
  

Wiara jak ziarno gorczyczne 
2Kor 5:17 

03 sierpnia 2014 r. 

stęp: 

1. Podobieństwo użyte przez Jezusa, które będzie podstawą naszego dzi-

siejszego rozważania zostało opisane przez wszystkie Ewangelie synop-

tyczne (tzn. Ew.__, __, __). Opisy te różnią się w istotnych szczegółach 

(zob. przekład dosłowny na dalszych stronach). Dzięki wyjątkowości tych 

opisów to, co zaistniało, ma możliwość wzbudzić w nas wiele twórczych 

refleksji.  

2. Nasze wakacyjne rozważania w cyklu Czas wakacji — czas relacji 

uświadamiają nam, że Biblia jest z jednej strony Księgą zasad, z drugiej 

Księgą niepowtarzalnych przypadków. Stąd Twój przypadek nie musi 

powtarzać zasady. Może być ewenementem historii. 

Odsłona nr 1: wiara a uzdrowienie (Mt 17:14-21) 
Uzdrowienie opętanego i lekcja o wierze 

14A gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego człowiek, upadł 

przed Nim na kolana, 15i prosił: Panie, zmiłuj się nad moim 

synem, gdyż lunatykuje
1
 i strasznie cierpi; często bowiem wpa-

da w ogień i często w wodę. 16I przyprowadziłem go do twoich uczniów, 

ale nie byli w stanie go uzdrowić. 17Jezus zaś odpowiedział: O, rodzie 

bez wiary i przewrotny!
2
 Jak długo będę z wami? Jak długo będę was 

znosił? Przyprowadźcie mi go tutaj. 18Po czym skarcił go Jezus — i de-

mon wyszedł z niego, i od tej pory
3
 chłopiec był uzdrowiony.  

19Wówczas na osobności uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali: Dla-

czego my nie byliśmy w stanie go wypędzić? 20A On im na to: Z powodu 

                                                   
1  lunatykuje, gr. σεληνιάζεται. Czasownik σεληνιάζομαι należy odróżnić od 

δαιμονίζομαι, określającego bycie opętanym przez demona (Mt 4:24). Z lunatyko-

waniem łączono epilepsję, uważając że na stan chorego wpływają fazy księżyca 

(Robertson, BW9). 
2  Lub: pokolenie bez wiary i przewrotne. 
3  pory, gr. ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης, lub: od tej godziny.  

W 
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waszej małowierności. Zapewniam was bowiem, gdybyście mieli wiarę 

jak ziarno gorczycy i powiedzieli tej górze: Przenieś się stąd tam — prze-

niesie się; i nic nie będzie dla was niemożliwe.
4
 21Ten zaś rodzaj nie wy-

chodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post.
5
 

 

 

 

                                                   
4  nic nie będzie dla was niemożliwe, gr. οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 

5  W. 21 występuje w: τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται (εκβαλλεται a2; εξερχεται 

118. 209. l 2211) ει μη εν προσευχη και νηστεια a2 C D K L W Γ Δ f1.13 565. 700. 

892c. 1241. 1424. l 2211 m lat sy(p).h (mae) bopt; OrM lat sy (mae) bo; Or; brak go 

w a* B Θ 0281. 33. 579. 892* e ffl sys.c samss bo, zob. NA28; zob. również Mk 
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Tło wydarzeń: ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Co jest podstawowym zadaniem ziarna?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Co jest podstawowym zadaniem wiary?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Czego potrzebuje ziarno, by wzrastać?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Czego potrzebuje wiara, by wzrastać?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Odsłona nr 2: wiara a przebaczenie (Łk 17:1-6) 
Ostrzeżenie przed skandalami 

1Następnie powiedział do swoich uczniów: Niemożliwe jest, by 

nie doszło do skandali,
6
 lecz biada temu, który je wywołuje. 

2Więcej by skorzystał, gdyby kamień młyński zawisł mu wokół 

szyi i został wrzucony do morza, niż żeby przez skandal przy-

czynił się do upadku jednego z tych małych. 3Uważajcie na siebie.
7
  

Jeśliby zgrzeszył twój brat,
8
 upomnij go, a jeśli się opamięta, odpuść mu. 

4I jeśliby siedem razy na dzień zgrzeszył przeciw tobie i siedem razy 

zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego — odpuść mu. 

                                                   
6  Skandal, w starszych przekładach tłumaczony jako zgorszenie. Gr. ska,ndalon, 

(skandalon) znaczy pułapka, wpadka (Mt 5,29; 16,23). W Nowym Testamencie 

zwykle łączy się z fałszywą nauką (Rz 16,17; Mt 11,16). Inny przekład: Niemożliwe 

jest, by nie było pokus do odstępstwa, ale biada temu, który ich dostarcza. Korzyst-

niej byłoby dla niego [...] niż aby doprowadził do odstępstwa jednego z tych ma-

łych. 
7   Nie jest pewne, czy ostrzeżenie to odnosi się do słów poprzedzających czy następu-

jących. W ostrzeżeniu chodzi o to, aby stale mieć je na uwadze (czas teraźniejszy 

wyrażenia). 
8  Brat oznacza w tym przypadku osobę współwierzącą (BAGD). 
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Moc wiary 

5Apostołowie powiedzieli do Pana: Dodaj nam wiary. 6Pan zaś odpowie-

dział: Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć 

tej czarnej morwie:
9
 Wykorzeń się i zasadź w morzu — i usłuchałaby 

was. 

Tło wydarzeń: ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Dodaj nam wiary – ilość czy jakość? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Odsłona nr 3: wiara w praktyce czyli zastosowanie 

 

1. Zdobądź ziarno czyli (Dz 16:30-31) 

__________________________________________________________ 

 

2. Przebywaj w odpowiednim środowisku czyli (Dz 2:42) 

__________________________________________________________ 

 

3. Ciesz się z każdej pogody czyli (2 Kor 12:7-9) 

__________________________________________________________ 

 

Dariusz Banicki, KB Gniezno, e-mail: dariusz-banicki@o2.pl 

                                                   
9 Czarna morwa (sukaminos). Drzewo o silnym systemie korzeniowym. Osiąga do 6 

m wysokości. Obecnie w Palestynie rosną zarówno czarne morwy (sykaminy), jaki i 

białe morwy (sykomory). Łukasz jako jedyny w N.T. używa obu słów, sykaminos w 

niniejszym fragmencie, i sykomorea w 19,4. Rozróżnienia tego brak w LXX, ale da 

się je zaobserwować u późnych lekarzy greckich, a to z tego względu, że oba drze-

wa posiadają właściwości lecznicze. Być może dlatego Łukasz, jako lekarz, dokonu-

je rozróżnienia. Zob. też Szczepanowicz B., Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, 

miejsce w Biblii i symbolika, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003, s. 96. 


