajęciem wyłącznie kobiecym i odbywał się 

codziennie w domu (choć w rzymskich miastach istniały piekarnie). Zaczyn oznacza 

zarówno mały kawałek ciasta poddany przyspieszonej fermentacji, jak i drożdże 

winne. 

W przypowieści chodzi jednak o porcję suchego ciasta. 

Paweł Apostoł wspomina: "odrobina kwasu całe ciasto zakwasza" (1 Kor 5,6; 

por. Ga 5,9). 

Zaczyn pozostaje ukryty w masie całego ciasta, ale jego działanie okaże się bardzo 

skuteczne. "Aż się wszystko zakwasiło" (Mt 13,33). 

To "wszystko" oznacza bardzo dużo, wykracza poza codzienne potrzeby: jedna 

miara - to około 13 litrów, czyli trzy miary, o których wspomina ewangelista - to 

około 40 litrów (efa). 

Upieczony z takiej ilości mąki chleb wystarczyłby do nakarmienia stu osób - czyli 

na ucztę. Nacisk więc pada tu na tę niezwykłą ilość. 

Z pewnością wywołała ona u słuchaczy szereg skojarzeń: 

❖ Z takiej ilości mąki Abraham kazał Sarze przygotować podpłomyki dla 

tajemniczych gości (Rdz 18,6), podobnie 

❖ Gedeon przygotował przaśne chleby z jednej efy mąki dla anioła (Sdz 6,19), a 

❖ Anna ofiarowała w przybytku w Szilo między innymi efę mąki, oddając Bogu 

na służbę swego syna, Samuela (1 Sm 1,24). 

Akcent pada tu na przerobioną na zaczyn całość masy ciasta, czyli na moc 

przetwarzania. 

Na pierwszy plan wysuwa się moc przekształcania otoczenia - królestwo Boże nie 

tylko rozrasta się widzialnie, ale ma w sobie wewnętrzną moc przemiany ludzi, 

wśród których już się znajduje:  

"Oto królestwo Boże pośród was jest" (Łk 17,21). 

Może tu chodzić na przykład o aspekt moralny, czyli przemianę grzeszników w 

świętych.  

Przypowieść ta mogła stanowić środek zachęty, zwłaszcza dla uczniów, którym 

łatwo imponowało to, co okazałe6. 

 

 
6 Zob. A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, s. 36-38 



Masa ciasta może oznaczać lud Boży - Paweł mówi o poganach w Kościele jako 

następcach Izraela: "Jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto" (Rz 11,16). 

➢ Zaczyn, który zostaje zmieszany z trzema miarami mąki, był dla świętego 

Augustyna symbolem miłości przenikającej całą duszę człowieka. 

➢ Ojcowie Kościoła interpretowali alegorycznie trzy miary mąki jako trzy 

sfery ludzkiej duszy: myślenie, czucie i pragnienie - lub jako ciało, umysł i 

rozum. Każdą z tych sfer musiała przeniknąć miłość, aby człowiek mógł stać 

się chlebem dla innych. 

➢ Mąkę można - zdaniem A. Grüna - interpretować także jako symbol życia, 

które przecieka człowiekowi przez palce; dopiero miłość sprawia, że dusza, 

którą wcześniej rozpraszały różne sprawy, stanie się jednością7. 

 

"Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu ..." (Mt 13,33) 

"Podobnie jak zaczyn udziela swej mocy wielkiej ilości mąki, tak samo i wy 

zmienicie cały świat". Zauważ roztropność: przytacza przykłady z przyrody, by 

pokazać, że jak w niej dzieje się tak na mocy naturalnej konieczności, tak będzie 

również [w przypadku Ewangelii]. 

Nie mów mi: "Cóż potrafimy my, dwunastu ludzi, gdy wpadniemy w tak wielkie 

tłumy?". Gdyż właśnie to sprawia, że wasza siła zajaśnieje, jeśli udacie się między 

tłumy i nie uciekniecie. 

Jak zaczyn zakwasza rozczyn, gdy zbliży się do mąki, a zbliży się nie tylko 

powierzchownie, ale tak, że aż się z nią zmiesza (bo nie powiedział: "Dodała", lecz 

"Włożyła"), tak samo wy, gdy zbliżycie się i zostaniecie wtłoczeni pomiędzy tych, 

którzy będą powstawać przeciwko wam, wtedy ich zwyciężycie. 

I jak [zaczyn] bywa wprawdzie przykryty, ale nie ginie, lecz w krótkim czasie 

nadaje wszystkiemu swe właściwości, tak samo będzie się działo z przepowiadaniem 

Ewangelii. Nie bójcie się, jeśli przepowiedziałem wam wiele cierpień, pomimo tego 

zajaśniejecie i zwyciężycie wszystko. "Trzy miary" oznaczają tu wielką ilość [...]. 

Nie dziw się, że mówiąc o królestwie wspomniał o ziarnku i o zaczynie; mówił 

bowiem do ludzi nieuczonych i prostaczków, których trzeba było naprowadzać przy 

pomocy takich rzeczy. Byli przecież tak prostoduszni, że nawet po tym wszystkim 

potrzebowali wielu objaśnień  

(św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 46,2, tłum. 

A. Baron) 

 

 
7 Zob. A. Grün   , Jezus - nauczyciel Zbawienia, s. 79 



Obie przypowieści mówią o wzroście królestwa jako o czymś cudownym, jako o 

skutku działania Boga, które nie jest oparte na ludzkich przewidywaniach czy 

kalkulacjach. 

Rzeczywistość królestwa wymyka się bowiem ocenom i miarom opartym na 

ziemskich kryteriach. 

Mamy tu do czynienia ze skromnym początkiem i wspaniałym zakończeniu, z 

niepozornym wyglądem zewnętrznym i niezwykłą rzeczywistością wewnętrzną. 

 Choć działalność Boga często wydaje się niewidoczna, to jednak osiąga 

swój cel. 

Z przypowieści tych wynika przesłanie, że  

Bóg w skrytości prowadzi ludzi do zbawienia, objawia się w tym, co małe                       

i pozornie pozbawione znaczenia 

 - podobnie, jak przez niemoc krzyża objawił tę moc, którą ma nad śmiercią                        

i szatanem, jak poprzez nienawiść oprawców objawił swą miłość, dzięki czemu 

zatriumfował nad wszelkim złem. 

 

Po przypowieści o zaczynie następuje przypomnienie:  

"To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic 

im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: <Otworzę usta w 

przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata<" (Mt 13,34-35) 

Ewangelista raz jeszcze wyjaśnia, dlaczego Jezus nauczał w przypowieściach - 

ułatwiały one zrozumienie tajemnicy królestwa tym, którzy o to zabiegali, a utrudniały 

tym, którzy z góry odrzucali orędzie o królestwie, które nadchodzi, a jednocześnie jest 

już obecne. 

Nauczanie w przypowieściach było zapowiedziane przez proroków, podobnie jak 

samo nadejście Mesjasza. 

Zacytowany tekst został jednak w tym miejscu zaczerpnięty od psalmisty (Ps 78,2), 

co nie oznacza, że nie mógł on być jednocześnie prorokiem. 

Poza tym według Mateusza cały Stary Testament miał charakter prorocki, zatem 

także Psałterz.  

Wypełnienie zapowiedzi Starego Testamentu przez Jezusa potwierdziło Jego 

posłannictwo mesjańskie. 

 

 

 



1. Słuchając lub czytając przypowieści o ziarnie gorczycy i o zaczynie, 

powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że odnoszą się one nie do przyszłości, 

lecz do teraźniejszości. Chodzi o podkreślenie wagi czasu, w którym 

przyszło nam żyć. To on decyduje o naszej przyszłości. Jako że królestwo 

Boże jest już w małym ziarnie i w odrobinie zaczynu, więc zaniedbując 

codzienność, tracimy okazję spotkania Boga w wieczności. 

 

2. Czasami wydaje nam się, że nasza codzienność nie ma żadnego znaczenia. 

Jednak to właśnie w niej z pozornie błahych zdarzeń tkamy swoje życie 

wieczne. Jak z maleńkiego ziarenka może wyrosnąć wielki krzew, a 

odrobina zaczynu zakwasić całe ciasto, tak też my, wykonując sumiennie 

swoje codzienne obowiązki, decydujemy o swojej wieczności.  
 

"Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, by zawstydzić 

mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć" (1 Kor 1,27). 

 

3. Dzieje Kościoła dobrze ilustrują przemianę małego ziarenka w wielkie 

drzewo, gdyż jego początki były rzeczywiście skromne - dwunastu 

apostołów o niskim statusie społecznym, zgromadzonych wokół cieśli z 

Nazaretu. Nauka o miłości miłosiernej była jednak w stanie rozprzestrzenić 

to dzieło na cały świat, a jego owoce możemy oglądać już ponad dwa tysiące 

lat. 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

 

Trzy przypowieści na temat wzrostu (Mt 13, 24 - 43) 

 

 

ST: Ps 78,2; Ez 17,22-24; 31,2-13; Dn 12,3 

NT: Mt 8,12  II Mk 4,30-34; Łk 13,18-21; Ap 21,8 

KKK: Kościół jako święty, 827; piekło, 1034; Chrystus i aniołowie, 333 

 

 

 

 



[13, 24-30]  

Przypowieść ta opiera się na realnym scenariuszu z rolniczego świata I wieku: 

istniały nawet prawa rzymskie, które wprost zabraniały sabotowania plonów przez 

zasiewanie życicy8. 

Pewien człowiek posiał dobre nasienie na swojej roli, lecz nieprzyjaciel nasiał 

chwastu między pszenicę. 

Chwastem tym jest życica - roślina trująca, której korzenie splątywały się z 

uprawianym zbożem. Trudne byłoby usunięcie jej bez uszkodzenia zboża, zatem 

gospodarz mówi sługom, by nie wyrywali jeszcze chwastów: byście zbierając 

chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 
 

Choć życica mogła zniszczyć plony, do czegoś się jednak nadawała: można ją było 

wykorzystać jako opał. Gospodarz nawiązuje do tego, gdy mówi sługom, aby żeńcy 

zebrali najpierw chwast i powiązali go w snopki na spalenie. 

(Na temat wyjaśnienia tej przypowieści zob. komentarz do 13,36 - 43). 
 

[13, 31-32]    

Przypowieść o ziarnku gorczycy rozbudowuje poprzednią, pokazując, że mimo 

walki nieprzyjaciela z królestwem, żniwa przyniosą niesamowity plon.  

Początkowo królestwo nie wydaje się bardzo duże. Jest ono jak ziarnko gorczycy, 

które przysłowiowo było najmniejszym ze wszystkich nasion. Z tego maleńkiego 

ziarna wyrasta ogromny krzew. 

Jezus opisuje, że staje się on tak wielki, iż ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą 

się na jego gałęziach - co jest nawiązaniem do starotestamentowego opisu wielkiego 

królestwa, w którym gromadzi się wiele ludów, tak jak ptaki gromadzą się na wielkim 

drzewie, na którego gałęziach wiją sobie gniazda (Ez 31,2-13; Dn 4,17-18). 

Szczególnie Ezechiel zapowiadał, że Izrael zgromadzi narody jak wielki cedr dający 

schronienie ptakom powietrznym (Ez 17,22-24). 

Jezus za pomocą tej przypowieści pokazuje, jak budowane przezeń królestwo, 

mimo skromnych początków, stanie się podobne do opisywanego przez proroków 

wielkiego drzewa gromadzącego ptaki, wypełniając misję Izraela względem narodów 

zgodnie z tym, co przepowiedziano w siedemnastym rozdziale Księgi Ezechiela. 
 

 

 

 
8 Na temat tekstów prawnych zob. A. J. Kerr, Matthew 13,25. Sowing Zizania among Another's Wheat: Realistic 
or Artificial?, "Journal of Theological Studies" 1997, nr 48, s. 108-109 



[13, 33] 

Trzecia przypowieść z tej serii również podejmuje temat tego, że niepozorne 

początki przynoszą niesamowity wzrost, podkreślając przy tym ukryty dynamizm 

królestwa. 

Królestwo niebieskie przyrównane jest do zaczynu wymieszanego z porcją ciasta. 

Jako coś, co powoduje fermentację, wymieszana z ciastem niewielka ilość zaczynu 

sprawia, że ciasto powiększa się i rośnie. Obraz ten odnosi się do sposobu, w jaki 

królestwo przyniesie dogłębne efekty, mimo swych niepozornych początków. 

Zdumiewająca jest ilość przygotowywanego tu chleba. Kobieta zaczyna od trzech 

miar mąki, czyli około dwudziestu siedmiu kilogramów! Powstała z tego ilość chleba 

wystarczyłaby do nakarmienia ponad stu osób, co byłoby dostatecznie na wielką ucztę 

- który to obraz Jezus często wykorzystuje do opisania królestwa (22,1-14; 25,1-13). 

 

[13, 34- 35]    

Mateusz pokazuje następnie, że nowe podejście Jezusa, zgodnie z którym 

przemawia On do tłumów w sposób zawoalowany, nie mówiąc im niczego bez 

przypowieści, jest częścią Bożego planu, zapowiedzianego w Starym Testamencie. 

Sięgając do formuły wypełnienia, Mateusz cytuje początkowe wersety Psalmu 78: 

Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. 

Podstawowym celem Mateusza jest tu pokazanie, że głoszone przez Jezusa 

przypowieści są zgodne z Bożą wolą. Być może Mateusz, odwołując się do psalmisty 

jako do proroka, objawia, że to Jezus jest oficjalnym rzecznikiem Boga9. 

Co bardziej prawdopodobne, ponieważ Psalm 78 podsumowuje historię zbawienia 

zawartą w Starym Testamencie, Mateusz wskazuje, że Jezus jest tym, który 

doprowadza Boży plan zbawienia do wypełnienia. 

[13, 36 - 43] 

Jezus odchodzi od tłumów i wraca do domu, by przedstawić swym uczniom 

wyjaśnienie przypowieści o chwaście. 

Przypowieść ta pokazuje, że nawet pomimo tego, iż w świecie już wschodzi 

królestwo, niegodziwi i wierni będą na nim współistnieć aż do sądu ostatecznego. 

Jak chwast między zbożem, niegodziwi mogą być trudni do odróżnienia od 

wiernych, których wyobraża dobre ziarno. Lecz w trakcie żniw - podczas sądu na 

końcu czasów - Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, by wyrwali chwast, który 

utożsamiony zostaje z ludźmi powodującymi wszystkie zgorszenia oraz tymi, którzy 

dopuszczają się nieprawości. 

 
9 R.T. France, The Gospel of Matthew, s. 530 



Zatem przypowieść ta, zachęcająca do cierpliwości w obliczu niegodziwości 

istniejącej w świecie (13,30a), zarazem zapewnia, że 

❖ wierni synowie królestwa dostąpią usprawiedliwienia,  

❖ niegodziwych zaś spotka surowa kara, tak jak chwasty wrzuca się w piec 

rozpalony - co jest aluzją do leżącego poza Jerozolimą wysypiska nazywanego 

gehenną, na którym spalano śmieci i które było obrazem piekła (zob. 5,22). 

Tam niegodziwi doświadczą płaczu i zgrzytania zębów - obraz ten Jezus 

wcześniej wykorzystał do opisania niewiernych Izraelitów, którzy zostaną 

wykluczeni z królestwa (8,12). 

 

Żywa tradycja: Dlaczego nie wyrywa się chwastów? 

Święty Izydor z Peluzjum proponuje interesujące wyjaśnienie przypowieści o 

chwaście i zbożu: grzeszników, wyobrażanych przez chwasty, nie należy natychmiast 

wyrywać i spalać, by dać im czas na nawrócenie. Bóg zabrania aniołom zebrać 

grzeszników, "by nie wyrwali dobrego zboża wraz z kąkolem, to znaczy aby grzesznik 

nie został odrzucony, gdy jeszcze w jego umyśle istnieje możliwość nawrócenia". 

Następnie św. Izydor podaje przykłady cierpliwości Boga względem wielkich 

grzeszników, którzy ostatecznie się nawrócili i stali się narzędziami Bożego planu 

zbawienia: Bóg nie: "zgładził Mateusza, który poświęcił się zbieraniu danin, bo to 

przeszkodziłoby w głoszeniu Ewangelii. Nie zniszczył też nierządnic, które ulegały 

pożądaniu i oddawały się uczynkom nieskromnym, bo przez to zabrakłoby wzorów 

pokuty. Nie zemścił się za zaparcie Piotra, przyjął już bowiem jego palące łzy 

nawrócenia. Nie pokarał też śmiercią dopuszczającego się prześladowań Szawła, by 

nie pozbawić krańców ziemi zbawienia"10. 

  

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (13, 24-43) 

 

Komentując wysiłki ewangelizacyjne Kościoła, papież Benedykt XVI ostrzegał, 

że dzisiejsi katolicy muszą się oprzeć, jak to nazwał, "pokusie niecierpliwości", czyli 

chęci położenia nacisku na "natychmiastowy, wielki sukces" i "wielkie liczby". 

Stwierdził, że natychmiastowy, wielki wzrost nie jest sposobem, w jaki działa Bóg. 

"Do Królestwa Bożego, a więc także do ewangelizacji, która jest narzędziem                       

i nośnikiem Królestwa Bożego, odnosi się przypowieść o ziarnku gorczycy". 

 
10 PG 77,184-185; angielskie tłumaczenie za: The Sunday Sermons of the Great Fathers, Chicago 1957 



Następnie zauważa, że kolejnym etapem ewangelizacyjnej misji Kościoła w 

zsekularyzowanym świecie nie powinna być "próba natychmiastowego przyciągnięcia 

- za pomocą nowych, bardziej wyrafinowanych metod - wielkich mas ludzi, którzy 

oddalili się od Kościoła". 

Powinna ona zamiast tego polegać na tym, by "zdobyć się na odwagę rozpoczęcia 

od nowa, z pokorą - od skromnego ziarenka, pozwalając Bogu zrządzić, kiedy i jak ma 

się ono rozwinąć"11. 

 

 

 
11 Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Nowa Ewangelizacja, przesłanie do katechetów i nauczycieli religii, Jubileusz 
katechetów, 12 grudnia 2000 


