
Mała szkoła pokory  
Rozważania cz. I 

1. Droga pokory na tej ziemi – to wejście do Królestwa Bożego. 

(24 listopada) 

Kto rzeczywiście stara się żyć wiarą, pyta ciągle na nowo: „Jak mogę brać udział w Królestwie Bożym? 
Jak wejść do nieba? Jak mogę stać się szczęśliwy? Jak mogę być sobą...? – Te zasadnicze pytania 
naszego życia są ważne nie tylko w młodości, nie tylko w momencie wyboru szkoły, zawodu, 
powołania czy prawdziwych przyjaciół. Na te wszystkie pytania można odpowiedzieć jednym 
słowem: pokora.  

Może dla niektórych to określenie bardziej komplikuje, niż wyjaśnia. U wielu rodzi więcej pytań niż 
odpowiedzi. Pokora jest przecież jedną z tych wartości, o których wielu ludzi mówi, nie wiedząc, o co 
właściwie chodzi. Pokora jest tak samo znana i nieznana jak prawdziwa miłość. Trzeba najpierw 
kochać, aby wiedzieć, czym właściwie jest „miłość”. Podobnie trzeba stać się pokornym, aby poznać 
pokorę. Dlatego należy od początku zdecydować się na bliższy kontakt z pokorą, na „chodzenie” z nią, 
na ćwiczenie. W pewnym sensie trzeba zawrzeć z nią przyjaźń. Dopiero w takiej bliskości odkryjemy 
prawdziwą istotę i całe piękno tej królewskiej cnoty. Razem z tą „przyjaciółką” znajdziemy wejście do 
Królestwa Bożego, do pokoju serca, do Chrystusa, do całego świata.  

Trzeba więc zaryzykować, otwierać się, nie mając wiele doświadczenia. Nigdy nie mamy pewności, 
że wszystko robimy dobrze. Ale serce czuje, że tu jest prawdziwa droga do Boga, a zarazem do samego 
siebie. Trzeba być gotowym na odkrycie, że w poszukiwaniu musimy przejść przez trudności. Ważne 
jest, aby naprawdę chcieć być pokornym i modlić się o łaskę pokory. Jezus mówi przecież: Beze Mnie 
nic nie możecie uczynić! (J 15, 5). Ale także nasz wysiłek jest istotny – tak jak podczas wspinaczki na 
wysoką górę. Przeżycie wschodu słońca jest jednak darem, jest łaską. Jeszcze zanim zrozumiemy, o co 
dokładnie chodzi, chcemy się starać i pójść do szkoły Jezusa, który powiedział przecież: Uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem (Mt 11, 29). 

Pytania na pogłębienie 

– Czy naprawdę chcę wejść do Królestwa Bożego – już na tej ziemi? 

– Czy zdaję sobie sprawę z tego, że także przyjaźń z Jezusem może, a nawet musi być wymagająca? 
(On jest przecież Bogiem!) 

– Czy naprawdę pragnę stać się człowiekiem pokornym, czy pragnę być podobny do Jezusa? 

– Czy jestem gotowy modlić się o dar pokory? Czy to robię?  

– Czy jestem gotowy współpracować z łaską Bożą? 

– Czy jestem gotowy ponosić porażki i jednak dalej trenować? 

2. Bez pokory wszystko jest próżnością i urojeniem. 

(25 listopada)  

Są ludzie, którzy wiedzą bardzo dużo o Panu Bogu, o Kościele, o wierze... To jednak nie gwarantuje, że 
Pan Bóg jest z nich zadowolony. Jezus np. często był w konflikcie z uczonymi w Piśmie i 
faryzeuszami... Byli oni wykształconymi i pobożnymi ludźmi, którzy dużo się modlili i angażowali w 
życie religijne. Ale np. niedobra modlitwa może prowadzić do pychy, jednostronna teologia do herezji, 
a wpadanie w aktywizm bardziej szkodzi niż pomaga misji Kościoła.  

Każdy człowiek powinien być do pewnego stopnia nieufny wobec samego siebie. Trzeba pozwolić 
się sprawdzić przez kompetentnych ludzi, przez odpowiedzialnych Kościoła i jego wspólnotę. Ukryta 
ambicja i inne formy egoizmu potrafią zniszczyć najlepsze intencje i plany.  

Diabeł zwykle kusi pobożnych ludzi przez „pobożne pokusy”. Pod pretekstem dobrego czynu lub 
szlachetnej sprawy sugeruje działanie bez jedności, które niszczy wszystko. Dlatego trzeba zachować 
prawdziwą pokorę, aby przeciwstawić się tym pokusom. Cnota pokory zawsze szuka prawdy i nie boi 



się jej. Uzdalnia ona też do przyjęcia nieprzyjemnej prawdy o sobie, kierując się zasadą – lepsza gorzka 
prawda niż słodkie kłamstwo! Bez prawdy pokora nie może żyć, a właściwa pokora do niej prowadzi.  

Przez to pokora prowadzi też do autentycznej modlitwy i prawdziwego apostolstwa. Oczyszcza z 
ukrytej ambicji i daje wytrwałość oraz duchową równowagę. Bez pokory najlepsze dzieła, akcje, dobre 
uczynki, a nawet modlitwy... – właściwie wszystko „jest próżnością i urojeniem”. Krótko mówiąc: 
pokora to odwaga do prawdy! 

Pytania na pogłębienie 

– Czy mam odwagę poznać prawdę o sobie – całą prawdę...? 

– Czy przede wszystkim krytykuję innych, czy też przyjmuję krytykę skierowaną pod moim adresem? 

– Czy są w moim życiu „pobożne pokusy”? Jakie? 

– Czy w modlitwie i pracy szukam Boga czy samego siebie? 

– Czy jestem gotowy dać się oczyścić z ukrytej ambicji? 

– Kogo pytam o radę w sprawach duchowych? 

3. Razem z pokorą zdobędziesz wszystkie inne cnoty. 

(26 listopada)  

Mówi się, że miłość jest duszą wszystkich cnót. Podobnie można powiedzieć o pokorze. Jest ona 
obecna tam, gdzie jest jakakolwiek inna cnota. Pokora jest bowiem w pewnym sensie naczyniem 
miłości albo kielichem, w którym jest przechowywana i ofiarowywana miłość. Tam, gdzie jest miłość, 
potrzebna jest też pokora. Im więcej pokory, tym więcej miłości. Pokora tworzy warunki, aby we 
właściwy sposób kochać, a miłość daje motywację i siły, aby upokorzyć się lub wytrwać w 
upokorzeniu, jakiego doświadcza się od innych. Przez miłość pokora jest obecna w każdej innej cnocie 
i umacnia ją. 

Cnota jest umiejętnością dojrzałej osoby: raz potrzebna jest sprawiedliwość, aby być dobrym, inna 
sytuacja wymaga czystości, aby kochać prawdziwie; jeszcze inne wydarzenie potrzebuje wytrwałości, 
aby zebrać owoce. Kto umacnia cnotę pokory, ten pomnaża zarazem wszystkie inne wartości życia 
chrześcijańskiego. Pokora bowiem pragnie i umie służyć. Człowiek pokorny świadomie lub 
nieświadomie szuka zawsze tego, co pomaga, co buduje, co służy, nawet jeśli sam musi się przy tym 
uniżyć. W ten sposób pokora prowadzi do sprawiedliwości, czystości, wytrwałości i wszystkich innych 
cnót. Kto ćwiczy się w pokorze, pogłębia zarazem wszystkie inne cnoty. 

Pytania na pogłębienie 

– Czy jestem świadomy tego, że cnota („Tugend”) ma coś wspólnego ze zdolnością („Tauglichkeit”)? 

– Czy pamiętam o tym, że każda cnota wymaga nie tylko wiedzy, ale też umiejętności? 

– Czy jestem gotowy rzeczywiście ćwiczyć się w cnotach, a nie tylko zajmować się teorią? 

– Czy wiem, że wraz z pokorą wzrasta zdolność miłowania? 

– Czy jestem gotowy przyjąć i rozwijać wszystkie cnoty? 

4. Pozwól, aby pokora była twoją stałą towarzyszką, a będziesz szczęśliwy. 

(27 listopada)  

Są ludzie, którzy uważają, że pokora jest czymś smutnym. To skutek wielkiego nieporozumienia. 
Pomyślmy o przysłowiu: „Smutny święty – to smutny święty!”. Właściwa świętość prowadzi do 
głębokiej, nadprzyrodzonej radości, podobnie jak autentyczna pokora. (Świętym zwykle nie brakuje 
poczucia humoru, ponieważ kochają prawdę – podobnie jak prawdziwą pokorę). Brak radości w 
pokorze jest znakiem, że coś jest nie w porządku, że coś trzeba sprawdzić, poprawić, prosić o radę... 

Czasami brak szczęścia i radości spowodowany jest tym, że człowiek myśli o pokorze tylko od 
czasu do czasu (na przykład podczas rozmyślania lub nabożeństwa), ale nie ćwiczy jej prawdziwie 
np. w czasie śniadania, na spacerze albo przy pracy. Głęboka i trwała radość jest owocem 
prawdziwej pokory. Można ją przyjąć tylko wtedy, gdy dążenie do pokory jest stałe, ponieważ 



prawdziwa pokora nie jest podobna do ubrania albo biżuterii, które raz zakładam, a innym razem 
nie. Jest ona głęboko związana z charakterem i z całą osobowością człowieka.  

Pokora nie jest czymś zewnętrznym – sposobem spojrzenia, uśmiechu albo smutku. Jest raczej 
głęboką potrzebą serca. Człowiek prawdziwie pokorny służy z radością. Chętnie dokłada starań, aby 
ratować innych i dać im szczęście. Nie jest szczęśliwy, gdy nie może zaangażować się dla szczęścia 
innych. Dlatego jest gotowy, a nawet radosny, jeśli może „płacić” za innych. Nie czuje się dobrze, 
dopóki drugi nie jest w pokoju – ze sobą samym z otoczeniem, z Bogiem... 

Pytania na pogłębienie 

– Czy staranie się o pokorę jest u mnie czymś wyjątkowym, czy też codzienną sprawą? 

– Czy staranie się o pokorę czyni mnie radosnym, czy też zostawia posmak goryczy? 

– Czy jestem gotowy w każdej nowej sytuacji wytrwać w pokorze – także wtedy, gdy nie jestem 
rozumiany? 

– Czy służba bliźniemu czyni mnie szczęśliwym, nawet jeśli czasami sprawia ból?  

– Czy chcę zawsze, w każdej sytuacji żyć w pokorze? 

– Czy potrafię się cieszyć z sukcesu i szczęścia innych?  

5. Doświadczysz dużo pociechy wewnętrznej, jeżeli wielkodusznie przyjmiesz 

upokorzenia. 
(28 listopada)  

Jak to możliwe, że właśnie upokorzenie daje pociechę? Czy na co dzień nie doświadczamy czegoś 
przeciwnego? Czy upokorzenie nie pozostawia w nas głębokiego zranienia duszy i goryczy serca? – 
Bez wiary tak jest. Ale jeśli wiara jednoczy pokornego człowieka z Jezusem, to serce staje się szlachetne 
i wielkoduszne. Samo upokorzenie prowadzi do pewnego osamotnienia, ale przez wiarę można zrobić 
krok dalej, mianowicie do Serca Jezusa. Tam znajdziemy wewnętrzną pociechę, a nawet pewną 
„słodycz”, której nie da się opisać słowami. 

Najpóźniej w tym miejscu naszych rozważań staje się zrozumiałe, dlaczego większość ludzi nie 
rozumie pokory. Wielu uważa, że jest ona słabością lub czymś chorobliwym. Taki sposób patrzenia na 
pokorę pochodzi z braku wiary. Jest on znakiem braku dojrzałości chrześcijańskiej, wskazówką, że ktoś 
ma jeszcze zbyt mało doświadczenia życia nadprzyrodzonego, życia Ewangelią... 

Pytania na pogłębienie 

– Czy staram się patrzeć w świetle wiary na upokorzenia, jakie mnie spotykają? 

– Czy udaje mi się przez przebaczenie przezwyciężyć wewnętrzną gorycz doznanej 
niesprawiedliwości? 

– Czy samotność w upokorzeniach jednoczy mnie głębiej z Jezusem? 

– Czy upokorzenia, które przeżywam w rodzinie, we wspólnocie, w szkole, w pracy… przyjmuję jako 
zaproszenie do pogłębienia wiary? 

– Czy próbuję dobrze wykorzystać ból upokorzenia – np. dla umocnienia mojej modlitwy za tych, 
którzy mnie krzywdzą (przez ofiarowanie bólu w ich intencji)? 

6. Nie wpada w gniew i zgorzknienie, kto samego siebie uważa za małego. 

(29 listopada)  

Wiele kłopotów pomiędzy ludźmi wynika z tego, że człowiek przecenia i wywyższa samego siebie. 
Stąd bierze się gniew, skłócenie, obraza itp. Człowiek chciałby wywyższyć siebie, patrząc na innych z 
góry i szukając wszystkiego, co u innych jest słabe. Dla własnych błędów znajduje jednak zawsze jakieś 
usprawiedliwienie.  

Pokora jednak postępuje inaczej: ponieważ szuka prawdy, szuka jej najpierw u siebie. Lepiej gorzka 
prawda i otrzeźwienie niż dalsze łudzenie się co do faktycznego stanu własnej duszy i własnego 
charakteru. Kto jest chory, zwykle nie chce być okłamywany przez lekarza. Tylko prawda o chorobie 
pozwala na skuteczną walkę z nią.  



Człowiek pokorny jest gotowy przyjąć także przykrą prawdę o sobie, nawet jeżeli powiedziana jest 
przesadnie, jeżeli zarzuty nie w pełni odpowiadają rzeczywistości. Prawdziwa pokora dziękuje za 
każde upokorzenie i w nim wzrasta. Potrafi korzystać zarówno z tego, co jest prawdą, jak i z tego, co 
jest przesadą. Dlatego nie wpada w gniew, a przebaczenie niesprawiedliwości ściąga na ziemię wiele 
łask! 

Pytania na pogłębienie 

– Czy nie uważam się czasami za zbyt ważnego? 

– Czy chcę wydawać się lepszy niż naprawdę jestem? 

– Czy reaguję na krytykę wdzięcznością, czy też obrażam się? 

– Czy przyjmuję krytykę od wszystkich? 

– Czy potrafię wykorzystać także niesprawiedliwą krytykę? 

– Czy jestem gotowy usuwać ze świata niesprawiedliwość przez przebaczenie? 

7. Kto doświadczy upokorzenia na tej ziemi – tego sam Bóg wywyższy w wieczności. 

(30 listopada)  

Ta zasada przypomina nam biblijne Błogosławieństwa: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 
sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 10). Sam Jezus pociesza tych, którzy są 
prześladowani, ponieważ uczciwie starają się żyć według Ewangelii – w prawdziwej 
„sprawiedliwości”. Będzie inaczej, będzie nagroda! Perspektywa nagrody w wieczności pozwala 
łatwiej znieść cierpienie na tej ziemi. Ale ta „wieczność” nie zaczyna się dopiero po naszej śmierci. Już 
teraz na ziemi możemy zaczynać żyć „sprawiedliwie”, a więc ukierunkowani na Boga! W ten sposób 
wieczność zaczyna się już teraz, niebo zaczyna się na ziemi. Chodzi o chrześcijańską nadzieję, która 
zmienia, przeobraża i uświęca życie w teraźniejszości – a więc czyni je „Bożym”. 

Ta chrześcijańska nadzieja nie pozwala nam jednak patrzeć biernie na tych, którzy doświadczają 
niesprawiedliwości. Tak jak Jezus pomagał cierpiącym, fałszywie oskarżonym, osądzonym… podobnie 
my możemy i powinniśmy pomagać naszym bliźnim, bronić ich i walczyć o nich.  

Nie wystarczy jednak sama walka o sprawiedliwość na tej ziemi. Nasza rzeczywistość jest większa, 
sięga aż do wieczności, podlega najsprawiedliwszemu z sędziów. Trzeba walczyć dla cierpiących na 
świecie tak, jakby sprawiedliwość zależała jedynie od naszego zaangażowania się w tej sprawie, a 
zarazem trzeba zachować przy tym pokorę serca, uznając, że wszystko zależy od łaski Bożej: ...beze 
Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 5).  

Nie zawsze można walczyć, szczególnie jeżeli chodzi o niesprawiedliwość, którą przeżywamy my 
sami. Jezus przed Piłatem nie powiedział wiele i w końcu w ogóle już się nie bronił. Zostawił sprawę 
do rozpatrzenia Sądowi Ostatecznemu. Trzeba modlić się o łaskę mądrości, która potrafi rozróżnić, w 
jakich sytuacjach już na tej ziemi trzeba walczyć, a kiedy lepiej jest czekać na sąd Boży. Już sama myśl o 
wieczności umacnia pokorę, która zarazem uzdalnia do znoszenia niesprawiedliwości i do właściwej 
walki o sprawiedliwość. 

Pytania na pogłębienie 

– Jak traktuję upokorzenia, które dotykają mnie samego? 

– Jak reaguję, gdy inni są upokarzani i niesprawiedliwie traktowani? 

– Czy patrzę na niesprawiedliwość i upokorzenia w świetle wieczności? 

– Czy pozwalam, aby wieczność wplatała się w moje życie już na tej ziemi? 

– Czy jestem człowiekiem pełnym nadziei, który odnośnie niesprawiedliwości zmienia to, co może 
zmienić i przyjmuje to, czego zmienić nie może? 

– Czy modlę się o mądrość, aby umieć rozróżnić, kiedy chodzi o to, aby się bronić i walczyć, a kiedy 
jest lepiej przyjąć i ofiarować niesprawiedliwość w milczeniu? 


