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Mk 4, 26-34 
 

 

Mówił dalej: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 

wrzucił  w ziemię.  Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, 

on sam nie wie jak.  Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a 

potem pełne ziarnko w kłosie.  A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się 

sierp, bo pora już na żniwo.  

 Mówił jeszcze:  Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej 

przypowieści je przedstawimy?  Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je 

wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane 

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

powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.  

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli /ją/ rozumieć.  A bez 

przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim 

uczniom.  
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Przypowieść o wzrastającym zasiewie  (Mk 4, 26-29) 

 

ST: Jl 4,11-16 

NT: 1 Kor 3,6-7; 1 P 1,23-25; Ap 14,14-15 

 

 [4, 26-29]   Mówił dalej: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby 

ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, 

nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje 

plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś 

plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". 
 

W wersetach tych opowiedziana zostaje kolejna przypowieść o ziarnie, którą można 

znaleźć tylko u Marka. 

Tym razem uwaga koncentruje się na wrodzonej możności ziarna do wzrastania 

samemu z siebie.  Siewca swobodnie rozrzuca ziarno, potem zaś przechodzi do 

innych zająć swego codziennego życia. Pomału, ledwo dostrzegalnie, ziarno zaczyna 

wypuszczać pędy. Rolnik nie wie, jak to się dzieje; nawet dziś, mimo niezwykłego 

rozwoju mikrobiologii, życie pozostaje tajemnicą. Rolnik nie jest też w stanie tego 

procesu kontrolować. 

Zgodnie z naturalnym biegiem rzeczy ziemia (...) wydaje plon, najpierw źdźbło, 

potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. 

Rolnik może z biegiem miesięcy nawadniać, odchwaszczać i użyźniać glebę, lecz 

nie jest w stanie sprawić, by ziarno dojrzało choć dzień przed właściwym czasem.              

Do uprawiania roli potrzebna jest pewna doza ufności i cierpliwości. Lecz w chwili, 

gdy pojawia się plon, rolnik czeka już ze swym sierpem, by zebrać go bez zwłoki. 

 

W Piśmie Świętym żniwo stanowi obraz sądu ostatecznego ( 

Jl 4,13: " Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, 

przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka. " 

Ap 14,14-15: " Potem ujrzałem: oto biały obłok - a Siedzący na obłoku, podobny do Syna 

Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze 

świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i żniwa 

dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi! "). 

Za pomocą tej przypowieści Jezus wyjaśnia, że  

    królestwo Boże jest Bożym dziełem, nie zaś ludzkim osiągnięciem. 

To Bóg sprawia, że ono rośnie, co niekiedy dokonuje się w sposób niedostrzegalny. 



Współpracujemy z Nim w tym dziele, lecz nie możemy go naszymi wysiłkami 

kontrolować ani przyśpieszyć nadejścia królestwa, tak jak rolnik nie może zebrać 

swych plonów w styczniu. 

Zasada ta była dobrze znana św. Pawłowi:  

        "Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost" (1 Kor 3,6-7). 

Każdy, kto należy do królestwa, jest przygotowywany do żniw przez 

wewnętrzny wzrost w świętości i cnotach - sprawcą tego wzrostu jest Bóg, 

dokonujący go przez naszą współpracę z Jego łaską. 

Przypowieść ta ma przynieść otuchę osobom, którym się wydaje, że ich wysiłki na 

rzecz królestwa są bezowocne oraz stanowić ostrzeżenie dla tych, którzy sądzą, iż 

dzięki własnym projektom i programom mogą sprawić, by nadeszło królestwo. 

  

 

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

 

ST: Ez 17,23; 31,6; Dn 4,9 

NT: II  Mt 13,31-32; Łk 13,18-19 

 

 [4, 30-32]   Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże                        

lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; 

gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. 

Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza 

wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". 
 

Jezus jak gdyby myśli tu na głos, próbując znaleźć słowa, które pomogłyby Jego 

słuchaczom uchwycić tajemnicę królestwa (zob. 4,11). 

Ponieważ królestwo stanowi rzeczywistość Bożą, nie da się go zdefiniować za 

pomocą ludzkich kategorii ani go w nich zamknąć. 

Można je zrozumieć jedynie poprzez analogie i słowne obrazy, które zmuszają 

słuchacza do myślenia oraz wejścia na głębszy poziom rozważań. 

Ponownie, tę ziemską rzeczywistością, która pozostaje najbardziej odpowiednią 

analogią dla królestwa, jest - spośród wszystkich rzeczy - maleńkie ziarno. 

W tej trzeciej przypowieści o ziarnie nacisk kładzie się na jego maleńkie rozmiary. 

Dla żydowskich słuchaczy Jezus idea królestwa jako ziarna  musiała być dość 

zaskakująca. Spodziewano by się raczej porównywania królestwa do                         

wielkiego wojska (por. 



Iz 13,4: "Uwaga! Gwar na górach, jakoby tłumu mnogiego. Uwaga! Wrzawa królestw, 

sprzymierzonych narodów. To Pan Zastępów robi przegląd wojska do bitwy. " 

Jl 2,11: "A Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest Jego obóz i pilni 

wykonawcy Jego rozkazów; wielki bowiem będzie dzień Pański i straszliwy bardzo. I któż go 

przetrzyma? ") lub do katastrofalnego trzęsienia ziemi 

Iz 29,6: "Zostaniesz nawiedzone przez Pana Zastępów grzmotem, wstrząsami i wielkim 

hukiem, huraganem, burzą i płomieniami trawiącego ognia.   "). 

Lecz nie, królestwo jest jak ziarnko gorczycy, które Jezus opisuje (używając tu dla 

większego efektu hiperboli, czyli przesadzając) jako najmniejsze ze wszystkich 

nasion na ziemi.  

Lecz gdy już zostanie zasiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn 

(kolejna hiperbola). 

Wspominając o wielkich gałęziach, na których chronią się ptaki, Jezus przywołuje 

starotestamentowy obraz wielkiego, rzucającego cień drzewa, symbolizującego 

mocarstwo dające schronienie ludom rozmaitych ras i języków ( 

Ez 17,23: " Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i 

stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate 

zamieszkają w cieniu jego gałęzi. " 

       31,6: " 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" 

   Dn 4,9: ".  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. "). 

Przypowieść o ziarnku gorczycy wskazuje więc, że królestwo Boże będzie w 

przyszłości miało ogólnoświatowy zasięg. 

Ze swych skromnych, niezbyt obiecujących początków, jakie stanowiło wędrowne 

nauczanie Jezusa w Galilei w towarzystwie garstki naśladowców, królestwo wyrośnie 

w ogromne drzewo, będące domem również dla nie - Żydów. 

Wzrost ten dokona się nie dzięki ludzkim staraniom, lecz poprzez ukrytą moc Bożą. 

Jezus z pełnym przekonaniem mówi o przyszłym sukcesie królestwa, wzywając 

swych uczniów do wytrwania w nadziei i cierpliwości. 

 

Cel przypowieści  (Mk 4, 33-34) 

 

ST: Pwt 6,4 



NT: II  Mt 13,34-35 

KKK: przypowieści, 546 

 

 [4, 33]   W wielu przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] 

rozumieć. 
 

Słowa kończące u Marka serię przypowieści stanowią kolejne potwierdzenie, że 

Jezus głosił w przypowieściach nie po to, by zaciemniać tajemnicę królestwa                   

(jak mogłyby sugerować wersety 11-12), lecz by dostosować ją do zdolności                          

i otwartości słuchaczy. 

Końcówka wersetu 33 brzmi dosłownie: "o ile mogli ją usłyszeć" - kluczowe słowo 

"słuchać" jest tu zatem powtórzone po raz trzynasty w tym rozdziale. 

Jezus oczekuje od swych naśladowców takiego samego nastawienia jak to, którego 

bóg wymaga od swego ludu wybranego: "Słuchaj, Izraelu" (Pwt 6,4). 

Słuchanie oznacza nie tylko samo słyszenie, czy nawet rozumienie słowa, lecz 

przyjęcie go ochoczym sercem - czyli bycie mu posłusznym. 

Nasze pojmowanie królestwa wzrasta w miarę, jak rozważamy przypowieści                               

i wyciągamy wnioski z nich płynące, zwiększające naszą zdolność do "słuchania". 

 

[4, 34]   A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał 

wszystko swoim uczniom. 
 

Choć do tłumów Jezus przemawiał tylko w przypowieściach, osobno (...) objaśniał 

wszystko swoim uczniom. 

 

 Kim są ci uprzywilejowani uczniowie? 

 

Z Mk 3,32-35; 4,10 jasno wynika, że chodzi tu nie tylko o Dwunastu, powołanych 

do szczególnych misji, lecz o wszystkich, "którzy przy Nim byli, razem                               

z Dwunastoma" - czyli o wszystkich tych, którzy decydują się na  bycie uczniami 

przez pozostawanie blisko Jezusa, tak by słuchać Jego nauczania, oraz przez 

wypełnianie woli Ojca. 

 

 

 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 4,33-34) 

 

Charakterystyczną cechą nauczania Jezusa jest to, że nieuchronnie zmusza ono 

słuchaczy do osobistego zaangażowania. 

Jezus przemawia w taki sposób, że nie da się Jego słów "załapać" po prostu przez 

słuchanie homilii, odtwarzanie sobie nagrań z konferencjami, studiowanie 

teologicznych prac czy nawet czytanie biblijnych komentarzy. 

 Jedynym sposobem dojścia do ich pełnego zrozumienia jest 

osobiste zwrócenie się do Jezusa i poproszenie Go, by objawił nam 

znaczenie swych słów. 

Również dzisiaj Jezus chętnie przyjmuje każdego ucznia, który zwraca się do Niego 

na modlitwie i mówi: "Panie, wyjaśnij mi tę przypowieść" lub "Wyjaśnij mi znaczenie 

tego fragmentu Pisma, który jest dla mnie niejasny". 

Jak przez wieki poświadczał przykład różnych świętych, wykształconych i 

niewykształconych,  

Pan objawi swe głębokie tajemnice sercom, które przybliżają się do Niego 

w pełnej pokory wierze. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

  Św. Ambroży 

 

Królestwo niebieskie jest jak ziarno gorczyczne 

 

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

jest do ziarna gorczycznego, które wziąwszy, człowiek zasiał w ogrodzie swoim, i 

wzrosło, i stało się drzewem wielkim, a ptaki niebios odpoczywały na gałęziach 

jego” (Łk 13, 18n). 
 

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

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

gorczycznego.  



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

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

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

20). 
 

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

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

walczyć z ogromem wznoszącej się niegodziwości duchowej. Chcesz wiedzieć, jak 

wielkiej wiary potrzeba?  
 

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

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

gorczyczne, to zaiste wiara jest królestwem niebieskim, a królestwo niebieskie jest 

wiarą. Przeto ten, kto ma wiarę, ma królestwo niebieskie, i królestwo niebieskie jest w 

nas, i wiara jest w nas, czytamy bowiem: „Królestwo Boże jest w was” (Mk 11, 12); a 

gdzie indziej: „Miejcie wiarę w was” (Mt 16, 19). W końcu także i Piotr, który miał tak 

wielką wiarę, otrzymał klucze królestwa niebieskiego, aby je innym otwierać. 
 

Spróbujmy teraz ocenić treść porównania na podstawie samej natury gorczycy.                       

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

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

prostym, ale ścierana przeciwnościami rozlewa wokół dobrodziejstwa swej mowy tak, 

że tych, którzy o niej słyszą lub czytają, napełnia wonnością.  
 

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

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

broń, wyciągnęli szyję i starci mieczem rozsiali aż po krańce ziemi piękność swego 

męczeństwa; słusznie więc można powiedzieć: „Na całą ziemię rozszedł się ich głos” 

(Ps 18, 5). Bo wiara jest kiedy indziej ścierana, kiedy indziej gnieciona, kiedy indziej 

jeszcze zasiewana.  

 

Sam Pan nasz jest                                  

ziarnkiem gorczycznym. 

 

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

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

„Jesteśmy Bogu miłą wonią Chrystusa” (2 Kor 2, 15), wolał zostać zgnieciony;  



i dlatego mówi Piotr: „Rzesze naciskają na Ciebie” (Łk 8, 45); wolał zostać zasiany 

jak ziarno, „które wziąwszy, człowiek zasiał w swoim ogrodzie” (Łk 13, 19).  
 

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

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

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

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

którym zakwita piękność twych dzieł i odczuwa się wonność wielorakich cnót. 

Zasiewaj Pana Jezusa: jest ziarnem, gdy Go pojmali, jest drzewem, gdy 

zmartwychwstaje – drzewem, które ocienia cały świat; jest ziarnem, gdy Go pogrzebano 

w ziemi, jest drzewem, gdy do nieba wstąpił... 
 

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

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

obumrze, wiele owocu przynosi” (J 12, 24). 

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

powiedział. Jest On i ziarnem pszenicy, bo utwierdza serca ludzkie (Ps 103, 15), i 

ziarnkiem gorczycy, bo rozpala serca ludzkie. I chociaż obydwa znaczenia dobrze się ze 

sobą zgadzają, to jednak wydaje się ziarnem pszenicy, gdy jest mowa o Jego 

zmartwychwstaniu: jest On bowiem chlebem Bożym, który zstąpił z nieba (J 6, 33), bo 

słowo Boże i przykład zmartwychwstania uskrzydla umysły, wyostrza nadzieję, 

wzmacnia uczucie.  

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

męce Pańskiej: bardziej gorzkie, bo pobudza do opłakiwania; bardziej cierpkie, bo 

porusza.  

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

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

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

zbytnie przyjemności cielesne. 

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

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

jednak urośnie, staje się większe od wszystkich krzewów” (Mk 4, 30–32).  

 

Jeśli zatem ziarno gorczycy wyobraża Chrystusa, to w jaki sposób Chrystus jest 

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

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

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

 

Naucz się, że był największy: „Piękniejszy w swych kształtach od synów 

ludzkich” (Ps 44, 3). A jednak ten, który nie miał ani wdzięku, ani wspaniałości, stał się 

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



 

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

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

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

16).  
 

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

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

jednak jak drzewo rozprzestrzenił konary swojej wyniosłej mocy, abyśmy mogli 

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

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

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

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

objąć szeroko rozpostartych konarów drzewa, mówili: „Skąd Mu ta mądrość” (Mt 13, 

54). 
 

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

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

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

na zamieszkanie. 

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

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

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

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

co jest przed nim” (Flp 3, 13).  

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

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

burze świata i zamiecie niegodziwości duchowych, aby nas cień świętych bronił przed 

skwarem tego świata, aby się odmłodzić w bezpiecznej przestrzeni, a dusza nasza, która 

jak owa niewiasta przegięta uprzednio ciężkimi grzechami, wyrwała się jak wróbel z 

sideł łowcy (Ps 10, 1)  i przeniosła się na konary i na góry Pańskie. 

 

 Nerses Sznorhali 

 

Wiara 

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

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

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

czyste, które dziedziczą święty Przybytek niebios... Umieść mnie także na gałęziach 

tego drzewa! 

 



 
 

I czytanie :  (Ez 17, 22–24) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

   Tak mówi Pan Bóg: Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i 

zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze 

wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści 

gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod 

nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.                 

 I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo 

wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone 

usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   Doroteusz z Gazy 

 

Pokora świętych 

Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o pokorze, a był przy tym pewien dostojnik                      

z Gazy. Słysząc, jak mówiliśmy, że im bardziej ktoś zbliża się do Boga, tym bardziej 

widzi swoją grzeszność, zdziwił się i zapytał: „Jakże to jest możliwe?” i nie 

rozumiejąc, prosił o wyjaśnienie.  

Mówię mu: „Dostojny panie, powiedz mi, za kogo uważasz się w swoim mieście?”. 

Odpowiedział: „Za wielkiego i najznakomitszego”. Ja na to: „A jeśli pojedziesz do 

Cezarei, za kogo się tam będziesz uważał?”. Odrzekł: „Za mniejszego od tamtejszych 

dostojników”. – „A w Antiochii, gdybyś tam pojechał?” – „Za wieśniaka”.                              

A w Konstantynopolu, na cesarskim dworze?” – „Zgoła za nędzarza”.  

Wtedy mu powiedziałem: „Oto tak jest właśnie ze świętymi: im bardziej zbliżają się 

do Boga, tym lepiej widzą, że są grzesznymi. Abraham, kiedy ujrzał Boga, nazwał 

siebie pyłem i prochem” (Rdz 18, 27).  

Izajasz powiedział: „O ja nieszczęsny i nieczysty” (Iz 6, 5).  

 

 

 



   Doroteusz z Gazy 

 

Gdy porzucimy pokorę... 

Znałem kiedyś człowieka, który doszedł do godnego pożałowania stanu. Zaczęło się 

od tego, że kiedy ktoś z braci mówił do niego, on każdym gardził i mawiał: „A któż to 

taki? Nie ma autorytetu oprócz Zosyma i jego szkoły!”. Potem i tych zlekceważył, i 

zaczął mówić: „Nikt, tylko Makary!”. Wkrótce potem już twierdził: „Któż to jest 

Makary? Tylko Bazyli i Grzegorz!”. Wnet i tych zlekceważył, mówiąc: „Któż to 

Bazyli, i któż to Grzegorz? Tylko Piotr i Paweł!”.  

Powiadam mu: „Zaiste, bracie, i tymi jeszcze pogardzisz”. I wierzcie mi, w krótkim 

czasie zaczął mówić: „Któż to jest Piotr i któż to jest Paweł?”. „Nikt, tylko sama 

Trójca Święta!”  

Wreszcie wyniósł się i nad Boga samego, i tak skończył. Dlatego musimy walczyć, 

bracia, z pierwszym rodzajem pychy, żebyśmy stopniowo nie doszli do pychy 

ostatecznej.  

 

* * * 

 

Powiedział abba Antoni: „Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na 

ziemi, jęknąłem więc i powiedziałem: «A któż im się wymknie?» I usłyszałem głos 

mówiący do mnie: «Pokora»”. 


