
Mała szkoła pokory  
Rozważania cz. III 

15. Owocne dążenie do pokory to rozważanie własnej małości w świetle wielkości Boga. 

(8 grudnia) 

Najczęściej człowiek oszukuje samego siebie. Dzieje się to zwykle nieświadomie, ale tym bardziej ten 
brak prawdy jest niebezpieczny. Przeciętny człowiek chce być kimś ważnym, wielkim, pięknym... 
Dlatego kosztuje go wiele, jeżeli ktoś zwróci uwagę na to, że w rzeczywistości jest mały, jest „zerem”, 
niczym...  

Z pewnością jest pewną przesadą, gdy mówi się o „nicości” człowieka. Przecież jest on kimś, jest 
przede wszystkim dzieckiem Bożym i został odkupiony z grzechu przez Krew Chrystusa! W każdym 
człowieku można odkryć coś dobrego. Pomiędzy różnymi kamieniami życia są też perły. Mimo to, 
rozważając wielkość Boga, człowiek może mieć wrażenie, że jest „niczym”. Bóg jest tak wielki i 
odległość do Niego tak ogromna i od naszej strony nie do pokonania! Poza tym język ludzki jest zbyt 
ograniczony, by w odpowiedni sposób mówić o wielkości Boga, a zarazem o naszej małości. Stąd 
pochodzi słuszne powiedzenie o naszej „nicości”. Nie umniejsza ono jednak prawdy o ludzkiej 
godności. Patrząc na Boga i godność człowieka, można przerazić się ludzkimi słabościami. 
Potrzebujemy kontemplacji wielkości Boga, aby rozumieć małość człowieka, a zarazem spojrzenia na 
ludzką nicość, aby odczuć wielkość Boga.  

Człowiek pokorny korzysta z każdego upokorzenia, aby widzieć samego siebie w prawdzie i przez 
to jeszcze bardziej adorować i wielbić wielkość Pana Boga. W tym duchu mówiła Maryja: Wielbi dusza 
moja Pana (...), bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. (...) Święte jest Jego imię (Łk 1, 46-49). 

Pytania na pogłębienie 

– Czy wielkość Boga przygnębia mnie, czy też prowadzi raczej do wdzięczności i adoracji? 

– Czy cieszę się z wielkości Boga, czy jestem gotowy ją adorować? 

– Czy własną wielkość i wartość ludzi w ogóle mierzę według tego, co ceni się w wieczności? 

– Czy razem z Maryją przyjmuję od Boga własne wybranie i osobistą wielkość jako okazję, aby 
dziękować Bogu i uwielbiać Go? 

16. Każde dobro w tobie to dar Boga. 

(9 grudnia) 

Ważnym aspektem pokory jest wdzięczność, a istotnym elementem wdzięczności – uznanie źródła 
wszelkiego dobra, a więc uznanie Boga, od którego pochodzi wszystko, co dobre. Święty Paweł pyta: 
Cóż masz, czego byś nie otrzymał? (1 Kor 4, 7). Na pewno dużo zależy od współpracy z łaską Bożą, ale 
bez tej łaski nie jesteśmy w stanie dobrze żyć i działać. Trzeba przypominać sobie o tej prawdzie – nie 
po to, aby człowieka poniżyć czy przygnębić, ale aby obronić go przed pychą i zarozumiałością. Przez 
wdzięczność przygotowujemy się wreszcie do otrzymania jeszcze większej łaski i głębszego dobra.  

Prawdziwa wdzięczność jest owocem pokory, a ta umacnia się przez wdzięczność. Kto zdaje sobie 
sprawę, że wszystko, co dobre, otrzymał, jest też gotowy, by się tym dzielić i pomagać wszędzie tam, 
gdzie to jest możliwe. Wdzięczny człowiek wie, że wszystko, co otrzymał od Boga, zostało mu dane, 
aby to przekazywał, aby pomnażał przez dzielenie się. Zachowuje to dla siebie przez rozdawanie, 
ponieważ w Królestwie Bożym posiada tylko ten, kto daje. Aby mieć miłość, trzeba ją podarowywać. 

Pytania na pogłębienie 

– Czy traktuję swoje życie jako coś oczywistego, czy też jestem świadom, że jest ono darem Boga? 

– Czy jestem gotowy dobrze zaangażować i rozwijać moje dary? 

– Czy dobrze wybieram pomiędzy różnymi talentami? Żaden człowiek nie może przecież rozwijać 
wszystkich dobrych predyspozycji. Trzeba się dobrze zastanowić przy wyborze szkoły, 
wykształcenia, studiów... 



– Czy z radością przyjmuję wszystko, co dobre, jako dar Boży? 

– Czy służę chętnie swoimi darami materialnymi i duchowymi, czy też traktuję je jako „prywatną 
własność”, aby wynosić się nad innych...? 

17. Jak ośmielasz się liczyć na siebie, skoro wszystko otrzymałeś jako dar Boga? 

(10 grudnia) 

Jednym z największych niebezpieczeństw w życiu duchowym jest pewność siebie. Osoba pewna siebie 
jest podobna do kogoś, kto dopiero zrobił prawo jazdy: dopóki czuje się niepewny, jeździ ostrożnie i 
nie grożą mu wypadki. Sytuacja zmienia się, gdy poczuje się zbyt pewnie. Uważa może, że teraz nie 
przydarzy mu się nic złego, skoro przejechał bez trudności kilka tysięcy kilometrów...  

Także w relacjach międzyludzkich nie wolno za bardzo liczyć na własne siły, mądrość, 
doświadczenie... Nie znaczy to, że mamy popaść w drugą skrajność. Nieśmiałość też nie jest cnotą, a 
prawdziwa pokora nie prowadzi do kompleksu niższości. Chodzi raczej o dobrą miarę ostrożności 
oraz o umiejętność współpracy z łaską Bożą.  

Kto współdziała z Panem Bogiem, nie musi się bać, jakby wszystko zależało od jego własnych sił i 
zdolności. Współpraca z łaską Bożą zobowiązuje do tego, aby dawać z siebie wszystko – żeby Pan Bóg 
mógł dać jeszcze więcej. Prawdziwa pokora prowadzi do zaufania, daje odwagę oraz chroni przed 
lekkomyślnością i lenistwem. 

Pytania na pogłębienie 

– Czy uważam na właściwą równowagę między lekkomyślnością i rozwagą? 

– Czy także na co dzień mam świadomość, że „bez Boga ani do proga”? 

– Czy potrafię współpracować z łaską Bożą (to znaczy modlić się tak, jakby wszystko zależało od 
Boga, i pracować, jakby to zależało tylko od własnego zaangażowania)? 

– Czy ufam w pomoc Bożą, gdy piętrzą się trudności? 

– Czy jestem gotowy dać sobie pomóc? 

18. Moje życie przemija, jestem jak popiół i dym, a jednak jest we mnie jeszcze tyle pychy i 

zarozumiałości. 
(11 grudnia) 

Życiowym zadaniem każdego człowieka jest jego ludzkie dojrzewanie. Powinien on być zdolny do 
udziału w miłości Boga w niebie i do odwzajemnienia tej miłości. Wielką rolę odgrywa w tym 
ćwiczenie i umacnianie cnót (=zdolności do udziału w niebie), wartości duchowych i dobrych cech 
charakteru. Dobry rachunek sumienia pokazuje jednak czasem, że jest w nas jeszcze wiele słabości i 
wad, a niekiedy nawet nałogów. Szczególnie niebezpieczne wśród nich są pycha i zarozumiałość. 
Trudno całkowicie zlikwidować te „chwasty” z ogrodu życia wewnętrznego, ale regularne i 
konsekwentne pilnowanie samego siebie może ograniczyć wpływ tych przywar. 

Można na jakiś czas zlikwidować chwasty w ogrodzie lub na polu, wyrywając je. Bardziej skuteczne 
jest jednak zasadzenie dobrych roślin, które nie pozostawią miejsca dla chwastów. Podobnie bardzo 
skutecznie można zwalczyć pychę przez świadome życie według Ewangelii, przez ćwiczenie pokory w 
codziennych obowiązkach, przez regularne przyjmowanie i ofiarowywanie trudności zwykłego życia z 
miłości do Boga i do bliźnich. 

Pytania na pogłębienie 

– Czy pamiętam o tym, że moje życie może bardzo szybko przeminąć? 

– Czy przygotowuję się systematycznie na wieczność, która jest o wiele ważniejsza niż życie na tej 
ziemi? 

– Czy myślę o tym, że w niebie nie ma miejsca na pychę i zarozumiałość? 

– Czy walczę ze swoimi słabościami i wadami, nałogami i uzależnieniami... przez świadome życie 
Ewangelią? 

– Czy przyjmuję pomoc od ekspertów wiary, od świętych...? 



19. Przypatrz się uważnie otwartemu grobowi, a będziesz znów pokorny. 

(12 grudnia) 

Istnieje stare powiedzenie, że śmierć jest dobrym doradcą. Podobnie otwarty grób. Każdy pogrzeb 
przypomina nam o tym, że nie wiemy, ile jeszcze czasu jest nam dane, aby pracować nad sobą, aby np. 
zwalczać pychę i pogłębiać pokorę, aby więcej się modlić... Otwarty grób może być dla nas ważnym 
lekarstwem na lekkomyślność i marnowanie czasu. „Żyjemy tylko raz!” – mówi głupiec. „Żyjemy tylko 
raz!” – mówi mędrzec. Trzeba wykorzystać każdy dzień, każdą sytuację – przecież czeka nas 
rozliczenie, Sąd Ostateczny! 

Otwarty grób przypomina również o tym, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. Ani pieniądze, 
ani tytuły, ani znajomości nie mogą nikogo wybawić od śmierci. Można trochę odsunąć w czasie 
moment śmierci – ale i to nie jest pewne. Działanie lekarzy jest i pozostaje ograniczone. Ta prawda 
może pogłębić naszą pokorę i sprowadzić na ziemię człowieka zagubionego w ambicji i próżności tego 
świata. 

Pytania na pogłębienie 

– Czy wykluczam po prostu z mojego życia fakt pewnej śmierci? 

– Czy jestem świadom tego, jak niepewny jest moment mojej śmierci? 

– Czy przypominam sobie czasami o tym, że dzisiaj jest „pierwszy dzień reszty mojego życia”? 

– Czy w pogrzebach, w których uczestniczę, dostrzegam dobrą okazję, aby nie tylko modlić się za 
zmarłych, ale też za godzinę własnej śmierci?  

20. Nie polegać na własnym zdaniu – to wyraz pokory. 

(13 grudnia) 

Jednym z największych znaków braku pokory jest przywiązanie do własnego sposobu myślenia, 
metod pracy czy stylu wychowania... Trzeba umieć rozróżnić między prawdą a własnym zdaniem. 
Prawda może być tylko jedna. Dróg do jej znalezienia jest wiele. Trzeba wymagać jedności tam, gdzie 
jest potrzebna, i dać wolność tam, gdzie to tylko możliwe.  

Jest niebezpieczne, jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany do własnego sposobu myślenia, np. do form 
pobożności, do własnego stylu urządzania mieszkania. Jeśli nie ma miejsca dla gustu współmieszkańca 
lub współpracownika, to z takim człowiekiem trudno żyć i pracować. Prawdziwa pokora daje odwagę, 
aby dla większej jedności ciągle na nowo tracić własne zdanie lub rezygnować z własnych metod, by 
żyć i działać w większej miłości z innymi. 

Pytania na pogłębienie 

– Czy przypadkiem nie jestem też zbyt przywiązany do własnego zdania i poglądów? 

– Czy w ogóle naprawdę słucham drugiego, gdy inaczej chciałby wykonać jakąś pracę? 

– Czy jestem świadom tego, że kłótnia wobec dzieci niszczy w wychowaniu wszystkie dobre poglądy i 
propozycje? 

– Czy jestem gotowy zrezygnować z ulubionych zwyczajów dla większej jedności w rodzinie, w 
grupie, we wspólnocie...? 

21. Nigdy nie będzie prawdziwie pokorny, kto samego siebie za bardzo ceni i kocha. 

(14 grudnia) 

Miłość do samego siebie jest potrzebna. Sam Jezus powiedział, że mamy kochać drugiego jak siebie 
samego. Ale kochać to nie znaczy rozpieszczać! Litość nad sobą nie jest prawdziwą miłością własną. 
Każda forma egoizmu niszczy miłość. Właściwa miłość samego siebie to wypełnianie Woli Bożej 
względem własnej osoby. Trzeba najpierw zaakceptować siebie ze wszystkimi talentami i brakami. 
Jedno i drugie ma także służyć innym i umacniać jedność pomiędzy wszystkimi. Można wreszcie 
służyć nie tylko przez dary i zdolności, ale też przez braki, słabości, problemy, ponieważ przyjęcie 
pomocy od innych może być dla nich większym darem, niż jej udzielenie. Pokora pomaga w jednym i 
w drugim wypadku. Mobilizuje do pomocy i do jej przyjęcia. 



Człowiek pyszny, który sam dla siebie jest najważniejszą osobą, który z politowaniem patrzy na 
innych i przy tym sam się oszczędza... jest blokadą dla innych i dla samego siebie. 

Szczęśliwy człowiek, który nie uważa siebie za pępek świata! Miłość bliźniego w praktyce znaczy 
bowiem: twoje problemy, sukcesy, bolączki, twoja świętość, twój smutek i twój urlop... jest tak samo 
ważny jak mój. 

Pytania na pogłębienie 

– Czy potrafię kochać samego siebie, kochając drugiego? 

– Czy jest dla mnie jasne, że prawdziwa miłość polega na wypełnianiu Woli Bożej? 

– Czy pozwalam sobie pomóc przez to, że pomagam innym? 

– Czy wykorzystuję swoje problemy, aby dojrzewać i wzrastać w miłości? 


