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Jezus jako dobry głosiciel Dobrej Nowiny, głosi prawdę o królestwie Bożym, które jest darem 

dla każdego człowieka. Aby przybliżyć nam tę tajemnicę, porównuje je do ziarna. Ziarno 

musi być posiane, inaczej nie wypełni swego zadania. Ziarnem jest Słowo Boże, a Tym, który 

sieje jest Bóg, Chrystus (por. Mt 13 – przypowieść o siewcy). Gdy słuchamy Jego Słowa  

i przyjmujemy je z wiarą, jednocześnie przyjmujemy do swego życia tajemnicę królestwa 

Bożego. Św. Paweł wyjaśnił, że „królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to 

sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17). Gdy przyjmujemy Słowo 

Boże i zgodnie z nim postępujemy, to sprawiamy, że królestwo Boże żyje w nas, a przez nas 

zapuszcza korzenie w świecie. To jest nasza misja, chrześcijan. Św. Grzegorz Wielki tak 

wyjaśnił tę tajemnicę, ten proces, który dokonuje się w nas: „Gdy więc poweźmiemy dobre 

pragnienie, rzucamy ziarno w ziemię; gdy zaczynamy dobrze czynić, stajemy się łodygą; gdy 

wzrastamy w postępie czynienia dobrze, dochodzimy do kłosa; gdy się już naprawdę 

utwierdzimy w czynieniu dobra, wznieśliśmy już dojrzały owoc do kłosa. Nikt zatem, u kogo 

widzimy dobrą wolę, lecz jeszcze w początkach życia duchowego, niech przez to nie będzie 

w pogardzie, bo pszenica Boża rozpoczyna się od łodygi, aby następnie stać się ziarnem”.  

Pan dziś przekonuje nas w tym Słowie, że to On sam daje wzrost nasieniu, które posiał. 

Czasami myślimy, że wszystko zależy od nas, a tymczasem, wszystko zależy od Niego. Co 

mamy zrobić? Otworzyć się na Jego obecność i działanie w naszym życiu, pozwolić 

prowadzić się z zaufaniem Jego Słowu, odpowiadać konkretnymi czynami na wezwania Jego 

Ewangelii oraz być radosnymi świadkami Jego Ewangelii przez nasz chrześcijański styl życia 

i głoszone słowo. 

Jeżeli pozwolimy na działanie Jezusa Chrystusa w naszym życiu i podejmiemy życie zgodne 

z Jego Ewangelią, to staniemy się świadkami, jak wzrasta Jego królestwo w nas i pośród nas 

oraz odkryjemy, że nie jest to tylko dar dla nas, ale także dla innych. Św. Ambroży wzywał: 

„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…”.  

„Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od 

ciebie”.  

 


