
Spotkanie formacyjne Kręgu Biblijnego p.t. ”Jak mieć silną wiarę” (Łk 17, 5-10) 

 

 

1. Modlitwa na początek spotkania o otwarcie się na światło Ducha Świętego:  

 

Duchu Święty, Boże, tchnij we mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. 

Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, Duchu 

Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co 

jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.  

 

 

2. Przeczytaj fragment z Pisma Świętego.  

 

Moc wiary (Łk 17, 5-10) 

 

 

5 Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» 6 Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak 

ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w 

morze!", a byłaby wam posłuszna. 7 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, 

gdy on wróci z pola: "Pójdź i siądź do stołu?" 8 Czy nie powie mu raczej: "Przygotuj mi 

wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?" 9 Czy 

dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 10 Tak mówcie i wy, gdy uczynicie 

wszystko, co wam polecono: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy 

wykonać".1  

 
1 Zob. Bibllia Tysiąclecia, s. 1203.  

 



 

3. Ziarnko gorczycy. 

 

 

Palestyńska gorczyca (salvadora persica) jest rośliną niezwykle odporną na warunki 

pogodowe i rosnącą w zawrotnym tempie. Z ziarenka mniejszego od maku wyrasta ok 3-4,5 

metrowe drzewo. Jezus, porównując Królestwo do tego drobniutkiego ziarenka obrazuje,  

że mając choćby odrobinę wiary można wiele osiągnąć. Potencjał rozwojowy rzeczywistości 

opartej na zasadach pochodzących od Boga jest gigantyczny. Zaczyna się od niemal 

niezauważalnego dla ludzkiego oka okrucha. Nie straszne mu są niesprzyjające warunki. Jest 

wytrwały. Gdy tylko trafi na podatny grunt, na chętne serce, szybko rozwija się aż do postaci 

drzewa, które jest na tyle silne i mocne by dawać oparcie i ochronę. Boże wartości zawierają w 

sobie, jak owo ziarenko – niezwykłe zdolności rozwoju, ponieważ wypełnia je moc Ducha 

Świętego. 

 

 

 

 

  



Uczniowie, słuchając słów Chrystusa, widzą, jak małą mają wiarę. Znając siebie, 

zapewne wiedzą, że sami często wyrządzali krzywdy drugim, że będzie im trudno być 

prawdziwymi uczniami, którzy nie gorszą, którzy nie ulegają zgorszeniom, którzy nie czynią 

zła przeciw bliźnim, którzy będą umieli prawdziwie przebaczać. Stąd też apostołowie, a więc 

Ci, którzy są przez Jezusa posłani, aby nieść Dobrą Nowinę na cały świat, proszą Mistrza, by 

wzmocnił ich wiarę. Wiara jest bowiem fundamentem życia człowieka. Tylko ten, kto będzie 

miał wiarę, będzie wstanie przestrzegać wskazań Chrystusa. Mieć wiarę znaczy również 

przyjmować miłość i miłosierdzie Pana. Ten, kto bowiem przyjmuje miłosierdzie Boga, sam 

będzie umiał dawać owo miłosierdzie bliźnim.   

Gdyby człowiek miał wiarę, jak ziarnko gorczycy, mógłby czynić rzeczy niezwykłe. 

Tak maleńka wiara, jak ziarnko gorczycy pozwoliłaby człowiekowi na czynienie rzeczy wręcz 

absurdalnych, jak chociażby zasadzenie drzewa w morzu. Naszym zadaniem nie jest sadzenie 

drzew w morzu, ale postepowanie zgodnie z nauką Chrystusa. Do tego zaś potrzebna jest wiara 

– jak się okazuje mniejsza niż ziarnko gorczycy. Sporo mniejsze od ziarnka maku.  

Bardzo często uważamy, że to co większe jest lepsze: większy samochód, większe 

mieszkanie, większa pensja, większa sława. Ale tak nie jest w życiu duchowym; w życiu 

duchowym jest odwrotnie: to, co mniejsze, jest lepsze. Jezus mówi: „Gdybyście mieli wiarę, 

jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w 

morze», a byłaby wam posłuszna”. Gdyby nasza wiara była taka maleńka, jak ziarnko gorczycy, 

w naszym życiu działyby się rzeczy cudowne. I, kiedy Jezus mówi do Apostołów: „małej 

wiary”, to faktycznie mówi: nie macie wiary, nie wierzycie Mi, i dlatego nie rozumiecie,  

i dlatego się lękacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy”. Ta maleńka wiara, jeżeli człowiek 

ma ją w sobie, jeżeli człowiek ufa Jezusowi, jeżeli człowiek buduje na Nim swoje życie, 

rozrasta się w nas. Bo ziarnko gorczycy, takie maleńkie, staje się potężnym drzewem. I mimo, 

że w ogrodzie naszej duszy jest może wiele różnych nasion, bo różni ludzie próbują zasiać w 

nas swoje przekonania, swoje widzenie świata, to jeśli to ziarnko będzie pielęgnowane, 

wyrośnie i stanie się potężnym drzewem, tak, że „ptaki powietrzne będą się gnieździć w jego 

gałęziach” – ta wiara będzie tak mocna, że inni ludzie będą czerpać siłę, będą mieli wskazaną 

drogę poprzez nasze życie, poprzez naszą wiarę; będziemy dla nich światłem; będziemy dla 

nich solą2. 

 

 

 

 

 

2 Zob. Ks.dr Piotr Łabuda, Krąg Biblijny, Tarnów 2007, s.45-47.  

 



 

 

 

 

4. Podsumowanie 

 

 

Królestwo Boże podobne jest do ziarnka gorczycy”. Jezus wybrał zwyczajnych, 

prostych ludzi, niewykształconych rybaków, celników, nierządnice, ponieważ oni w Niego 

uwierzyli, stali się Apostołami, stali się świadkami Chrystusa wobec pogańskiego świata.  

My również jesteśmy zaproszeni do wiary.  

Zapytajmy siebie: Czy mamy wiarę w Jezusa Chrystusa? Tu nie chodzi o to, żeby 

wypowiedzieć wszystkie możliwe definicje katechizmowe – łącznie z tą, że na Chrzcie 

Świętym otrzymaliśmy dar wiary – bo to jest prawda, ale: Czy ja mam wiarę? Czy ja naprawdę 

wierzę Jezusowi Chrystusowi? Jeżeli tak, to patrzę na siebie i inni patrzą na mnie: Czy moja 

wiara rośnie? Jeżeli moja wiara karłowacieje, a w starszym wieku zachowuję się tak jakby Boga 

nie było, to choćbym mówił cudowne rzeczy katechizmowe – nikt mi nie uwierzy.  

Prośmy Boga o wiarę, jak ziarnko gorczycy. Niech się tak stanie.  

 

 

 

5. Zaproszenie do medytacji fragmentu z Pisma Świętego „Moc wiary”.  

 

 

Tutaj możesz w spokoju pogłębić treści, które poznałeś/-aś podczas tego spotkania.  

Zachęcam do spokojnego przemedytowania tej ewangelii.  

https://www.youtube.com/watch?v=W9LPYJXHN1Y 

 

 

 


