
     

III Niedziela Wielkiego Postu  24   III   2019 
 

 (Łk 13, 1 – 9  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew 

Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. (2) Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy 

byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? (3) Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. (4) Albo 

myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było 

większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? (5) Bynajmniej, powiadam wam; 

lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.  

(6) I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe 

zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. (7) Rzekł 

więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie 

figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? (8) Lecz on mu 

odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę 

nawozem; (9) może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz z Nazjanzu 
 

Jest czas na leczenie 
 

To nie to samo wyciąć roślinę albo kwiat jakiś krótkotrwały czy człowieka zgubić. Jesteś 

obrazem Boga i do obrazu Boga przemawiasz, i ty sam, który sądzisz, będziesz sądzony             

(Mt 7, 1n). A sądzisz cudzego sługę i tego człowieka, którym inny rządzi (Rz 14, 4n). Tak 

brata swego osądzaj, jakbyś i sam tą miarą miał być sądzony.  

Dlatego nie ucinaj od razu i nie usuwaj części ciała, kiedy nie masz pewności, że przez to 

nie uszkodzisz jakiegoś zdrowego członka.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Za to pouczaj, napominaj, zachęcaj (2 Tm 4, 2). Masz przepis na leczenie. Jesteś uczniem 

Chrystusa, cichego i miłosiernego (Mt 11, 29), który dźwigał nasze słabości (Iz 53, 4).  

Gdyby się z początku opierał, bądź cierpliwy, a gdyby po raz drugi się opierał, nie trać 

nadziei. Jeszcze jest czas na leczenie. A gdyby po raz trzeci się opierał, bądź owym 

łaskawym rolnikiem: jeszcze proś Pana, by go nie wycinał i nie zniechęcał się do jałowego               

i nieużytecznego drzewa figowego, ale by je pozwolił okopać i wziąć je w opiekę, i obłożyć 

nawozem (Łk 13, 8n).  

Inaczej mówiąc, daj mu sposobność do poprawy, którą się osiąga przez publiczną pokutę                

i przez życie w upokorzeniu. Kto wie, może się zmieni i wyda owoc, i żywić będzie Jezusa 

powracającego z Betanii?  

 

 Św. Grzegorz Wielki 

 

Niepłodne drzewo 

 

Z wielką bojaźnią należy słuchać tego, co powiedziano opiekunowi winnicy, w której rosło 

niepłodne drzewo: „Wytnij je, po cóż jeszcze zajmuje miejsce?”.  

Każdy według swego stanu żyjąc na tym świecie, jeśli nie wydaje owoców dobrych 

czynów, jest jak niepłodne drzewo, które niepotrzebnie zajmuje miejsce na ziemi, gdyż tam, 

gdzie jest, odbiera innym sposobność do pracy. Jeśli zaś ktoś ma wielką władzę na tym 

świecie, a nie wydaje owoców dobrych czynów, jest dla innych jeszcze przeszkodą, gdyż 

przykład jego niegodziwości przygniata ich jakby cieniem.  

I stoi wysokie niepłodne drzewo, a pod nim niepłodna jest też ziemia, rzuca ono bowiem 

cień i całkowicie przeszkadza promieniowi Słońca przeniknąć na ziemię. Skoro bowiem 

podwładni widzą przykład przewrotnego zwierzchnika, sami również nie wydają owocu, 

będąc pozbawieni światła prawdy. Jakby przygnieceni cieniem nie otrzymują ciepła słońca i 

pozostają zimnymi dla Boga z winy tych, którzy na tym świecie źle się nimi opiekują.  

Lecz o takiego przewrotnego dostojnika Bóg prawie nie pyta. Skoro bowiem samego 

siebie zgubił, należy tylko się dowiedzieć, dlaczego i innych gubi.  

Toteż właściciel winnicy mówi: „Po cóż jeszcze miejsce zajmuje?”. Miejsce zajmuje, kto 

na umysły innych zły wpływ wywiera; miejsce zajmuje, gdy na swym stanowisku dobrych 

czynów nie spełnia. 

 

 



 Tertulian 

 

Pokutę czyńcie 

 

Bóg zgromadził sobie lud i obdarzał go niezliczonymi dowodami swej miłości. A ilekroć 

widział, że ten pozostaje niewdzięczny, posyła do niego licznych swych proroków, by 

zachęcali i stale przepowiadali pokutę. Przyrzeka wkrótce łaskę (1 P 1, 20), którą przez Jego 

Ducha oświeci świat cały w czasach mesjańskich. Postanowił, aby pokuta wyprzedzała 

chrzest (Mk 1, 4).  

W ten sposób, przez przyjęcie pokuty przygotował tych, których powołał do obietnic 

wyznaczonych potomstwu Abrahama (Ga 3, 16). Nie ukrywa tego Jan, gdy mówi: „Pokutę 

czyńcie” (Mt 3, 2), bowiem już zbliżyło się zbawienie narodów, bo Pan przybywa, niosąc 

drugie przymierze Boże. To zaś poprzedziła pokuta przeznaczona do oczyszczenia serc 

ludzkich.  

W ten sposób wszystko, co skalał dawny grzech, co sprawiła głupota ludzka w sercu 

człowieka, to pokuta usunęła, zniszczyła i daleko odrzuciła i przygotowała czysty dom serca 

człowieczego mającemu przyjść Duchowi Świętemu, obdarzającemu wszelkimi dobrami 

nieba (Mt 12, 44). Dobra te mają jeden cel: zbawienie człowieka, po uprzednim zgładzeniu 

dawnych grzechów. To jest cel pokuty i czynów mających pozyskać Boskie miłosierdzie. Co 

przynosi człowiekowi korzyść, to także służy Bogu... 

Bóg swoim odwiecznym wyrokiem jak z jednej strony wyznaczył karę za wszystkie 

grzechy, tak duchowe i cielesne, popełnione wolą tylko czy też czynem, tak z drugiej strony 

przyrzekł również przebaczenie drogą pokuty.  

Oznajmił bowiem ludowi: „Czyń pokutę, a zbawię cię”.  

A w innym miejscu powiada: „Żyję – mówi Pan – i chcę pokuty, a nie śmierci” (Ez 18, 

23; 33, 11).  

Pokuta daje życie, bo śmierci się przeciwstawia. Zacznij więc pokutować, grzeszniku, po-

dobny do mnie, bo zgrzeszyłeś wprawdzie mniej niż ja – przyznaję się do pierwszeństwa w 

grzeszeniu – ale trzymaj się pokuty tak, jak rozbitek na morzu deski ratunku. Ona 

zanurzonego w falach grzechu wyniesie cię do góry i poniesie dalej do portu Boskiego 

miłosierdzia.  

Uchwyć się niespodziewanej, szczęśliwej okazji, abyś kiedyś – ty, który u Pana nie 

znaczysz więcej niż kropla wody w dzbanie, proch na klepisku, naczynie garncarza (Iz 40, 

15; Oz 13, 3; Jr 19, 11) – stał się przez pokutę drzewem posadzonym nad wodami, drzewem 

zawsze zielonym, przynoszącym owoce, drzewem, które nie zazna ani ognia, ani siekiery (Ps 

1, 3; Mt 3, 10).  



Kiedy poznałeś prawdę, żałuj za grzechy. Żałuj, żeś ukochał to, czego Bóg nie kocha. 

Przecież nawet my nie pozwalamy naszym niewolnikom cieszyć się tym, czym się 

brzydzimy. Sens bowiem posłuszeństwa tkwi w podobieństwie usposobienia.  

Zbyt obszerny jest materiał, aby omówić wszystkie korzyści pokuty, i domaga się 

specjalnego traktatu. Kierując się jednak naszą ograniczonością, jedno tylko powtarzamy: 

dobrym i najlepszym jest to, co Bóg nakazuje. Uważam to za zuchwałość, by dyskutować o 

dobru nakazu Boskiego. I nie dlatego powinniśmy go przyjąć, że jest dobrem, lecz że to Bóg 

nakazuje.  

I pierwszym motywem naszego posłuszeństwa jest autorytet Boskiej władzy, bo 

ważniejsza jest powaga rozkazującego niż pożytek słuchającego. Dobrze robisz, że 

pokutujesz, czy też nie? Po co się zastanawiać? Bóg rozkazuje!  

A przecież On nie tylko rozkazuje, ale i zachęca, zaprasza, nagrodą zbawienia. Więcej, aby 

Mu wierzono, przysięga się, mówiąc: „Jakem żyw” (Ez 33, 11). Szczęśliwi jesteśmy, dla 

których Bóg przysięga! Najnieszczęśliwsi zaś, gdy nawet przysięgającemu Bogu nie 

wierzymy!  

Co zatem Bóg tak usilnie poleca i zapewnia nawet w sposób ludzki w formie przysięgi, 

powinniśmy z największą stanowczością i rozpocząć, i wypełnić, abyśmy trwając w 

zapewnieniu łaski Bożej, pozostali nadal pewni jej owoców i korzyści.  

 

 Św. Cyprian 

 

Cierpliwość Boga 

 

Cnota [cierpliwości] jest nam wspólna z Bogiem. Pochodzenie i wielkość cierpliwości 

wywodzą się od Boga Stwórcy. Tam zaczyna się cierpliwość, tam bierze początek jej jasność 

i godność. Rzecz, która Bogu jest droga, zasługuje na miłość człowieka; zalecone jest dobro, 

które kocha majestat Boży. Jeśli Bóg jest nam Panem i Ojcem, naśladujemy cierpliwość 

zarówno Pana jak i Ojca, bo wypada, aby słudzy byli posłuszni, a nie przystoi, by synowie 

byli zwyrodniali. 

Jakaż zaś i jak wielka jest w Bogu cierpliwość, że On znosząc obelgi majestatu... sprawia, 

iż zarówno nad dobrymi jak i nad złymi rodzi się dzień i wstaje światło słońca; gdy 

deszczami zrasza ziemię, nikt nie jest wykluczony od Jego dobrodziejstw tak, by niespra-

wiedliwy nie używał deszczu wraz ze sprawiedliwym.  

Widzimy, że z nierozdzielnej cierpliwości winnym i niewinnym, religijnym i bezbożnym, 

wdzięcznym i niewdzięcznym na rozkaz Boga są posłuszne czasy, służą żywioły, wieją 



wiatry, biją źródła, rosną plony zbóż, dojrzewają jagody winnic, krzewy pokrywają się 

owocami, zielenią się gaje, kwitną łąki.  

I gdy Bóg jest rozgoryczony częstymi, a co więcej – nieustannymi grzechami, hamuje swe 

oburzenie i cierpliwie oczekuje dnia odpłaty raz ustanowionego, a mając w mocy pomstę, 

woli raczej przedłużyć cierpliwość, czekając łagodnie i zwlekając, bo może odmieni się 

kiedyś złość długo przeciągana i człowiek, tarzając się w zarazie błędów i występków, choć-

by późno, nawróci się do Boga, który napomina i mówi:  

„Nie chcę śmierci umierającego, ilekroć by się nawrócił, aby żył” (Ez 18, 32). I znowu:  

„Nawróćcie się do Pana Boga naszego, bo jest miłosierny i dobrotliwy, i cierpliwy, i 

wielkiego miłosierdzia, który nagina wyrok przeciw złościom wyrządzonym” (Jl 2, 13).  

To wspominając, św. Paweł nawołuje grzeszników do pokuty, wykłada i mówi: „Czy 

gardzisz bogactwami Jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości? Czy nie wiesz, że 

dobrotliwość Boża przywodzi cię ku pokucie? Ty natomiast przez twoją zatwardziałość 

i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia 

sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według jego uczynków” (Rz 2, 4n). 

 Nazywa się sąd Boży sprawiedliwym, ponieważ jest późny, ponieważ długo i wielokroć 

jest odkładany, by z długiej Bożej cierpliwości uzyskał człowiek pomoc do żywota.                

Wtedy grzesznikowi i bezbożnikowi przedstawia się kara, gdy już nie może pomóc pokuta za 

grzech.  
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Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

  I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał zasadzony                          

w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł 

więc do ogrodnika: <Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym 

figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?>. Lecz on mu 

odpowiedział: <Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem;        

i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć>"  (Łk 13, 6 - 9). 

 



 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

Drzewo owocowe nie jest drzewem ozdobnym. Jest po to, aby rodziło dorodne owoce, 

cieszące swym smakiem tych, którzy będą je spożywali. Nie dziwimy się rozczarowaniu 

gospodarza, który liczył na takie owoce i przez trzy lata bezskutecznie poszukiwał ich na 

drzewie figowym. Uznał drzewo za bezowocne i zbędne i chciał je usunąć, aby zostawić 

więcej przestrzeni dla tych, które owocują. 

Moje życie jest takim drzewem figowym, które Bóg posadził w swojej winnicy. On też 

liczy na owoce z tego drzewa, dorodne i smaczne. 

 Czy z tego powodu przeżywa zawód i rozczarowanie, czy raczej jest 

usatysfakcjonowany, zadowolony, szczęśliwy? 

 Czy swoim bezowocnym postępowaniem nie domagam się, aby mnie usunąć                   

z winnicy Pańskiej? 

  A może za wszelką cenę usiłuję być drzewem ozdobnym po to, aby mnie 

podziwiano, zachwycano się moim pięknem, odwracając uwagę od Gospodarza? 

Ogrodnik to człowiek, który ma bezpośredni kontakt z winnicą, z sadem.  

To człowiek, którego z każdym drzewem łączy jakaś szczególna i niepowtarzalna 

więź. Nie dziwimy się, że stanął w obronie bezowocnego figowca, że uprosił dla niego u 

gospodarza kolejną szansę. 

Muszę dziękować za wszystkich, którzy jeszcze we mnie nie zwątpili, choć mieli już ku 

temu wiele sposobów, którzy ciągle walczą o mnie przed Bogiem i wypraszają mi kolejne 

szanse, gorąco się za mnie modlą i w tej modlitwie nie ustają, którzy bez przerwy we mnie 

inwestują.  

Oni liczą, że wreszcie doczekają się owoców na mym życiowym drzewie, co ucieszy też 

Gospodarza, i zagrożenie wycięciem zostanie zażegnane. 

Ale muszę pamiętać, aby nie przeciągać struny, nie przekroczyć wyznaczonego limitu 

czasu. 

 Czy pamiętam? Czy podjąłem w tej materii odpowiednie kroki? Czy nie czekam 

na lepsze czasy? Czy nie uważam, że jeszcze zdążę? 

 

Poproszę o dar owocnego przeżycia Wielkiego Postu. 

 

 

 



III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Pan czyni dzieła sprawiedliwe, 

Bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. 

Drogi swoje objawił Mojżeszowi, 

Dzieła swoje synom Izraela (Ps 103, 6-7). 

 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego 

westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. 

Jest to godzina nawiedzenia Słowa.  

 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia! 

 

 

"Jezus z Nazarethu" Roman Brandstaetter 
 

Pod drzewem figowym  

Sadownik Nathanael ben Tolmaj pochodził z Kany Galilejskiej. Był młodzieńcem 

urodziwym, miłym w obejściu, rozmownym. Zdawało się, że niczego mu nie brak do 

pełni szczęścia i wewnętrznego spokoju. A jednak tak nie było, bo Nathanael obok 

dobrych i szlachetnych cech charakteru miał niestety również wielką przywarę, a była nią 

skłonność do złośliwej oceny bliźnich, ich wad i śmiesznych słabości.  

Bano się w Kanie jego nieposkromionego języka, jego ciętych i zaprawionych drwiną 

docinków, żartobliwych i ironicznych powiedzeń, które przysparzały mu wielu 

przeciwników, zwłaszcza spośród ludzi możnych i wpływowych, gdyż oni najczęściej byli 

celem jego kpin.  



Nathanael był człowiekiem pobożnym i dlatego cierpiał z powodu ostrości swoich 

słów, i podczas każdej modlitwy błagał Pana, aby poskromił jego usta. Pamiętał, że 

uderzenie rózgi wywołuje sińce — jak pisał mądrze Jeszua ben Sira — ale uderzenie 

języka łamie kości.  

Przyrzekał sobie poprawę, przyrzekał, bił się w szerokie piersi, aż dudnienie roznosiło 

się po całej synagodze, ale gdy siedział po pracy wraz z młodymi przyjaciółmi na rynku w 

Kanie i rozprawiał o wydarzeniach w miasteczku, a nadarzała się dogodna sposobność do 

kpin i żartów, nie umiał utrzymać języka na wodzy i nie pozostawiał suchej nitki na 

bogaczach, poważnych faryzeuszach i saduceuszach, naśmiewał się z ich fałszywej 

pobożności, pychy i zarozumialstwa i czynił o nich tak dowcipne i uszczypliwe uwagi, że 

wzbudzały one gromki śmiech wśród zebranych młodzieńców, którzy potem powtarzali je 

po całym miasteczku ku uciesze jednych, a oburzeniu drugich.  

Nathanael nie wiadomo dlaczego pałał niezrozumiałą niechęcią do mieszkańców 

niektórych miasteczek, a do nich należał Nazareth; drwił z niego niemiłosiernie. Ilekroć 

opowiadał o ludziach ciemnych, nierozważnych, łatwowiernych, lekkomyślnych, 

roztargnionych, chodzących w obłokach, a nie po ziemi, akcję przypowieści zawsze 

umieszczał w Nazarecie, i doszedł w sztuce opowiadania do takiej doskonałości, że gdy 

tylko zaczynał zdanie „A zdarzyło się to w Nazarecie” — już samym brzmieniem tej 

nazwy, wypowiadanej ze szczególnym akcentem, wzbudzał śmiech swoich młodych 

słuchaczy.  

Pewnego dnia, wiedziony jakimś wewnętrznym nakazem — nic o nim nikomu nie 

mówił — rzucił pracę i pożegnawszy rodziców, zrozpaczonych nagłym postanowieniem 

syna, opuścił Kanę i udał się do brodu Bethabara, do Johanana ben Zecharia.                  

Wszyscy miejscowi bogacze, faryzeusze i saduceusze, ofiary jego złośliwości, 

podziękowali Elohim za łaskę ocalenia Kany z ucisku jadowitego języka.  

Nathanael, przybywszy do brodu Bethabara, głośno wyraził skruchę z powodu swojego 

dotychczasowego życia, przyjął z ręki Johanana ben Zecharia chrzest w wodach Jordanu i 

pod bacznym okiem swojego nauczyciela począł oddawać się pokutnym ćwiczeniom.  

Podobnie jak Mąż Pustynny, wdział na nagie ciało kłującą szatę z sierści wielbłądziej, 

żywił się tylko miodem i szarańczą, kilka dni w tygodniu pościł, i tak jak odmienił szatę 

swoją, odmienił również swoje grzeszne wnętrze wśród modlitw i rozmyślań nad 

błogosławionymi Księgami Koheleta i Jeszuy ben Sira, nad dwiema księgami o mądrości 

życia.  

Od czasu do czasu rozprawiał o Elohim z Johananem ben Zebadia, Symeonem ben 

Jona i bratem jego Andrajem, ale przede wszystkim z Filipem z Bethsaidy znad Morza 

Galilejskiego, cichym, małomównym rybakiem, który chociaż był ojcem rodziny, udał się 

na pustynię, by tutaj przysposobić swoje serce i umysł na przyjście szczęśliwych dni.  

Nathanaelowi przypadła do serca małomówność Filipa, gdyż uczył się od niego 

odważania słów, mówienia tylko o rzeczach ważnych, rozwagi w wypowiadaniu sądów o 

ludziach i zdarzeniach i spokojnej, beznamiętnej oceny zjawisk tego świata. 



Równocześnie ze zmianą wewnętrzną i ze zmianą szaty odmieniła się twarz Nathanaela; 

wyschła, policzki zapadły się z powodu nieustannych postów, a spojrzenie, dotychczas 

migotliwe, filuterne, drwiące, przygasło, przyciemniło się i było pogodne.  

I tak płynął czas nad falami Jordanu, a Nathanael ben Tolmaj wciąż kształtował                          

i pogłębiał swoją pobożność pod baczną strażą Niestrzyżonego. Potem udał się wraz z nim 

i jego uczniami do brodu w Bethanii, słuchał tam jego nauk i był świadkiem rozlicznych 

wystąpień przeciw Herodowi Antypasowi i jego żonie.  

W samotności powtarzał sobie słowa Niestrzyżonego, przepisywał je w swojej pamięci, 

dopasowywał do nich swoje serce, próbował upodobnić do nich swoje wnętrze, ale nie był 

z siebie zadowolony. Wciąż widział, że dusza jego mimo wielu prób i ćwiczeń jest 

drzewem wydającym jałowe, kwaśne i robaczywe owoce.  

Tej nocy Nathanael, leżąc w jaskini, nie mógł usnąć i spędził noc na rozmyślaniu, ale to 

określenie nie oddaje ściśle charakteru zjawiska, które przeżył pobożny sadownik. 

Określilibyśmy je może jako sen — posiadało bowiem wiele cech marzenia sennego — 

gdyby Nathanael rzeczywiście spał. Ale on nie spał.  

Czuwał wpatrzony w gęsty mrok jaskini i słyszał dochodzące z zewnątrz psalmiczne 

zawodzenie braci.  

 Nie było to również widzenie, bo tego, co się działo przed jego oczami, 

Nathanael nie widział, chociaż na pewno się działo, bo mógł to opisać słowami  

i określić za pomocą dostępnych mu pojęć.  

 Nie było to również słyszenie, bo nikt tego, co przeżył, nie opowiadał, a rozkaz 

Pana, który doszedł do jego świadomości, i jego własna odpowiedź, której 

ośmielił się udzielić Panu, nie dotarły do niego przez zmysł słuchu.  

 Było to zatem przeżycie dokonane poza wszelkim widzeniem i słyszeniem, poza 

snem i jawą, ale jego substancji, gatunku i charakteru nie sposób określić                      

i ustalić.  

Może miejsce, w którym znajdował się teraz galilejski sadownik, miejsce jego nocnego 

spoczynku, kamienne legowisko, a zatem miejsce, na którym leżał, nagle stało się 

miejscem świętej Obecności Pana. Zdarzają się takie wypadki.  

Wprawdzie Obecność Pańska jest zawsze obecna w Świętym Świętych w Jerozolimie, 

ale jeżeli Pan zechce, może być równocześnie obecna w każdym miejscu na ziemi, w 

cedrowych komnatach królów i w jaskini nędzarza, na urodzajnych polach i na piaskach 

pustyni — o, ileż razy była obecna na pustyni! — i wystarczy, jeżeli Elohim to lub owo 

miejsce umiłuje, uzna za święte, a już jest ono miejscem świętym, i dlatego człowiek 

nigdy nie wie, czy miejsce, w którym stoi, śpi czy leży, nie jest miejscem uświęconym 

przez Pana.  

A ponieważ miejsce Obecności jest samą Obecnością — podobnie jak Anioł Jahwe jest 

samym Jahwe — więc ktokolwiek znajduje się w jej granicach, staje przed 

możliwościami, których przebiegu, rozmiarów i skutków przewidzieć nie może.  



Izrael dobrze o tym wiedział. Przerażony Wszechobecnością Pana, nazywał Go 

Miejscem i w tym pozornym i przystępnym ograniczeniu zamykał, dla swojej wygody i 

pociechy, Jego nieskończoną rozległość, co po trochu odpowiada złożonej i trudnej do 

pojęcia naturze Jahwe, albowiem Pan JEST nie tylko tym, który JEST, ale równocześnie 

JEST TAM, GDZIE JEST. I może właśnie miejsce, na którym leżał Nathanael, było takim 

Miejscem świętym, Makom Hakodesz.  

Nathanael znalazłszy się zatem w owym miejscu uświęconym niespodziewaną 

Obecnością Pana — takie jest przynajmniej nasze przypuszczenie — przystanął wśród 

drzew figowych, rozłożystych i rzucających na ziemię kolisty, cętkowany cień.  

Stał pod jednym z nich, stał pod drzewem figowym, z wyglądu nieróżniącym się od 

innych rosnących opodal drzew figowych — miało owoce o barwie fioletowo-zielonej — 

ale było to drzewo inne, a inność swoją zawdzięczało swoim owocom, z których każdy 

był wprawdzie z kształtu niewątpliwą figą, ale z treści swojej wyobrażał syna Izraela, 

każdego z osobna, jednostkę, co zresztą zgodne było z natchnionym widzeniem dwóch 

koszów fig proroka Jeremijahu i z lamentem proroka Hosei nad grzechami w Baal Peor, a 

prorok ten wyraźnie i jasno rozróżnił pomiędzy winnicą — znakiem całości wybranego 

ludu — a figą — znakiem syna Izraela, jednostki oddzielnej, o własnej twarzy i własnym 

imieniu.  

Stał zatem Nathanael ben Tolmaj, sadownik, pod drzewem figowym, wyobrażającym 

synów Izraela i ich niezliczoną różność, i usłyszał nad sobą Głos wyraźnie brzmiący, 

który pytał: — Gdzie jesteś, Nathanaelu?  

Pytanie to było dowodem wyszukanej grzeczności Pana, czymś w rodzaju pukania 

dobrze wychowanego gościa do bramy domu gospodarza — przecież nikt bez pukania nie 

wchodzi do wnętrza obcego domu — a gdy Nathanael gościnnie odpowiedział: — Tu 

jestem, Panie — Obecność Pańska, uradowana jego uprzejmym tonem, tak rzekła do 

niego:  

— Jesteś sadownikiem, więc znasz się na owocach. Na drzewie figowym — właśnie 

pod nim stoisz — rosną figi, które są figami tylko dla oczu niewidomych, ale dla 

widzących, a ty właśnie posiadasz oczy widzące, są obrazem synów Izraela, każdego 

oddzielnie i każdego z osobna.  

Zbierz figi z tego drzewa, Nathanaelu, i wrzuć je do dwóch koszów; do jednego, do 

kosza Ocalenia, wrzuć figi dobre, soczyste, słodkie, a do drugiego, do kosza Ostatniej 

Próby, wrzuć figi robaczywe, suche, złe. Na dobrych synów Izraela skieruję moje 

miłościwe spojrzenie i dam im rozum, aby mnie poznali, że Ja jestem Jahwe, i będą moim 

ludem, aja będę ich Bogiem, a gdy się do mnie zwrócą całym sercem, będą wysłuchani, a 

po śmierci oglądać będą Obecność moją żywymi oczami.  

Ale z owoców złych uczynię przedmiot pośmiewiska dla wszystkich królestw ziemi i 

przedmiot hańby, szyderstwa i urągania po wszystkich miejscach, dokąd je wypędzę, i 

poślę przeciw nim miecz, głód i zarazę, i będą doświadczone złem, coraz gorszym złem, 



będą doświadczone Ostatnią Próbą, albowiem po to zło istnieje, aby w złych obudzone 

zostało Dobro.  

I to jest moja ostatnia dla nich Łaska. A teraz posłuchaj, Nathanaelu, i nachyl ucho 

twoje, abyś dobrze słyszał, co do ciebie mówię. Owoce dobre, gdy je będziesz wrzucał do 

kosza Ocalenia, radować się będą i śpiewać, ale owoce złe, gdy je wrzucać będziesz do 

kosza Ostatniej Próby, płakać będą fałszywym płaczem i jęczeć będą podstępnym jękiem, 

i błagać obłudnie o litość.  

Działaj, Nathanaelu, według praw sprawiedliwego sadownika i nie nachylaj serca 

swego ku głosom oszustwa i fałszu — tak powiedział Elohim, a Nathanael pochylił czoło 

na znak pokornej zgody i rozpoczął zbiór owoców z drzewa figowego.  

Zbierał owoce do wieczora, a potem udał się na spoczynek, a potem znów zbierał przez 

cały dzień, a potem znów wypoczywał, a gdy rano przystąpił do pracy i właśnie trzymał w 

dłoni soczystą i dobrą figę, którą zamierzał wrzucić do kosza Ocalenia, nagle w owocu 

owym poznał samego siebie i zamyślił się, i w tym zamyśleniu, w drobnym ułamku czasu 

ujrzał całe swoje dotychczasowe życie, i postanowił owoc swojego życia wrzucić do 

kosza Ostatniej Próby, albowiem był zdania, że nie jest człowiekiem godnym oglądania 

Pana nawet z najdalszej odległości.  

I obudził się, chociaż to, co przeżył, nie było ani snem, ani jawą, ani widzeniem, ani 

słyszeniem.  

 


