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"Siew" 

Mk 4, 1 - 20    o. Augustyn Pelanowski "Głębiny miłosierdzia"                                

wyd. Paganini 2016 

 

Biblia sama się tłumaczy i jest najlepszą lekcją jej interpretacji 

 

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu  Bożym Dei Verbum w punkcie 25 wzywa 

wszystkich należących do Kościoła do nieustannego odczytywania Pisma Świętego. 

 

 
 

Ojcowie Pustyni niekiedy latami skupiali się na jakimś wybranym fragmencie, ale jest 

prawdą, że  

najmniejszy fragment Biblii pozostaje nieodkrytą tajemnicą, gdy nie 

znamy całej reszty. 

 

➢ Od czegoś jednak trzeba zacząć. 

 

Bez względu na to, od czego zaczniemy, czy od Księgi Rodzaju czy od Apokalipsy, 

zawsze  

 

decydująca jest nasza konsekwencja - nieprzerwana lektura,                        

aż do ostatniego oddechu życia. 

 

Ludzie czasem pytają mnie o metodę, ale to zbędne pytanie, gdyż nie metoda decyduje, 

ale konsekwentne czytanie duchem,  

❖ czyli czytanie z usiłowaniem przeniknięcia sensu,  

❖ rozmyślanie usiłujące usłyszeć głos Ducha Świętego, który rozbrzmiewa poza 

słowami, choć tylko dzięki słowom. 

Ale Biblię wcale nie jest tak łatwo 

pojąć ani nawet nie jest łatwo ją 

czytać, bo jest wymagająca.                  

Jest gmachem o tysiącach 

apartamentów i można się w niej 

pogubić. 
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To tak jakbyśmy z kimś rozmawiali słuchając jego słów, próbowali rekonstruować                   

w swoim duchu jego myśli i zaglądali do jego serca. 

Trzeba pamiętać, że trzymając Biblię w rękach i czytając ją, mamy do czynienia z 

tajemnicą obecności Boga, a tajemnica nie sprowadza się tylko do słów, choć przez te 

właśnie słowa się ujawnia. Podobnie jak ziarno ukryte pod powierzchnią ziemi sprawia, że 

nazywamy ją rolą, a nie ugorem, tak ukryta tajemnica pod powierzchnią zwykłych słów 

zapisanych na kartach Biblii sprawia, że my sami odkrywamy swoją "rolę", czyli 

powołanie, a nie pozostajemy jedynie odłogiem kosmosu. 

 

Chrześcijaninowi Biblia jest potrzebna  

do życia bardziej niż powietrze. 
 

Przypowieść o siewcy jest jedną z tych instruktażowych lekcji Jezusa, które odsłaniają 

sekret wczytywania się w Biblię. 

 

Biorąc się za zgłębianie Biblii, trzeba zaczynać od tego, co najmniejsze, ale za to czynić 

to nieprzerwanie, jak czynił siewca niezniechęcony nieudanymi efektami pierwszych trzech 

siewów. Przypowieść, choć mówi o siewcy, tak naprawdę skupia uwagę na kolejnych 

zasiewach. Można nawet odnieść wrażenie, że siewca jest niezdarny. 

 

➢ Czyżby nie wiedział, że sieje na drogę, na skalisty grunt, miedzy ciernie? 

➢ A może jest hojny? Albo nieustępliwy? 

 

                                      Tak, 
 

On jest tym, który nie daje za wygraną - sieje nieustannie, 
 

                                      aż w końcu udaje mu się.  

 

❖ Z jednej strony można w nim dopatrywać się samego Boga, który hojnie 

wszystkich obdarza swoim Słowem,  

❖ a z drugiej strony to instrukcja dla czytających i zgłębiających, by nie zniechęcali 

się pierwszymi niepowodzeniami, lecz czytali do zrozumienia, aż spod 

powierzchni Pisma wybiją się pierwsze źdźbła zrozumienia. 

 

 Ale nie chodzi jedynie o zwykłą instrukcję. 
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Pod powierzchnią treści tej przypowieści wyczuwa się jednak coś niepokojącego. Coś, co 

nas bezpośrednio dotyczy - jest w tym tekście jakiś smutek tych nieudanych siewów, 

zapewne spowodowany również doświadczeniem Jezusa, który widział powierzchowność,  

z jaką spotyka się Jego działalność głoszenia Królestwa. 
 

❖ Ludzie mają uszy, ale                                                                    nie słyszą,  

❖ doświadczają uzdrowień, ale potem                                  zapominają o ich sensie,  

❖ są oczyszczani z trądu, a potem                                        pławią się w nieczystości,  

❖ podziwiają Jego mądrość i wdzięk przemawiania, ale         nie żyją tymi słowami. 

❖ Słuchają i zapominają, słuchają i nie myślą, słuchają i    nic sobie z tego nie robią. 

 

Taki dyskomfort towarzyszy, na przykład, gorliwemu kapłanowi, szczególnie na 

początku jego drogi, kiedy ma pragnienie budowania Kościoła. Niebezpieczne jest to, że 

może mu się udzielić ta powierzchowność, z którą się spotyka. Po co się trudzić, skoro to i 

tak nie daje efektu? 

Zniechęcenie jest tam, gdzie się oczekuje efektu, gdzie się pragnie jedynie zaspokoić 

osobiste ambicje, zadowolić się swoją pracą, aby zadowolić siebie samego.  
 

Ten niezmordowany siew leczy nas ze zniechęcenia i rezygnacji jakie towarzyszą każdej 

pracy. Począwszy od nieustannego wracania do czytania Biblii czy do modlitwy, 

podejmowania kolejnych wysiłków wychowawczych wobec dzieci, czy ciągłej walki                    

z niechęcią do życia albo mozolnego wychodzenia z depresji. 
 

Siewca nie wracał, by przyglądać się, czy rośnie ziarno. po prostu siał i siał. Sieje raz i 

drugi, i trzeci, i nic z tego nie wychodzi. Tak mogło być i z tobą - raz i drugi podejmowałeś 

wysiłek, chciałeś wprowadzić jakiś pomysł w życie i nic z tego nie wyszło, ani za 

pierwszym, ani za drugim razem, a nawet za trzecim poniosłeś fiasko. Próbowałeś budować 

relacje, więzi, przyjaźnie i znów podobnie. 

 

Co myślał Jezus, gdy nauczając w tym lub tamtym miejscu, mimo cudownych znaków 

spotykał się nie tylko z niedowiarstwem czy dezaprobatą, ale wręcz z otwartą agresją. 
 

Opowiadając tę przypowieść, Jezus, jak pisze o tym Joseph Ratzinger, "pragnie 

powiedzieć: wszystkie prawdziwe owocne rzeczy na tym świecie mają swój początek w 

niskości i ukryciu. Bóg sam dostosował się ze swoim dziełem w świecie do tego prawa. 

Bóg sam pojawia się w tym czasie świata INCOGNITO" (Medytacje o duchowości 

kapłańskiej, I). 

 

➢ Wreszcie siewca sieje po raz czwarty. 
 

Być może i ty możesz tylko liczyć nie na połowiczny sukces, a jedynie  ... ćwiartkowy? 
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Trzeba zwrócić uwagę na ten siew. Jest ostatni, ale udany. Może z tymi ostatnimi 

najlepiej ci się uda? 

 

 Jezus zapoczątkował historię Nowego Izraela - Kościoła z nic nie znaczącymi 

rybakami, celnikami, być może nierządnicami, a na pewno ludźmi grzesznymi, 

nie mającymi co do swej nędzy żadnych wątpliwości. 

  

I ty wydajesz się być kolekcjonerem niepowodzeń i zawiedzeń swoich i cudzych. Może 

wreszcie po którymś fiasku zaczniemy zastanawiać się, czy my sami jesteśmy ludźmi zbyt 

płytkimi, skoro nie udaje nam się głęboko dotrzeć do innych? Może my sami jesteśmy 

drogą pełną kruków albo skalistym gruntem, albo cierniami? Próbujemy jeszcze raz od 

siebie zacząć, ale wychodzi nam mizernie. Z nikim nam nie wyszło, nic nam nie wyszło, co 

przypominałoby Królestwo Boże. 

Jest pewien niepokojący rys tej przypowieści, bowiem tak jak nie każda gleba przynosi 

plon, tak nie każdy człowiek, któremu zostaje zasiane Słowo, zostanie zbawiony. 

Taką interpretację można zaryzykować w skojarzeniu z tekstem z apokryficznej Czwartej 

Księgi Ezdrasza, w której można przeczytać: "Jak bowiem rolnik sieje na roli wiele ziarna                

i sadzi wiele roślin, ale nie wszystko, co zostało zasadzone, wypuści korzenie, tak samo ci, 

którzy zostali zasiani na świecie, nie wszyscy będą zbawieni" (4 Ezd 8, 41). Takie 

skojarzenie proponuje Geza Vermes, ale być może zupełnie inny wydźwięk ma jakże 

podobna do tego tekstu przypowieść Jezusa? 
 

➢ Dlaczego to właśnie przypowieść o siewcy została wybrana, by skierować 

naszą uwagę na Słowo Boga i jego poznanie? 
 

Siewca rzuca w ziemię maleńkie ziarenka, tak małe, jak kropka w zdaniu, tak maleńkie, 

jak kreska, jak jota czy też mówiąc w hebrajskim - jak litera JOD. W hebrajskim alfabecie 

litera JOD jest najmniejsza, tak jak ziarno jest najmniejszą rzeczywistością. (...) 

Dla kogoś, kto posługiwał się alfabetem hebrajskim, było jasne, że litera JOD jest 

pierwszą literą, która tworzy TETRAGRAMMATON, czyli imię Boga: JHWH! 

Tak więc Imię Wszechmogącego Boga zaczyna się od najmniejszej litery, a to sugeruje, 

że Bóg stawia na samym początku tych, którzy są najmniejsi, jak też zwraca uwagę, byśmy 

sie zastanowili, czy mamy tendencje do tego, by ograniczać się jedynie do tego, co ważne, 

jednocześnie lekceważąc to, co nam się wydaje nieistotne w Jego Piśmie. 

 

Spotkać można bowiem nawet teologów, którzy mówią: "trzeba czytać tylko Nowy 

Testament, bo w Starym jest wiele fikcji". To taki sam błąd, jaki popełnili wykształceni 

uczeni w Piśmie, gardząc słowami Jezusa i zachowując jedynie Prawo Mojżeszowe. Dla 

nich też nauczanie rabbiego Jeszui było ekstrawaganckim wybrykiem prostaka z Galilei. 
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Ten sam Duch jest autorem zarówno Ewangelii Jana, jak i Księgi Hioba, choć istnieją 

naukowcy, którzy twierdzą, że Hiob w ogóle nie istniał historycznie i z tego powodu nie 

traktują tej księgi poważnie. Mnie to rozśmiesza, bo nawet jeśli nie istniał Hiob, to jest ich 

na ulicach setki i ta księga jest dla nich matrycą, która wskazuje, jak rozumie ich osobiste 

doświadczenia wypełnione cierpieniem zdającym się nie mieć przyczyny. Nie mówiąc już o 

tym, że Hiob jest figurą Chrystusa. (...) 

 Autorem wszystkich natchnionych Pism jest ten sam Duch Święty, więc 

żadna księga nie jest nieważna. 

 

Konstytucja o Objawieniu Dei Verbum mówi:  
 

"Bóg, sprawca natchnienia i autor obydwu testamentów, mądrze postanowił, by Nowy 

Testament był ukryty w Starym, a Stary w nowym znalazł wyjaśnienie. Bo choć Chrystus 

ustanowił Nowe Przymierze we krwi swojej (por. Łk 22, 20, 1 Kor 11, 25), wszakże księgi 

Starego Testamentu przyjęte w całości do nauki ewangelicznej, w Nowym Testamencie 

uzyskują i ujawniają swój pełny tekst (por. Mt 5, 17, Łk 24, 27; Rz 16, 25-26, 2 Kor 3, 14-

16) i nawzajem oświetlają i wyjaśniają Nowy Testament" (KO 16). 
 

 Sobór potwierdza więc, że Stary Testament potrzebuje Nowego, jak gleba potrzebuje 

ziarna i na odwrót - ziarno bez gleby pozostaje samo, pozostaje nierozwinięte. 

 

Istotny jest warunek, by odczytywać Pisma Święte w Duchu Świętym, to znaczy 

mając Ducha Świętego, a to z kolei jest uwarunkowane łaską uświęcającą, czyli życiem 

sakramentalnym. 

 

Bez nieustannego korzystania z sakramentów pojednania i Eucharystii i bez życia we 

wspólnocie Kościoła, lektura Biblii pozostaje jałowa albo skazana na błędne zrozumienie. 

(...) 

 

Czytając Biblię, mamy zwracać uwagę na najmniejsze słowa, najmniejsze detale, 

szczegóły, które  umykają uwadze ludzi pysznych, szukających tylko tego, co wielkie i co 

najważniejsze. ten, kto w życiu chce być najważniejszy, w kontakcie z Biblią będzie skupiał 

się na tym, co według niego najważniejsze. 

  

Skupienie podczas czytania Biblii, zwracania uwagi na najmniejsze nawet słowa, a często 

wręcz litery, podnosi duszę ku Niebu i upodabnia człowieka do Boga, bo On też, patrząc na 

ziemię, wypatruje najmniejszych. (...) 
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Przypowieść o siewcy jest właściwie dziełem sztuki - 

jubilerską kompozycją utworzoną z klejnotów Słowa Bożego. 

 

Cztery siewy i trzy plony - struktura  septymalna  występuje w ogromnej ilości tekstów 

biblijnych. Siedem jest bowiem liczbą symbolizującą ukrytą obecność Boga (Rdz 2, 2; Hbr 

4, 3 - 5). 

Wydaje się, że przypowieść jest naiwną opowiastką, szarą i nieciekawą jak nasze życie, 

ale w rzeczywistości jest to tajemnica królestwa, tajemnica drugiego brzegu wieczności. 

Zawiera ukrytą treść, którą tylko uczniowie, a więc przyjaciele, mogą poznać. 

 

Trzeba chcieć być w najbliższej przyjaźni z Jezusem, by otrzymać wytłumaczenie - 

dlatego Jezus tłumaczy ją uczniom na osobności: "On im odrzekł: <Wam dana jest 

tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje sie w 

przypowieściach, aby patrzyli oczami, a ni widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, 

żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica>" (Mk 4, 11-12) 
 

Kto zatrzymuje się na powierzchni przypowieści i nie wnika w jej tajemnicę, sam się 

stawia poza nawiasem zbawienia, bowiem wtedy wszystko staje się dla niego prostackim 

opowiadaniem o siewcy, który rozrzuca ziarno bez sensu.  

Tajemnica Królestwa Boga jest ukryta pod parawanem tekstu, który staje się też filtrem 

eliminującym osoby, które są "poza" wspólnotą uczniów i apostołów. Przy czym słowo 

"tajemnica" zostało oddane w języku greckim przez MYSTERION, które oznaczać może 

raczej tajemniczy rytuał inicjujący kogoś w obszar świętości niż osobisty sekret, który się 

komuś powierza. 

Wyobraźmy sobie, że Papież Franciszek w czasie uroczystej homilii 29 czerwca 2014 

roku, opowiada o krawcu, który szył płaszcz i trzy razy mu nie wyszło, dopiero za 

czwartym razem udało mu sie dokończyć dzieła. Słuchacze byliby skonsternowani, ale nie 

wszyscy, niektórzy by zrozumieli, że wcale nie chodzi o krawca, ale o nie zniechęcanie się 

pozornymi porażkami. 

 

➢ Właśnie ta zaskakująca niepozorność, nieistotność przypowieści prowokuje 

człowieka do pytania: dlaczego taki przykład? 

 

Trzy nieudane siewy to trzykrotne albo wielokrotne czytanie Słowa Bożego, które nic nie 

daje, dopiero za czwartym, zarazem ostatnim czytaniem zaczynasz  

❖ rozumieć,  

❖ owocować, 

❖ wypełniać. 
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Swego czasu, kiedy zaczynałem swoje życie z Biblią, trzy lata czytałem i nic nie 

rozumiałem. Dopiero w czwartym roku mój trud przyniósł owocowanie, efekt zrozumienia i 

stopniowego wypełniania. 

Bóg nie odsłania swych tajemnic przed niewytrwałym czytelnikiem, 

ciekawskim i powierzchownym, ale dopiero przed tym, który nie daje się 

zniechęcić ani zgorszyć. 

Kto nie daje się zniechęcić ani zgorszyć?         Przyjaciel! 

Ty też przed byle kim nie odsłaniasz swoich tajemnic, tylko przed kimś zaufanym, przed 

przyjacielem. Kto jest zaufanym przyjacielem? 

 

❖ "Wy już jesteście czyści, dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. 

❖ Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 

❖ Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem 

was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 

mego" (J 15, 3.14.15) 
 

Wspomniałem o możliwości zgorszenia, bowiem w tej przypowieści, w trzecim siewie, 

który pada na ciernie, chodzi o ludzi, którzy z powodu trudności lub prześladowań, zamiast 

spodziewanych sukcesów i zysków, gorszą się Bogiem. Dla nich wierność wobec Słowa jest 

skandaliczna, bo nieopłacalna. Ich interesowność zostaje zdemaskowana w chwili próby.             

A tam, gdzie rodzi się interesowność, nie ma mowy o przyjaźni. 

 

Jeszcze kilka słów o samym siewcy z przypowieści. gdybyśmy przetłumaczyli na język 

hebrajski słowo "siewca", ze zdumieniem odkrylibyśmy, że jego zapis składa się z tych 

samych liter co słowo ziarno (ZOREA -siewca; ZERAA - nasienie, ziarno)!  

Wygląda na to, że siewca sieje samego siebie.  

 

 To Chrystus siejący Słowo, obdarzający nas rzeczywistą obecnością siebie samego! 

 

Arcyciekawym szczegółem jest owa "żyzna ziemia" albo "ziemia dobra", czy też "piękna 

ziemia". Skoro żyzna, to na pewno przeorana i nawożona obornikiem. 

W czasach, w których nieznane były sztuczne nawozy, rolnicy mogli liczyć zapewne 

tylko na zwierzęcy gnój. Ziemia żyzna jest więc najpierw zraniona pługiem, a później 

obrzucona gnojem, czyli "zgnojona". 

 

Trzeba przyznać, że brzmi to szczególnie pocieszająco dla tych, co to przeżyli już                     

w swoim życiu raniące przeoranie pługiem cierpienia i "zgnojenie" przykrościami. 
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Święty Paweł Apostoł, w szczerym i radosnym wyznaniu, jakie kieruje do Filipian 

z więzienia rzymskiego czy cezarejskiego, pisze następujące słowa: 
 

"I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość 

poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i 

uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa" (Flp 3, 8). 
 

Przy czym słowo śmieci - SKYBALA, to również gnój, łajno, odpadki. 
 

Paweł w tych słowach prezentuje się jako piękna i najlepsza rola dla Słowa Bożego - 

jest obrzucany oskarżeniami jak łajnem, ale on to wszystko wykorzystuje jako duchowy 

nawóz, jeszcze bardziej wzmagający plon miłości do Jezusa Chrystusa.  

Wszystko może służyć wzrostowi Królestwa Boga w sercu, nawet łajanie i obrzucanie 

oskarżeniami przez innych, nawet utrata tego, co jest na tym świecie piękne i dobre, bo  

 

w porównaniu z miłością Boga wszystko inne to zwykłe śmieci. 

 

 

(...) Rozważając tę przypowieść możemy dojść do pewnej nadinterpretacji mówiącej, że 

każda z kolejnych czynności siewcy dotyczy tej samej ziemi, a siewca ponawia je tak długo, 

aż odsłoni się w ziemi żyzność prowadząca do cudownego plonu. 

Zapewne tylko ktoś, kto znajduje w sobie wolę przebaczania w nieskończoność, nie traci 

cierpliwości i ciągle obdarza ziarnem glebę, która dzięki takiej postawie ze zwykłej bitej 

drogi staje się skałą, ze skały przemienia się w ciernistą ziemię, aż w końcu, dzięki 

nieustannemu sianiu, staje się ziemią piękną, dobrą, żyzną. 
 

Wszyscy zaczynamy jako droga. Bóg nie poprzestaje na tym, że w pierwszym zetknięciu 

się ze Słowem przepada nam wszystko, bo porywa to szatan - On sieje dalej. I odsłania w 

nas zatwardziałość i wyniosłość skały, wreszcie wydobywa w nas naszą troskę o to życie, o 

ten świat i dopiero na tym etapie jesteśmy gotowi zrezygnować ze wszystkiego dla Słowa 

Bożego. 

Owszem, Jezus wyraźnie skomentował tę przypowieść, określając każdy z czterech 

siewów jako przeznaczony dla innego gatunku ludzi, ale ileż metamorfoz ukrywa ludzki los. 

Przemiana, jak zachodzi we mnie, jest zawsze przecież spowodowana Jego Słowem. 
 

Przyjrzyjmy się trzem pierwszym siewom:  

 

❖ siew na drogę,  

❖ siew na skalisty grunt  

❖ siew pośród ciernie. 
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W tych trzech miejscach ujawniają się trzy przeszkody w przyjmowaniu Słowa:  

 

➢ szatan symbolizowany przez ptaki,  

➢ brak wytrwałości i płycizna duchowa symbolizowane przez mały korzeń                         

i wypalenie słońcem, na końcu  

➢ ciernie jako lęk i troska o swój dobrobyt oraz chciwość.  

 

Tym trzem przeszkodom należy przeciwstawić trzy postawy, które w efekcie 

doprowadzą człowieka do owocowania:  

 

❖ pamięć,  

❖ wytrwałość  

❖ wyrzeczenie. 

 

❖ pamięć: przy czytaniu Biblii wysilaj się, by pamiętać o tym, o czym 

czytałeś. Wracaj do tego w ciągu dnia, nie pozwalaj się okraść 

szatanowi z tego, co poznałeś, czytając Biblię. 

 

❖ wytrwałość: czytaj codziennie, niekoniecznie dużo, ale stale, mniej 

więcej o tej samej porze. Najlepiej nie skacz po tekstach, ale 

podążaj konsekwentnie według obranego klucza. pogłębiaj lekturę 

przez modlitwę i wysiłek poszukiwań 

 

❖  wyrzeczenie: kontakt z Biblią sprawia, że coraz wyraźniejsza staje 

się dla nas troska Boga o nas samych, a my stajemy się nieustępliwi 

w wierności. Inaczej interpretujemy to, co ludzie nazywają 

kłopotami albo porażkami. Udziela nam się optyka Ewangelii, 

która daje nam zdolność dostrzegania we wszystkim łaskawości 

Boga. 

 

Ostatni siew jest obfity w trzykrotny plon: 

trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. 
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Żeby zaryzykować odczytanie ewentualnej sugestii ukrytej w tych tajemniczych 

plonach, posłużę się metodą znaną Ojcom Kościoła pierwszych wieków. 

 

→   Zacznijmy od plonu trzydziestokrotnego. Liczba 30 kojarzy się albo                               

z Judaszem albo z Jezusem. 

"Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił  30 

srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: <Zgrzeszyłem, wydawszy krew 

niewinną>. Lecz oni odparli: <Co nas to obchodzi? To twoja sprawa>" (Mt 27, 3-4) 

"Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. Był, jak 

mniemano, synem Józefa, syna Helego" (Łk 3, 23). 

 

Plon trzydziestokrotny to owoc decyzji, by zerwać z zyskiem judaszowym i zacząć 

liczyć swoje lata od momentu podjęcia trudu upodobnienia się do Jezusa. Kto zdobywa się 

na nienawiść grzechu, którym jest zdrada Boga, i zaczyna walczyć o to, by jego życie było 

upodobnione do Jezusa, może obrazować ziemię, która wydaje 30 - krotny plon. 

 

→ sześćdziesięciokrotny plon to drugie nawrócenie. Liczba 60 określa 

odległość od Jerozolimy do miasteczka Emaus  

(por. Łk 24, 13: Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej 

Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy ). 

 

Dwaj uczniowie, na granicy zwątpienia i rozczarowania, odchodzą z Jerozolimy, udając 

się do Emaus. W drodze spotyka ich Chrystus i tłumacząc Pisma, skłania ich tym samym do 

powrotu. Jest on obrazem drugiego nawrócenia, którym jest powrót do krzyża i rezygnacja z 

ucieczki przed powołaniem. 

 

→ Wreszcie stokrotny plon symbolizować może całkowite ogołocenie, o 

którym Jezus mówił do uczniów w dziesiątym rozdziale Ewangelii według 

marka. Piotr mówi, że on i pozostali uczniowie Jezusa opuścili wszystko dla 

niego.  W odpowiedzi Jezus stwierdza: 

 

"Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, 

dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 100 - kroć 

więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród 

prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym" (Mk 10, 29-30) 
 


