
Mk 4,  1 - 20 

(1) Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się 

przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej /pozostając/ na jeziorze, a 

cały lud stał na brzegu jeziora.  

(2) Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:  

(3) Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.  

(4) A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je.  

(5) Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet 

wzeszło, bo nie było głęboko w glebie.  

(6) Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło.  

(7) Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że 

nie wydało owocu.  

(8) Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: 

trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.  

(9) I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.  

(10) A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, 

o przypowieść.  

(11) On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, 

którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,  

(12) aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby 

się nie nawrócili i nie była im wydana /tajemnica/.  

(13) I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne 

przypowieści?  

(14) Siewca sieje słowo.  

(15) A oto są ci /posiani/ na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, 

zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich.  

(16) Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą 

słowo, natychmiast przyjmują je z radością,  

(17) lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk 

lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.  



(18) Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają 

wprawdzie słowa,  

(19) lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i 

zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.  

(20) W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, 

przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i 

stokrotny.  

 

 

 

 

Przypowieść o siewcy  -    (Mk  4, 1 - 20) 

 

Jezus bardzo często przemawiał na otwartej przestrzeni do wielkiego tłumu. Jego słowa 

przyciągały rzesze. Ludzie pozostawiali codzienne zajęcia, domy, aby Go słuchać. 

Ważne są okoliczności, w jakich Jezus przemawiał. Ewangelista pisze: 

 "Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło 

Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu" (Mt 13,1-2). 

Zauważmy, że nauczał On najpierw nad brzegiem jeziora, a potem, kiedy zebrał się 

większy tłum, wszedł do łodzi. Łukasz opisuje to dokładniej: 

 "Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego, a On stał 

nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z 

nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona poprosił go, 

żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy" (Łk 5,1-3). 

A więc Jezus nauczał z łodzi, która znajdowała się w pewnej odległości od brzegu. 

Akustyka nad jeziorem jest szczególna. Zdarza się, że słychać rozmawiających ludzi, nawet 

jeżeli znajdują się na drugim, dość odległym, brzegu. 

Odnosi się to przede wszystkim do Jeziora Galilejskiego, które z trzech stron otoczone jest 

górami. W ukształtowaniu terenu, zwłaszcza na północ od jeziora, ważny jest jeszcze jeden 

szczegół. W tej części znajdują się liczne zatoczki. Każda z nich tworzy naturalny amfiteatr, 

gdyż tuż za linią brzegu teren wznosi się, zachęcając niemal ewentualnych widzów i słuchaczy 

do zajęcia miejsca. Nie ulega więc wątpliwości, że gromadzący się ludzie dobrze widzieli 

Mistrza i wyraźnie słyszeli Jego słowa. 



Jezus przez cały okres swojej publicznej działalności posługiwał się formami 

przepowiadania, które były używane przez współczesnych Mu rabinów, np. przypowieściami, 

które dzięki swej obrazowości umożliwiały słuchaczom zrozumienie skomplikowanych treści. 

Przypowieść "jest to oparte na podobieństwie opowiadanie zmyślone, lecz                                

w zasadniczych swych rysach prawdopodobne, które ma na celu wyświetlenie w stopniu 

dostępnym dla człowieka tajemnicy królestwa Bożego: jego istoty i wymagań stawianych 

człowiekowi" 

Jezus formułował swoje myśli w konkretnych obrazach, a nie w abstrakcyjnych 

twierdzeniach. Na przykład zamiast powiedzieć: "Miłosierdzie nie powinno być okazywane 

ostentacyjnie". Pouczał: "Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy 

czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili" (Mt 6,2). 

"Termin <przypowieść> odnosi się do różnych form literackich, ale wszystkie 

przypowieści, które spotykamy w ewangeliach, dotyczą jakiegoś dobrze znanego aspektu życia 

ludzkiego, odmalowanego z wielką ekonomią słów i z nieugiętym realizmem. Są to krótkie 

opowieści : 

 o podróżniku, który został obrabowany i leży przy gościńcu, póki go nie wspomoże 

litościwy cudzoziemiec 

 o kapitaliście, który znaczne sumy powierzył swym podwładnym, aby je 

zainwestowali, i o tym, co oni z nimi uczynili 

 o zatrudnieniu przypadkowych robotników w winnicy i o powstałym przy tej 

sposobności problemie obliczania godzin zapłaty. 

Występują błyskawiczne szkice typowych sytuacji ludzkich: rybaków przebierających 

złowione ryby, dzieci kłócących się na rynku, syna obserwującego pracę ojca i uczącego się 

rzemiosła przez naśladowanie. 

Czasem obraz jest wyczarowany rzuconą od niechcenia frazą: <ani też nie zapalają świecy 

i nie stawiają jej pod korzec>, <nikt nie przyszywa łaty sukna nowego do starego 

odzienia>. [...] 

Co jest rzeczywiście znamienne i wyróżniające, to realizm przypowieści. Pozwala to nam 

na wyciągnięcie następnego wniosku, który prowadzi nas od sposobu wypowiadania się                      

i stylu, widocznych w zapisie, do znajdującej się za nim osobowości. 

Autor tych przypowieści musiał się szczerze interesować ludźmi; musiało Mu sprawiać 

przyjemność poznawanie różnych typów ludzkich. Takim Go właśnie przedstawiają 

ewangelie. Otrzymywał i przyjmował zaproszenia na uroczyste biesiady, swobodniej - 

zdaniem Jego krytyków - niż to przystało pobożnemu mężowi. Jadał z osobami mającymi 

dobrą pozycję w miejscowym społeczeństwie" (C.H. Dodd, "Założyciel chrześcijaństwa") 



Przypowieść o siewcy (Mk 4,3b-8) przedstawia los rzuconego przez niego ziarna:  

 na drogę (Mk 4,4) 

 na grunt skalisty (Mk 4,5-6) 

 między ciernie (Mk 4,7) 

 na dobrą glebę (Mk 4,8) 

a kończy się apelem o słuchanie (Mk 4,9). 

W przypowieści o siewcy istotne są dwa elementy: ziarno i gleba. 

Opowiadanie o siewcy siejącym ziarno odpowiada realiom palestyńskim. Spłachetki ziemi 

uprawnej na zboczach skalistych pagórków, często porośnięte cierniami i kaktusami, 

poprzecinane dróżkami i ścieżynami polnymi - to naturalny krajobraz dla wydarzenia 

przedstawionego w przypowieści. 

Zwłaszcza w terenie górskim skały pokryte są cienką warstwą ziemi. Od żniw pole leży 

odłogiem, dlatego wydeptuje się na nim ścieżki na przełaj i wyrastają ciernie i osty. Dopiero 

po zasiewie zostaje ono zaorane. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że bezowocność zasiewu niekoniecznie zależy od ziarna. 

Ziarno ma w sobie moc owocowania, lecz samo z siebie nie może tego dokonać. Muszą być do 

tego spełnione pewne warunki. Droga nie jest odpowiednią glebą dla ziarna. Jeżeli na nią ono 

padnie, jego los jest z góry przesądzony: zostanie wydziobane przez ptaki. Plagą ziemi 

palestyńskiej są osty, ciernie i inne chwasty, które rosną szybciej niż zboże. Dlatego ziarna, 

które wpadają tam, gdzie rosną chwasty, giną przez nie zagłuszone. Ziarno nie ma też szans na 

wykiełkowanie na ziemi skalistej. Usycha na niej. 

Wielkość plonu zależy przede wszystkim od tego, gdzie pada ziarno. Odpowiednią dla 

niego jest jedynie żyzna gleba, pozbawiona cierni i chwastów. Ona pozwoli ziarnu 

wykiełkować i rozwinąć się, a w końcu wydać liczne i dorodne kłosy. 

Jezus dał do zrozumienia, że opowiadając przypowieść i siewcy, wyjaśnia tajemnicę 

królestwa Bożego. Jest to rzeczywistość tajemnicza i niepojęta. Dlatego słuchacze i uczniowie 

prosili Mistrza o wyjaśnienie (Mk 4,10-12). I wówczas usłyszeli: "Wam dana jest tajemnica 

królestwa Bożego" (Mk 4,11). 

Poznanie królestwa niebieskiego zależy nie od ludzkich starań, lecz od objawienia Bożego. 

Człowiek nie może znieść blasku nadprzyrodzonego światła. Dlatego otrzymuje mały jego 

promyk w postaci przypowieści. Jest ona rodzajem zaproszenia do udania się w kierunku 

źródła światła. 

 



"Wam, którzy przylgnęliście do Mnie i uwierzyliście we Mnie, dano poznać tajemnice 

królestwa niebieskiego, to znaczy, dano zrozumieć naukę ewangeliczną. Tym zaś, którzy są    

na zewnątrz i nie chcieli uwierzyć, to znaczy uczonym i faryzeuszom, i tym, co trwają                     

w niewierności,  nie jest dane. Przystąpmy więc do Pana z czystym sercem, razem z uczniami" 

(Remigiusz). 

Wyjaśnienie przypowieści o siewcy (Mk 4,13-20) skupia się na zestawieniu ze sobą 

rodzajów podłoża, na które padło ziarno, z określonymi grupami słuchaczy słowa Bożego.               

Ich postawa wobec usłyszanego słowa porównana jest do tego, co dzieje się z ziarnem. 

 Ziarno symbolizuje słowo Boże, które należy słuchać i przyjmować.  

 Różne podłoża zasiewu odpowiadają wewnętrznemu nastawieniu i usposobieniu 

słuchaczy.  

 Z wyjaśnienia wynika, że gleba, na którą padło ziarno, reprezentuje tego, kto słucha  

i przyjmuje słowo Boga.  

 Zbawienie zależy od owocu.  

 Trzeba przebyć pewną drogę: usłyszeć słowo Boże, przyjąć je i wydać plon. 

Odpowiedź człowieka na Boże słowo może być dwojaka: negatywna i pozytywna. 

W pierwszym przypadku człowiek słucha słowa, ale zamyka się na nie. Szatan w chwili 

pokusy nakłania go do nieposłuszeństwa, a tym samym spycha z drogi zbawienia.                              

Są też ludzie, którzy przyjmują słowo, ale nie pozwalają mu się w sobie rozwinąć. 

Zagłuszają je "troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze" (Mk 4.19). Dlatego nie 

wydają owocu. Wydaje się, że chcą zbawienia, ale w rzeczywistości go nie pragną. 

W drugim przypadku odpowiedź jest pozytywna.  

Są tacy, którzy otwierają się całkowicie na słowo Boże. 

Słuchają, strzegą i zatrzymują je. Podczas wielu prób, jakie napotykają na drodze życiowej, 

wytrwale służą słowu Bożemu i z nim się zespalają. Dlatego wydaje ono w nich owoc. 

Słowo Boże wpada w ludzkie serce. Jezus wspomina o dwóch możliwościach. Nie 

wystarczy mieć możliwość owocowania. Trzeba jeszcze chcieć. Są tacy, którzy mają 

usposobienie wewnętrzne podobne do skały albo do ziemi porośniętej cierniami. W czasie 

próby zawodzą, rezygnują. Ewangelista nie wyjaśnia w tym miejscu, na czym ta próba polega. 

Można się jednak domyślać z dalszej części jego dzieła. Jest to ta sama próba, na jaką będzie 

wystawiony Jezus. 

 



Są "ludzie drogi", którzy z jakichś racji nie przyjmują słowa Bożego, np. z powodu 

podejrzliwości wobec jego głosicieli. 

Są "ludzie miejsca skalistego", którzy dają się nawet oczarować pięknu słowa 

Bożego, ale załamują się, napotykając pierwsze trudności. 

Są także "ludzie cierni". Zależałoby im na wprowadzeniu słowa w czyn, ale nie mogą 

się na tym skupić, ulegając troskom dnia powszedniego. Są to często ci, którzy nie wiedzą, że 

wiara, która nie wymaga poświęceń, jest bez wartości.  

 Ale są też "ludzie ziemi żyznej". 

Jeżeli próbujemy siać słowo Boże, to musimy uświadomić sobie pewien fakt. Apostołowie 

musieli włożyć wiele trudu w to, aby ziarno słowa Bożego padło nie na drogę, skałę czy 

między ciernie, ale na glebę urodzajną. Wzięli skarb słowa Bożego w swoje ręce i nieśli światu 

jako oświecającą pochodnię. Napotykali na nieprawdopodobne trudności, kłopoty i przeszkody 

- wymownie pisze o tym Paweł Apostoł (2 Kor 11, 24-27 

(24) Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez 

jednego. (25) Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie 

byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie 

morskiej. (26) Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach,                     

w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego 

narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście,  

w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach (27) w pracy                 

i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach,            

w zimnie i nagości,) 

- ale światło, które nieśli, nigdy im nie zgasło. 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Oto siewca wyszedł siać" (Mk 4,3) 

Może się zdarzyć taki przypadek, że w twoim sercu rodzą się wątpliwości, czy 

potrzebujący, który prosi cię o wsparcie, to osoba rzeczywiście  potrzebująca czy też oszust 

usiłujący cię naciągnąć, udając potrzebującego. Powstrzymujesz się od udzielenia mu pomocy, 

ponieważ nie jesteś w stanie przeniknąć jego serca i dowieść prawdy. Jednakże okaż 

miłosierdzie nawet w takim przypadku, gdy może twoja pomoc dojdzie do złego, abyś sam 

doszedł do dobra. Kto boi się, aby jego zasiew nie padł na drogę, pośród ciernie i kamienie, ten 

skąpo sieje jesienią, a latem cierpi głód (Augustyn, "Mowy" 41,7). 

  

"Jedno padło na drogę ..." (Mk 4,4) 

Szukajmy miłości zgodnie z poleceniem Pana [...], bo jak powiedziałem - miłość wypełnia 

prawo. Uważajcie, proszę was, i zakodujcie w waszej pamięci to, co wam mówię. Abyście się 

nie stali ludźmi pogardzającymi słowem, a wasza dusza nie stała się  drogą, na której ziarna 

rzucone nie wschodzą. Powiada przecież: "Przyleciały ptaki niebieskie i wydziobały je"  

(Mk 4,4). Zauważcie i zachowajcie w waszych sercach, że są dwa przykazania miłości, które 

Bóg nakazuje (Augustyn, "Homilie na Ewangelię św. Jana" 17,6). 

 

"Lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali" (Mk 4,17) 

[Pan] jakby nam mówił: znajdujecie się pośrodku utrapień, wiele cierpicie. Porzuciliście 

wiele z tego, co kochaliście w tym świecie. Ale was nie pozostawiłem samych na wąskiej 

drodze, którą wam wskazuję. Szukaliście szerokich ścieżek. Cóż wam powiem? Tak idzie  się 

do życia wiecznego. Ścieżka, którą chcieliście iść, wiedzie do śmierci. 

"Jak szeroka i wygodna jest droga prowadząca do zguby i wielu nią kroczy! [...] Jak 

wąska i trudna jest droga wiodąca do życia i nieliczni ją kroczą!" (Mt 7, 13.14).  

 Któż są ci nieliczni?  Ci, którzy znoszą utrapienia, przezwyciężają pokusy i nie ustają              

w tych wszystkich trudnościach. Ci, którzy nie cieszą się słowem Bożym tylko przez chwilę, a 

w czasie ucisku usychają jakby wzeszło słońce, lecz mają korzeń miłości, o czym czytamy               

w ewangelii. Bądź zakorzeniony w miłości, powiadam, aby słońce, gdy wzejdzie, nie poraziło 

cię, ale nakarmiło (Augustyn, "Wprowadzenie do Psalmów" 43,17). 

 

 

 



"I wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny" (Mk 4,3) 

Plon stokrotny oznacza męczeństwo, ze względu na świętość życia i pogardę śmierci. 

Sześćdziesięciokrotny odnosi się do dziewic, ze względu na spokój wewnętrzny, gdyż nie 

muszą walczyć z nieuporządkowanymi przyzwyczajeniami ciała. Nawet sześćdziesięciolatkom 

zwykło się dawać odpoczynek po służbie wojskowej lub publicznej. Trzydziestokrotny plon 

przynoszą małżonkowie, gdyż są w wieku toczenia batalii. Muszą bowiem toczyć walkę, aby 

nie dać się zwyciężyć pożądliwości (Augustyn, "Problemy ewangeliczne" 1,9). 

Skoro ziemia była żyzna, ten sam siewca oraz takie samo ziarno, to dlaczego jedno wydało 

plon 100 - krotny, drugie 60- krotny, a inne 30 - krotny? Różnica pochodzi z natury gleby, 

[gdyż] nawet tam, gdzie ziemia jest żyzna, zachodzi wielka różnica. Czy widzisz, że przyczyną 

tego nie jest rolnik, ani nasienie, lecz ziemia, która je przyjmuje, nie ze względu na swą naturę, 

lecz ze względu na dyspozycję? (Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię według św. 

Mateusza" 44,3). 

 

"Możemy się dziwić temu, że Bóg rzucał ziarno tam, gdzie, jak wiedział, ptaki je 

wydziobią, ciernie zaduszą, sucha ziemia nie przyjmie. Bóg jest tak bogaty, że nie boi się 

nawet swoich niepowodzeń. Zawsze znajdzie się ziemia urodzajna i wyda plon stokrotny"               

(J. Twardowski, (Augustyn, "Problemy ewangeliczne" 1,9)....) 

 

Słowo Boże przynosi spodziewany owoc w duszy człowieka wtedy, gdy współpracują ze 

sobą trzy czynniki; słuchanie słowa Bożego, jego rozumienie i działanie, tj. wprowadzanie go 

w czyn. Zaakcentowanie tych trzech elementów, uzależnionych od łaskawości Boga i dobrej 

woli człowieka, wskazuje, że wrogie słowu Bożemu czynniki zewnętrzne nie mogą 

wierzącemu zaszkodzić, chyba że sam na to zezwoli. 

 

Gdy słucham przypowieści o siewcy, może mi się nasunąć jeszcze inna myśl.                       

Patrząc oczyma małej wiary, można widzieć tylko niepowodzenia słowa Bożego. Jeśli znam to 

wszystko, co Bóg i Kościół uczynił, aby ziarno Boże dotarło aż do nas, musi to mnie skłonić 

do zamyślenia się w cichości serca nad sobą. 

 

 

 

 



    Mk 4,1 – 20 

 

nr 13 – 1993 

W tej przypowieści Jezus objawia nam tajemnicę królestwa Bożego. Nie sądźmy, że 

znamy już pełny sens przypowieści o siewcy. Kiedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa                 

z pytaniem o jej sens, odpowiedział im: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego”                   

(Mk 4,11). Tajemnicą królestwa Bożego jest cierpienie i chwała Jezusa, Syna Bożego.                   

Jego śmierć i zmartwychwstanie pozwalają wierzącym zarówno zrozumieć sens 

przypowieści, jak i przynosić swym życiem obfity plon. 

W centrum przypowieści znajduje się ziarno. 

 Jest nim królestwo Boże, które weszło na świat dzięki Słowu Boga – Jezusowi. 

Jezus, przez swe wcielenie i narodziny, inauguruje królestwo Boże, które objawia przez swą 

publiczną działalność, śmierć i zmartwychwstanie. Przypowieść ta wzywa nas do udzielenia 

odpowiedzi na fakt pojawienia się królestwa: Jakim rodzajem ziemi jesteśmy? Czy jesteśmy 

tak zajęci sprawami tego świata, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa nie mogą przynieść 

owocu w naszym życiu? Czy nasza wiara jest na tyle płytka i powierzchowna, że sprowadza 

się tylko do zewnętrznych zachowań? 

„Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: 

trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny” (Mk 4,8). Trzydziestokrotny plon 

należy do wyjątków, nawet dzisiaj. Ale żeby ziarno przyniosło plon stokrotny, jest rzeczą 

niewiarygodną! Tego rodzaju żniwa są możliwe tylko dzięki działaniu mocy śmierci                     

i zmartwychwstania Jezusa w życiu wierzących. Tacy ludzie dotykają tajemnicy królestwa              

i pozwalają Jezusowi na dokonanie w nich wewnętrznej przemiany. 

Jezus powiedział: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie 

tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). Sam Jezus umarł na 

krzyżu i zmartwychwstał, przynosząc Ojcu owoc obfity w postaci odkupienia całej 

ludzkości.  

Przez nasz chrzest, będący udziałem w zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa,                

i przez wiarę w Niego, umarliśmy razem z Nim i razem z Nim powstaliśmy do nowego 

życia (Rz 6,3-8)! Dzieło to dokonuje się rzeczywiście w życiu wierzących. Uzdalnia nas 

ono do przyniesienia niewiarygodnie obfitego plonu na chwałę Ojca. 

Pamiętajmy zawsze, że plon możemy przynieść tylko dzięki zwycięstwu Jezusa, dzięki 

jego śmierci i zmartwychwstaniu.  

Módlmy się, aby Jego dzieło zaowocowało w naszym życiu. 



     46 – 1996 

W starożytnej Palestynie rolnicy zazwyczaj najpierw zasiewali ziarno, a dopiero potem 

orali pole. Ziarna zasiane w ten sposób padały na różne rodzaje gleby. Twarda, skalista 

ziemia zostawała potem zaorana i spulchniona, aby zasiane na niej ziarno mogło przynieść 

większy plon. Mimo, że z początku wysiane ziarno nie mogło zapuścić korzeni w 

nieurodzajnej glebie, to po jej spulchnieniu miało o wiele większe szanse, by wykiełkować i 

przynieść oczekiwany plon. 

Podobnie i my, widząc zatwardziałość naszych serc i trudności, jakie spotykają nas w 

życiu, możemy sądzić, że nie ma już dla nas nadziei na przemianę, albo że jest już na nią za 

późno. Ale Bóg zawsze może „zaorać” nasze serca, czyniąc nas bardziej otwartymi na 

swoje słowo i uzdalniając nas do wydania obfitego owocu, który ma moc zrodzić posiane w 

nas słowo. Mając oczy i uszy otwarte, dostrzeżemy to, że Bóg nieustannie i na różne 

sposoby stara się zmiękczyć nasze serca i przygotować je na swoje słowo. 

Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że ziarnem jest słowo Boże; żywe słowo jest zawarte nie 

tylko w Piśmie świętym, ale także w świętej Tradycji Kościoła. Można je znaleźć również 

w świadectwie wielu ludzi, których życie w sposób głęboki przekonuje nas o mocy 

zmartwychwstania Chrystusa. 

Kiedy ziarno zostaje zasiane, a gleba spulchniona, zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy. 

Życie człowieka powraca do swej pierwotnej niewinności i otwartości na Boga. 

Uzdrowione zostają relacje międzyludzkie. Zadawnione waśnie i obezwładniające lęki 

znikają bez śladu. Przemiana obejmuje całe rodziny, dotykając także większych 

społeczności. Słabi zostają umocnieni, nieśmiali zyskują odwagę, pyszni stają się 

pokornymi, a prześladowcy – sługami.  

To, co może się wydarzyć, nie ma granic, ponieważ Chrystus „jako pierwszy spośród 

tych, co pomarli” (1 Kor 15,20) powstał z martwych i wylał na nas łaskę, która ma moc 

przemienić cały świat. 

„Ojcze niebieski, dziękujemy Ci, że tak hojnie zasiewasz ziarno swojego słowa            

w naszych sercach. Mocą swojego Ducha napełnij nas wdzięcznością i daj nam nadzieję, że 

to, czego chcesz dokonać w każdym z nas i w całym Twoim Kościele, już wkrótce stanie się 

rzeczywistością. Spraw, Panie, abyśmy w naszym życiu przynosili obfite owoce pokoju                 

i sprawiedliwości.” 

      

 

 



 

68 – 1998 

 W przypowieści o siewcy Marek daje nam zakosztować wspaniałej nauki Jezusa.  

Do tej pory Ewangelista skupiał się przede wszystkim na Jego dziełach i cudach, teraz 

zaś rzuca światło na sposób, w jaki Jezus nauczał.  

Przypowieść o siewcy mówi o wielkiej hojności Boga. Ojciec stale sieje ziarna swego 

słowa, zapraszając nas do poznania Jego miłości i miłosierdzia. Bóg nieustannie wyciąga do 

nas swoją rękę. Świadomość, że mamy Ojca, który nigdy się od nas nie odwróci, napełnia 

nas pokojem.  

Ziarno zasiane przez Ojca będzie wzrastało samo, jeśli tylko natrafi na serce, gotowe do 

przyjęcia go. Każde ziarno, które wpadnie w dobrą ziemię, wyda obfity plon. Taka jest 

Boża obietnica.  

 Jak jednak stwierdzić, czy ziemia naszego serca jest dobra?  

W swojej przypowieści Jezus uświadomił nam, nad czym powinniśmy się zastanowić. 

 Czy słowo Boże trwa w nas, czy też „przychodzi szatan i porywa je”, sącząc w 

nasze serca wątpliwości, niedowiarstwo, niepokój (Mk 4,15)? 

 Czy spotykając się z uciskiem lub prześladowaniem z powodu wiary, jesteśmy  

wytrwali, czy też szybko się załamujemy (Mk 4,16-17)? 

 Czy nie przygniatają nas troski tego świata?  

 Czy ułuda bogactwa i inne żądze nie wypierają z naszych serc Jezusa (Mk 4,18-19)? 

 

Nie rozpaczajmy z powodu skał czy cierni niewiary, rozproszeń albo lęków, które nie 

pozwalają, by słowo Boże zapuściło w naszych sercach korzenie. Gdy tylko poprosimy Go 

o to, Jezus będzie przemieniał nasze serca, okazując nam taką samą cierpliwość, jaką miał 

wobec swych uczniów.  

Z radością wyjaśniał będzie nam „tajemnicę królestwa Bożego”, gdy pozwolimy, by 

ziarno Jego słowa dojrzewało w nas. 

 

„Duchu Święty, przygotuj nasze serca na przyjęcie słowa Bożego. Daj nam 

zrozumieć, jak bardzo Jezus pragnie objawiać nam sprawy Boże i z jak wielką miłością                 

i cierpliwością traktuje nasze słabości. Spraw, abyśmy mogli przynosić plon obfity dla 

królestwa Bożego.” 

      

 



112 – 2002 

 Czy pomyślałeś kiedyś, że uprawianie ziemi może być okazją do lepszego 

poznania Boga?  

       Bo Jezus najwyraźniej tak uważał. Posłużył się przypowieścią o siewcy, by swoich 

słuchaczy pouczyć o królestwie Bożym. Z pewnością słuchającym nauki Jezusa bliski był 

widok człowieka, który sieje ziarno.  

      Każdy z nich wiedział, że siewca sieje wysuszone ziarno, które nie wydaje się kryć w 

sobie jakiejś niezwykłej mocy. Wystarczy jednak złożyć je w żyznej glebie, zapewnić mu 

wodę, ciepło i światło, a dokona się w nim zdumiewająca przemiana. 

Jakiż to piękny obraz życia chrześcijańskiego! 

 W każdym człowieku, który przyjął chrzest, zostało posiane ziarno nowego 

życia, a to niewidzialne ziarno ma nas przemienić na podobieństwo Jezusa.  

      Słyszymy o tym tak często, że sens tych słów zaczyna się w nas zacierać – tymczasem 

są one niesłychanie ważne! Każdy z nas może przynieść plon obfity! 

 Możemy stać się „Jezusem dla świata” – możemy Jego miłością kochać innych, 

Jego mocą dokonywać cudów, Jego współczuciem pocieszać złamanych na duchu. 

 

 Chcesz upodobnić się do Jezusa?  

 

 Nie pozwól więc, by szatan ukradł Ci wiarę, siejąc w tobie ziarna sceptycyzmu, 

beznadziei, niewiary (Mk 4,4)!  

 Upewnij się, że na tyle mocno trwasz w wierze, iż jesteś w stanie znieść ucisk                    

i prześladowanie dla imienia Jezusa (Mk 4,5). 

 Nich nie odłącza cię od Boga chciwość pieniądza, pragnienie materialnego komfortu 

i innych spraw tego świata (Mk 4,6). 

 Niech ziarno zasiane w tobie na chrzcie świętym wpadnie w dobrą ziemię, w duszę 

ożywioną wiarą w Jezusa – a przyniesiesz plon „trzydziestokrotny, 

sześćdziesięciokrotny i stokrotny” (Mk 4,8)! 

 Podobnie jak dobre ziarno daje roślinie, która z niego wyrośnie, odporność na różne 

choroby, tak ziarno życia Jezusowego daje nam moc do pokonania wszelkich przeszkód                 

i trudności na drodze naszej wiary. Dlatego pielęgnujmy ten bezcenny skarb. A wówczas, w 

dniu żniwa okaże się, że przynieśliśmy plon obfity. 

„Boże, dziękuję Ci za nowe życie, jakim mnie obdarzyłeś.                                                 

Dziękuję, że złożyłeś w moim sercu ziarno swego własnego życia!” 



189 – 2009 

"Siewca sieje słowo". (Mk 4, 14) 

Jest to jedna z najbardziej znanych przypowieści Jezusa. Większość z nas potrafiłaby 

streścić ją z pamięci. Wiemy, że Jezus opowiedział nam tę historię, abyśmy zastanowili się, 

jakim jesteśmy rodzajem ,,gleby”: Czy jestem glebą skalistą, ciernistą, zachwaszczoną, 

czy żyzną?  

Czy słowo Boże rzeczywiście ma szansę zakorzenić się w moim życiu? Czy też jest coś, 

co ogranicza mój wzrost? Są to bardzo dobre pytania, które mogą się przyczynić do 

pogłębienia naszej relacji z Panem. 

Jednak oprócz tego, że jesteśmy ziemią w którą siane jest słowo Boże, Jezus powiedział 

nam również, że i my sami jesteśmy słowem Bożym, które on zasiewa na świecie.                       

To my jesteśmy ,,posiani'' (Mk4, l6), posłani aby głosić Ewangelię naszym życiem. 

Nie uważasz, że jest to wspaniałe powołanie? To dla nas zaszczyt, że Bóg powierza 

nam wielki skarb dobrej nowiny o swoim królestwie. To również bardzo odpowiedzialne 

zadanie, gdyż Bóg oczekuje, że wydamy owoc godny Jego – owoc ewangelizacji. 

 Jak możemy wywiązać się z tego zadania?  

Możemy, podobnie jak dobre ziarno z przypowieści, wydać ,,owoc: 

trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny'' (Mk 4,20).  

Słowa te wydają się uproszczeniem, lecz w rzeczywistości są świadectwem mocy 

Ewangelii. Myślimy często, że ewangelizacja zależy od naszej mocy przekonywania i 

odwagi głoszenia słowa. Z pewnością nie jest to bez znaczenia, ale przecież i Bóg ma tu to 

odegrania rolę zasadniczą. On przyjmuje nasze wysiłki, wspiera je swoją łaską i przy ich 

pomocy dotyka serc ludzkich. 

 Czy chcesz wydać owoc dla Pana? Upewnij się, że jesteś zasiany w żyznej ziemi. 

Trzymaj się z dala od chwastów, cieni i innych zagrożeń dla twojego wzrostu. A kiedy już 

głęboko zakorzenisz się w Chrystusa, wydasz owoc: ,,trzydziestokrotny, 

sześćdziesięciokrotny i stokrotny" (Mk 4,20).  

 

,,Przyjdź, Panie, i umocnij moją wiarę w Twoją moc.                                                         

Uczyń moje życie żywą Ewangelią, którą inni będą mogli czytać.” 

 

 



 

200 – 2010 

"Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać". (Mk 4,3) 

 Zwykle rozważając przypowieść o siewcy zastanawiamy się nad tym, jaką jesteśmy 

glebą – twardą, skalistą, zachwaszczoną czy urodzajną – oraz czy zasiane w nią ziarno 

wydaje plon dla Pana. Dziś jednak dla odmiany spróbujmy postawić się w sytuacji siewcy 

rzucającego ziarno. 

 Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy wezwani, aby siać ziarno słowa, aby być 

wykonawcami i przekazicielami słowa Bożego w świecie.  

     Ostatnie polecenie wydane przez Jezusa uczniom przed Jego wstąpieniem do nieba 

brzmiało: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). 

 Wezwanie do ewangelizacji wydaje się czasami nas przerastać, zwłaszcza w sytuacjach, 

gdy czujemy, że nasze słowa nie zostaną dobrze przyjęte. Zauważmy jednak, że siewca z 

Ewangelii nie troszczył się zbytnio o to, gdzie padnie jego słowo. Po prostu rzucał ziarno 

tam, gdzie było to możliwe. Niektóre z ziaren padły na drogę, inne między chwasty, ale 

sporo trafiło na żyzną ziemię, gdzie wydały stokrotny plon. Wniosek –  

nie przejmujmy się tym, gdzie pada ziarno, nasza sprawą jest po prostu siać. 

 W adhortacji apostolskiej O ewangelizacji w świecie współczesnym papież Paweł VI 

pisał: „Ponownie chcemy to z naciskiem stwierdzić, że nakaz głoszenia Ewangelii 

wszystkim ludziom jest pierwszorzędnym i naturalnym posłannictwem Kościoła; nakaz ten 

i posłannictwo zobowiązuje tym bardziej w dobie wielkich i poważnych zmian w 

dzisiejszym społeczeństwie. Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę i właściwe 

powołanie Kościoła; wyraża on najprawdziwszą jego właściwość. Kościół jest dla 

ewangelizacji” (Evangelii nuntiandi, 14). 

 Paweł VI zachęcał również do twórczego szukania nowych metod siania słowa Bożego: 

„Warunki społeczne… zmuszają nas wszystkich do zrewidowania metod i poszukiwania z 

całych sił takich dróg i sposobów, za pomocą których można by ludziom naszego wieku 

głosić orędzie chrześcijańskie…, abyśmy podawali to dziedzictwo dzisiejszym ludziom 

sposobem możliwie jasnym i przekonującym” (Evangelii nuntiandi, 3). 

 Na co więc czekamy? Zaczerpnijmy garść ziarna i do dzieła! 

„Panie, chcę byś siewcą Twojego słowa. Spraw, abym w moich myślach, słowach                   

i uczynkach niósł Twoją miłość i zbawienie wszystkim, z którymi się spotykam.                     

Naucz mnie w sposób twórczy i żarliwy dzielić się Dobra Nowiną.” 


