
Mk 11, 12-26 

 

(12) Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, odczuł głód.  

(13) A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu 

zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł 

nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi.  

(14) Wtedy rzekł do drzewa: Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie! Słyszeli to 

Jego uczniowie.  

(15) I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, 

którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających 

pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie,  

(16) i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię.  

(17) Potem uczył ich mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem 

modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię 

zbójców.  

(18) Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i szukali sposobu, jak by 

Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego 

nauką.  

(19) Gdy zaś wieczór zapadał, [Jezus i uczniowie] wychodzili poza miasto.  

(20) Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni.  

(21) Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: Rabbi, patrz, drzewo 

figowe, któreś przeklął, uschło.  

(22) Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga!  

(23) Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w 

morze!, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się 

stanie.  

(24) Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się 

wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.  

(25) A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, 

aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia 

wasze.  

 



Nieurodzajne drzewo figowe. Oczyszczenie 

świątyni - (Mk  11, 12-26) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

Marek po perykopie o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy dość precyzyjnie 

będzie odliczał dni wydarzeń zbawczych, które swój szczyt osiągną na drzewie życia. 

Po obejrzeniu świątyni Jezus udał się na nocleg do Betanii oddalonej ok. 3 km od 

Jerozolimy. Następnego dnia znów ruszył z apostołami do Świętego Miasta. Zaraz po 

wyjściu z Betanii poczuł głód (Mk 11,12). 

Od tego momentu wszystko, o czym pisze marek, nabiera znaczenia symbolicznego: 

Jezus, aby zaspokoić głód, szukał owoców na rosnącym przy drodze figowcu, a nie 

znalazłszy, przeklął drzewo, choć nie był to czas owocowania. 

Symbolicznie interpretując tę perykopę, trzeba powiedzieć, że chodzi tu o głód miłości 

człowieka, za którego złoży w ofierze samego siebie. 

 

 

 

 

 

 

  Figowiec to drzewo, o którym wspomina się już na 

pierwszych stronicach Biblii. To z jego gałązek pierwsi rodzice 

zrobili sobie przepaski po tym, jak w efekcie grzechu 

pierworodnego poznali, że są nadzy (Rdz 3,7). 

"   (7) A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, 

że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie 

przepaski."   

Na jego jedną właściwość dobrze będzie zwrócić uwagę.             

Otóż, jako że kwiaty figowca są bardzo drobne, całkowicie 

zamknięte w dnie kwiatowym, można odnieść wrażenie, że 

owoce, które później się z nich zawiązują, wyrastają 

bezpośrednio z gałęzi. To sprawia, że łatwo przeprowadzić 

analogię między figowcem a drzewem krzyża, które 

bezpośrednio rodzi jeden  i niepowtarzalny owoc - owoc 

zbawienia. W Galilei figowce są bardzo płodne i mogą 

owocować nawet przez 10 miesięcy w roku. W innych rejonach 

zasadniczo owocują dwa razy. Pierwsze owoce pojawiają się w 

marcu. Drugie, znacznie obfitsze, owocowanie ma miejsce pod 

koniec lata. 



 

 Jezus "poszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim"                     

(Mk 11,13b). 

Zbawiciel w tej scenie nie tyle szuka tylko fig, ile wychodzi naprzeciw człowiekowi. 

Bóg nieustannie zwracał się do swojej winnicy, kierując do niej robotników, posyłając 

swego anioła, proroków, aby wzywali ją do wydawania owoców. 

Człowiek ciągle jednak bardziej był skłonny do grzechu niż do miłości Boga                           

i bliźniego, dlatego właśnie Bóg przyszedł w osobie swojego Syna, zbliżył się do 

człowieka najbardziej, jak tylko było to możliwe, ale nawet wówczas nie znalazł owoców:                       

"Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści" (Mk 11,13c). 

Człowiek w efekcie grzechu pierworodnego przestał rodzić prawdziwe owoce, zaczął 

stwarzać tylko pozory - liście, aby zmylić Boga. Bóg jednak, chociaż zna kondycję 

człowieka, ciągle czeka na jego nawrócenie. 

 Ważna jest tu także wzmianka o tym, że "nie był to czas na figi" (Mk 11,13d). 

To pokazuje, że analogia między drzewem a człowiekiem ma ograniczony zasięg, 

drzewa bowiem nie sposób obwiniać za brak owoców, ponieważ rządzą nim prawa natury, 

w odróżnieniu od człowieka, który jest istotą wolną. I jako istota wolna człowiek 

zobowiązany jest do wydawania owoców, w każdej porze. 

Ziemskie życie jest dla niego czasem owocowania: a w związku z tym, że nie zna jego 

długości, musi w pełni wykorzystywać każdy dzień tak, jakby miał być ostatnim. 

Nawołuje do tego również autor Listu do Hebrajczyków: "Zachęcajcie się wzajemnie 

każdego dnia, póki trwa to, co <dziś> się zwie, aby żaden z was nie uległ 

zatwardziałości przez oszustwo grzechu" (Hbr 3,13). 

Jezus, stając się "Bogiem z nami", zapoczątkował na ziemi królestwo Boże, a wejście 

do niego gwarantuje tylko nawrócenie, którego nie można odkładać "na później". 

Ewangelista nie odnotowuje, że Jezus uniósł się gniewem, ale można przypuszczać, że 

Jego udziałem stało się przynajmniej rozczarowanie, o czym świadczą surowe słowa 

skierowane do drzewa: "Niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie!" (Mk 11,14a). 

Nie sposób wydać owoców bez nawrócenia. Przekleństwo za naszą bezczynność 

spadło na drzewo figowe, które nie było winne braku owoców. Podobnie też grzechy całej 

ludzkości zawisną na innym drzewie, na drzewie krzyża, a wszelkie przekleństwa spadną 

na Jezusa. 



Paweł pisze do Galatów: "Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - 

stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: <Przeklęty każdy, którego 

powieszono na drzewie>" (Ga 3,13). 

 Słowa Mistrza "słyszeli [...] Jego uczniowie" (Mk 11,14b).  

Rzeczywiście, Jezus kieruje swoje słowa do uczniów, w tym również do nas, a nie do 

drzewa. Złożyły się one na ważne pouczenie dla ludzi wszystkich czasów, aby nie 

pozostawali bierni, lecz aby każdego dnia starali się o swoje nawrócenie i przynosili obfite 

jego owoce. 

Opowiadanie Marka różni się od Łukaszowej przypowieści o nieurodzajnym drzewie 

figowym (Łk 13,6-9: " (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. "). 

Występujący w niej ogrodnik wziął w obronę drzewo, które właściciel postanowił 

wyciąć, gdyż od trzech lat nie wydało żadnego owocu. Drzewo z przypowieści Łukasza 

dostało jeszcze szansę przez wydłużenie czasu oczekiwania o kolejny rok (ostatecznie nie 

dowiadujemy się, co stało się z figowcem po roku, bo ewangelista tego nie mówi). 

Natomiast figowiec, który został przeklęty przez Jezusa, nie miał tyle szczęścia:                   

w Mk 11,20 czytamy, że następnego ranka apostołowie przekonali się, że usechł. Można 

by powiedzieć, że tym figowcem jest naród wybrany, który wielokrotnie dostawał  szansę 

od Boga i zawsze ją odrzucał. Stało się to także wtedy, gdy przybył obiecany Mesjasz. 

Po tym wydarzeniu Jezus i apostołowie ruszyli dalej do Jerozolimy.  

 

 

    Kiedy dotarli do niej od razu skierowali się do świątyni, 

tak jak poprzedniego dnia. Rozległe jej atrium było 

wykorzystywane do handlu, co aprobowali kapłani, czerpiąc 

z niego zyski. Pielgrzymi mogli tu wymienić greckie lub 

rzymskie monety, uchodzące za nieczyste, na odpowiednie 

monety żydowskie, aby złożyć ofiarę do skarbony.                     

To niejako usprawiedliwiało obecność handlarzy.                            

Od nich też ubodzy mogli zakupić gołębie na ofiarę. 



Jezus, Syn Boży, Król Izraela, nie mógł jednak przystać na ten stan rzeczy, Jego 

reakcja więc wydaje się oczywista. 

 " Zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, 

powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali 

gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię"                  

(Mk 11,15-16). 

Dokonał oczyszczenia świątyni, aby mogła znów stać się miejscem zamieszkania 

Jahwe pośród swego ludu, miejscem modlitwy, czyli zjednoczenia z Bogiem. Jezus zdarł 

kotarę pozorów pobożności. 

 Z wyrzutem przywołał słowa proroków: Izajasza i Jeremiasza, dając kolejną 

lekcję swoim uczniom: "Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich, 

lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców" (Mk 11,17; por. Iz 56,7;                    

Jr 7,11). 

Miał być domem modlitwy, a stał się miejscem załatwiania interesów, zarówno tych 

materialnych, jak i duchowych, bo łaskę Bożą też można byłoby  "kupić" za odpowiednią 

cenę. 

Poza tym miał być przeznaczony dla wszystkich narodów, także dla pogan i 

odrzuconych, wszyscy bowiem są dziećmi Bożymi, a doszło do tego, że korzystali z niego 

tylko wybrani. W Jr 7,1-14 znajdziemy zapowiedź zniszczenia świątyni.  

Może ona być albo domem modlitwy, albo jaskinią zbójców. Nie ma niczego 

pomiędzy, nie wolno więc iść na kompromis, nie wolno pozwolić sobie na letniość - 

trzeba być zimnym lub gorącym (Ap 3,15-16) - dlatego Jezus postąpił z taką 

gwałtownością.  

O całym zajściu natychmiast doniesiono arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Dla nich 

to, co zrobił Jezus, było wręcz świętokradztwem, ich oburzenie musiało być ogromne. 

Szukali więc sposobu, jak by Go zgładzić. Zdecydowali się Go zabić, nie mając 

świadomości, że jest On fundamentem nowej świątyni. 

Warto zwrócić uwagę, że ramy wydarzenia, które miało miejsce  w świątyni 

jerozolimskiej, wyznaczyło opowiadanie o drzewie figowym (Mk 11,12-14.20-25). 

Uczniowie, którzy w  nim występują, powinni zatem byli dostrzec w figowcu obraz 

samej świątyni i uzmysłowić sobie, że jest on zapowiedzią jej zniszczenia z powodu 

bezowocności sprawowanego w niej kultu. 

Wracając poprzedniego dnia, nie widzieli, co się stało z drzewem, gdyż wszystko 

skrywał mrok. Dopiero światło poranka wydobyło to na  jaw.  



Widząc uschnięte drzewo, Piotr przypomniał sobie, że Jezus przeklął je dzień 

wcześniej (gdy zapieje kogut na dziedzińcu pałacu arcykapłana, też sobie przypomni, 

co Jezus powiedział poprzedniego dnia - Mk 14,72). 

Słowa, jakie skierował do Mistrza: "Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, 

uschło" (Mk 11,21), świadczą, że apostoł nie widział związku przyczynowo-skutkowego 

między uschnięciem drzewa a przeklęciem go przez Jezusa. Wynika z tego, że uważał to 

za zbieg okoliczności. 

Niezrozumienie uczniów brało się z braku wiary. Jezus wiedział doskonale, co działo 

się w ich sercach, dlatego w odpowiedzi na słowa Piotra pouczył ich: "Miejcie wiarę                 

w Boga" (Mk 11,22). 

Nie są to słowa tak oczywiste, jakby się wydawało. Do tej pory Jezus rozpoznał 

prawdziwą wiarę u jednostek. Żydzi, zwłaszcza ci, którzy Go prześladowali, stwarzali 

tylko pozory wiary, aby przypodobać się ludziom. 

Apostołowie, którzy szli za Jezusem, wierzyli wprawdzie, że jest On obiecanym 

Mesjaszem, ale w Boży plan zbawienia już nie wierzyli, ponieważ mieli własny. Ich wiara 

była zbyt słaba. 

Dlatego też Jezus postanowił ukazać im jej prawdziwą moc. Rozpoczął od słów: 

"Zaprawdę, powiadam wam" (Mk 11,23a). 

Od słowa "zaprawdę" (amen), często powtórzonego dwukrotnie, zwykł zaczynać 

mowy, które miały szczególny charakter, podkreślając Jego boski autorytet. 

Przywołał On najpierw obraz, który pokazuje, że dzięki wierze w Boga można 

zdziałać nawet to, co leży poza możliwościami człowieka, panowanie nad naturą wykracza 

bowiem poza nie, z Bogiem jednak może nawet przenosić góry. Warunkiem jest jednak 

prawdziwie mocna wiara (Mk 11,23). 

Wiara pociąga za sobą modlitwę, a ta zanoszona do Boga zostanie wysłuchana                 

(Mk 11,24).  

 Bóg zawsze wysłuchuje modlitwy i daje człowiekowi to, o co ten Go prosi. 

 Człowiek jednak nie zawsze potrafi dostrzec Boże dary, ponieważ często wydają mu 

się czymś innym niż to, o co prosił. 

 

 Aby prawdziwie modlić się do Boga, trzeba przede wszystkim modlić się              

z czystym sercem,  



dlatego przed przystąpieniem do modlitwy należy przebaczyć bliźniemu, bo bez tego 

samemu nie można liczyć na przebaczenie (Mk 11,25), tym bardziej że Bóg ma nam 

znacznie więcej do wybaczenia niż my naszym bliźnim, jak to dobrze obrazuje 

przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt 18,23-35). 

Zaskakujący może wydawać się fakt, że w Ewangelii św. Marka, inaczej niż                          

w Ewangelii św. Mateusza (Mt 6,15), pomijane jest stwierdzenie: "Lecz jeśli wy nie 

odpuścicie, Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści wam waszych przewinień", 

mimo że występuje ono jako Mk 11,26 w niektórych rękopisach i przekładach 

starożytnych (np. w Wulgacie).  

Zakończenie tej perykopy wersetem Mk 11,25 ma wydźwięk bardziej optymistyczny, 

kładąc nacisk na prawdziwą naturę miłosiernego Boga, który zawsze nam przebacza, jeśli 

tylko Mu na to pozwolimy. 

 

 

„Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, odczuł głód ”  (Mk 11, 12) 
 

Czy Ten, który nie znał sekretu łez, pragnienia albo łaknienia, umiał utulić płaczącego              

i wskrzesić go, i nie płakał z powodu śmierci Łazarza, z której się cieszył, nie usychał                

z pragnienia; ten, który wodą żywą może napoić spragnionych, przekląć drzewo, które nie 

użyczyło swoich owoców łaknącemu, kiedy rzeczywiście był głodny, i czyżby brak 

pokarmu złamał naturę Tego, który nakazem uschnięcia odmienił suchą naturę zielonego 

drzewa? Jeżeli zaś oprócz tajemnicy płaczu, pragnienia i łaknienia przybrane ciało, czyli 

cały człowiek dozwolił, żeby Go dotykały cierpienia, On mimo to nie odczuwał boleści. 

Tak więc płacząc, nie płakał w sobie; nie korzystając z napoju, gasił pragnienie; łaknąc nie 

nasycił siebie jakimś pokarmem. Przecież nie wspomniano, że kiedyś pragnął, łaknął albo 

płakał, by Pan coś pił, jadł albo żeby widziano Jego cierpienie. Dla pokazania zaś 

prawdziwości ciała podporządkował się  w taki sposób okolicznościom, żeby dostosować 

się do normalnego zachowywania się ciała zgodnie ze zwyczajnymi warunkami naszej 

ludzkiej natury. Także, kiedy przyjmował napój albo pokarm, nie ulegał potrzebom ciała, 

lecz jedynie przestrzegał ludzkiego zwyczaju (św. Hilary z Poitiers, „O Trójcy Świętej” 

10,24, tłum. E. Stanula). 

* * * 

Czy Chrystus chciał jeść, kiedy szukał owoców na drzewie figowym, a gdyby je 

znalazł, czy zjadłby je? Czyż Chrystus chciał rzeczywiście pić wodę, kiedy powiedział 

Samarytance: "Daj Mi pić"? Albo gdy na krzyżu powiedział: "Pragnę", miał na myśli 

fizyczne pragnienie? Czego łaknął i czego pragnął, jeśli nie naszych dobrych uczynków? 

(św. Augustyn, „Objaśnienia Psalmów” 34, [2],4, tłum. J. Sulowski). 

 



 
 

"Przyprowadzili więc oślę do Jezusa, a On wsiadł na nie" (Mk 11,7) 
 

Określenie: "On przywiąże swego osła w winnicy [...] i wypierze swoją szatę w krwi 

winnego grona" (Rdz 49,11) - symbolicznie zapowiada to, co z Chrystusem miało się stać      

i co miał czynić w przyszłości. U wejścia do pewnej wioski było bowiem przywiązane do 

krzewu winnego oślę, które Chrystus kazał przyprowadzić do siebie i wsiadł na nie, by 

wjechać do Jerozolimy, gdzie też znajdowała się wspaniała świątynia żydowska, która przez 

was (Rzymian) została zniszczona. Potem został On ukrzyżowany, by wypełniły się również 

pozostałe proroctwa. Słowa: "wypierze swoją odzież we krwi winnego grona" - 

zapowiadały bowiem cierpienia, jakie miał znieść, by oczyścić tych, którzy w Niego wierzą. 

Szata bowiem [...] to ludzie wierzący w Niego, w których zamieszkuje Logos (św. Justyn, 

"Apologia" 1,32,5-8, tłum. L. Misiarczyk). 
 

 

 

„Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, 

którzy Go poprzedzali, wołali: <Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi                 

w imię Pańskie>”  (Mk 11, 8-9) 
 

"Inni ścięte gałązki [...] słali na drodze". Ścinali gałązki drzew przynoszących owoce, 

a zasadzonych na Górze Oliwnej, i kładli je na drodze, aby drogi krzywe uczynić prostymi, 

a wyboiste równymi po to, by Chrystus, zwycięzca grzechów i demonów, prościej i 

pewniej trafiał do serc wierzących [...]. Gdy zaś już dokonali wszystkiego, czego mieli 

dokonać, złożyli także hołd swoich głosów, idąc przed i postępując za Nim, wołali nie 

krótkim czy milczącym wyznaniem, lecz z wszystkich sił, wołając: "Hosanna Synowi 

dawidowemu. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie" [...].  

W ewangelii chłopcy wznosili palmy Zbawicielowi wjeżdżającemu do Jerozolimy, 

wołając "Hosanna" [...]. Wzięli te słowa z Psalmu 117. "Hosanna" zaś w języku 

hebrajskim oznacza: "Panie, zbaw mnie" (św. Hieronim, „Homilia na dzień Paschy” 94, 

tłum. za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

Czyż dla zazdrosnego ducha książąt żydowskich nie było to wielkim krzyżem słyszeć, 

jak mnóstwo ludu wołało i nazywało Chrystusa swoim królem? Lecz czymże było dla 

Pana być królem Izraela? Czyż dla króla wieków było czymś wielkim stać się królem 

ludzi? Chrystus nie jest królem Izraela dla nakładania podatków lub żeby mieć wojsko 

żelazem uzbrojone i fizycznie pokonywać wrogów, lecz jest On królem Izraela, który 

duchami rządzi, o wieczność się troszczy, wierzących, ufających, kochających do 

królestwa niebieskiego prowadzi.  



A więc, iż Syn równy Ojcu, Słowo, przez które wszystko się stało, zechciał zostać 

królem Żydów; to było objawem Jego hojności, a nie wywyższenia, dowodem Jego 

miłosierdzia, a nie zwiększeniem Jego władzy. Ten bowiem, który na ziemi nazwany jest 

królem Żydów, w niebie jest Panem aniołów (św. Augustyn, „Homilie na Ewangelię św. 

Jana” 51,4, tłum. W. Szołdrski, W. Kania). 
 

 

1. Bóg ma prawo oczekiwać od nas owoców naszej wiary w każdym czasie. To 

przecież On dał nam życie doczesne i to On wydał swojego Jednorodzonego Syna, 

abyśmy mogli otrzymać życie wieczne. Wobec tak wielkich darów nie możemy 

pozostać obojętni, jak ów sługa z przypowieści o talentach (Mt 25,14-30), który nie 

wykazał ani odrobiny zaangażowania, aby zapewnić zysk swojemu panu.  

     Bóg stworzył nas bez nas, ale bez nas nie może nas zbawić, dlatego 

powinniśmy często wsłuchiwać się w słowa Jezusa: "Wy jesteście światłem świata 

[...]. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5,14.16) - i według 

nich postępować, a dzięki temu Bóg znajdzie w naszym życiu owoce o każdej 

porze. 
 

2. Jezus dokonał oczyszczenia świątyni, aby przestała być jaskinią zbójców i znów 

służyła za miejsce spotkania z Bogiem. Uczynił to z gwałtownością, ponieważ                

w sprawach Bożych nie ma kompromisu, ze złem się nie dyskutuje.  

     Takie postępowanie Jezusa powinno nas skłonić do wykorzystania 

nieocenionego daru, jakim jest sakrament pokuty i pojednania. Zerwanie z pewnym 

stylem życia, także z określonym towarzystwem - to radykalne posunięcia, które 

oczyszczą nas, czyniąc na powrót tym, kim byliśmy przed popełnieniem grzechu, 

czyli umiłowanymi dziećmi Boga. 
         

3. Jezus pouczył uczniów o potędze wiary i modlitwy. Jego naukę potwierdzają 

święci, którzy zarówno za życia, jak i po śmierci dokonują rzeczy 

nadzwyczajnych, m.in. uzdrowień. Musimy jednak pamiętać, że czynią to nie 

własną mocą, lecz Bóg w nich to czyni. Ich zasługą natomiast jest głęboka wiara                

i żarliwa modlitwa. Święci żyją słowami Jezusa: "Wszystko, o co w modlitwie 

prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie" (Mk 11,24). 

      I w naszym życiu zdarzają się cuda, choć czasem nawet ich nie zauważamy, 

ponieważ nie są aż tak spektakularne, a niektóre z nich odarliśmy z ich 

nadprzyrodzoności i traktujemy jako coś zwyczajnego.  

      Powtarzamy na przykład codziennie Modlitwę Pańską ze słowami "chleba 

naszego powszedniego daj nam dzisiaj", ale w chlebie, który znajdujemy na 

naszym stole, na ogół nie rozpoznajemy owocu naszej modlitwy. Powinniśmy więc 

sobie czasem uświadamiać na nowo, że modlitwa, która swoje źródło ma w 

głębokiej wierze, to siła, przed którą ustępują nawet prawa natury. 



82 – 1999 

 Może nam się wydawać, że Jezus postąpił niemiłosiernie, przeklinając drzewo figowe. 

Przecież nie był to nawet czas na figi! Jezus miał moc sprawić, by drzewo przyniosło 

owoce, a zamiast tego zniszczył je, nie dając mu żadnych szans.  

Historia drzewa figowego niesie jednak ze sobą pocieszającą treść. Każdego dnia, w 

każdym czasie, Jezus stara się dostrzec w nas owoc, który przynosimy dla Jego królestwa. 

Zdani sami na siebie, bylibyśmy równie bezsilni jak drzewo figowe poza czasem 

owocowania. Z pomocą Boga jednak wszystko jest możliwe! 

   Uschnięte drzewo figowe jest symbolem pustej pobożności, z jaką Jezus spotkał się 

w świątyni. Wszedłszy do niej, spodziewał się znaleźć duchowe owoce – miłość, 

posłuszeństwo i uwielbienie Boga.  

Znalazł jednak przekupniów i handlarzy, którzy zmienili dom Pana w „jaskinię 

zbójców” (Mk 11,17). Zasmucony tym widokiem, Jezus wyrzucił ze świątyni hałaśliwych 

poszukiwaczy zysku i przywrócił atmosferę skupienia i ciszy należnej majestatowi Bożemu. 

Te dwa pełne dramatyzmu wydarzenia są dla nas wezwaniem do zastanowienia się nad 

własnym życiem. Czy nie przypominamy drzewa figowego – chcielibyśmy przynosić 

owoce dla Pana, ale czujemy się jałowi i nieprzydatni?  

Ewangelia zapewnia nas, że bez względu na to, w jakim okresie życia się znajdujemy, 

możemy przynosić owoce – nie przez podwojenie wysiłków, nie przez większe 

wyrzeczenia, ale przez przyzwolenie na to, by Duch Święty działał w nas i umacniał nas 

swoja obecnością. Chrystus, nadzieja naszej chwały, może dokonać w nas niezwykłych 

rzeczy, jeśli oddamy Mu swoje serca i będziemy Mu posłuszni. 

Jezus obiecał nam, że jeśli uwierzymy w Jego moc, wówczas wszystko, o co poprosimy 

na modlitwie, otrzymamy z ręki łaskawego Ojca (Mk 11,23-24).  

Prośmy zatem Jezusa każdego dnia, aby oczyszczał nasze serca, tak by Duch Święty 

mógł w nas zaszczepiać Jego życie. Jeśli będziemy polegali – zarówno w drobnych, jak i w 

poważnych sprawach naszego życia – na mocy Ducha Świętego, a nie na własnych 

ograniczonych możliwościach, z pewnością przyniesiemy obfity owoc. 

„Jezu, dziękujemy Ci za wspaniały dar, jakim jest Duch Święty, który nieustannie 

w nas działa i przemienia nas na Twoje podobieństwo. Spraw, byśmy Jego mocą 

wydali owoc, którego od nas oczekujesz.” 

       

 



91 – 2000 

Mogłoby się wydawać, że dla Jezus wszystko było proste. Przeklął nie owocujące 

drzewo figowe i nazajutrz było ono uschłe. Potem powiedział swoim uczniom, że jeśli będą 

mieli wiarę, mogą rozkazać górze, aby rzuciła się  w morze, a ona rzeczywiście to uczyni.  

Czyżby Pan nie wiedział, jak wygląda ludzkie życie; że jest pełne trudności, wahań                   

i słabości, które nie pozwalają nam doświadczać tego pokoju i mocy, jakie są Jego 

udziałem? 

Każdy z nas przeżywa wątpliwości w wierze. 

Możemy mieć usprawiedliwione powody do powątpiewania. Może kiedyś, w chwilach 

trudności, nie odczuwaliśmy przy sobie obecności Boga? Może przeżyliśmy szok na skutek 

jakiejś osobistej tragedii? Może uważamy, że zawiedliśmy Boga i dlatego nie mamy prawa 

niczego od Niego oczekiwać? A może po prostu brak nam doświadczenia wiary?  

Niezależnie od tego, jakie są powody naszych wątpliwości, brak silnej wiary może nas 

paraliżować i uniemożliwiać nam doświadczenia potęgi Bożego działania w naszym życiu. 

Człowiek, którego nękają wątpliwości, waha się w swoich uczuciach i przekonaniach. 

Wątpliwości w wierze oznaczają, że wahamy się pomiędzy przyjęciem Bożych obietnic                

a pójściem za głosem świata, który próbuje podważyć zasadność naszej nadziei złożonej              

w Panu. Nasza ludzka perspektywa jest niedoskonała – nie pozwala ujrzeć całej prawdy                

o Bogu i zawierzyć Jego obietnicom. Stąd zapewnienia Jezusa o potędze wiary mogą się 

nam wydawać bezzasadne. 

W jaki sposób możemy pozbyć się naszych wątpliwości?  

Im pełniej zjednoczymy się z Bogiem przez lekturę Jego słowa, przyjmowanie 

sakramentów i osobistą modlitwę, tym bardziej będziemy ufać naszemu Panu.  

Pozwólmy, aby Duch Święty objawił nam prawdę o rzeczywistości niewidzialnej                        

i nauczył nas z ufnością oczekiwać wypełnienia się obietnic, które Bóg złożył nam                            

i Kościołowi. Dzięki łasce Bożej nasze wątpliwości się rozproszą, a nasze serca wypełni 

pokój. 

„Jezu, pragnę ufać Twoim obietnicom. Pomóż mi wierzyć w każde Twoje słowo. 

Proszę, niech działanie Ducha Świętego przezwycięży wszelkie moje wątpliwości                      

w wierze, abym mógł stać się wiernym świadkiem prawdy Twojej Ewangelii.” 

     

 



203 – 2010 

"Miejcie wiarę w Boga!" (Mk 11,22) 

Nazajutrz po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, gdzie przywitano Go jako króla, 

Jezus, wychodząc głodny z miasta, zobaczył drzewo figowe. Gdy przyjrzał mu się uważnie, 

stwierdził, że nie ma na nim owocu, ale mogło być ono doskonałą pomocą do ukazania 

uczniom mocy modlitwy. „Niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie!” – rozkazał drzewu 

(Mk 11,14). 

Uczniowie nie mieli zbyt wiele czasu na refleksję nad tym wydarzeniem, ponieważ 

jeszcze tego samego dnia byli świadkami, jak ich Mistrz wyrzucił przekupniów ze świątyni. 

Jednak następnego dnia, kiedy przechodząc koło drzewa zobaczyli, że jest ono uschnięte aż 

do korzenia, bardzo się zdumieli.  

Być może po raz kolejny zastanawiali się: „Kim jest ten Człowiek, który ma władze nad 

prawami natury?”. 

Odpowiedź Jezusa była prosta: „Miejcie wiarę w Boga!” (Mk 11,22). Zachęta ta 

wielokrotnie pojawia się na kartach Pisma Świętego. Miejcie wiarę w Boga, gdyż Ten, 

który, jak podaje nam Księga Rodzaju, miał moc stworzyć świat, ma również moc 

zaspokoić każdą naszą potrzebę. 

Tamtego poranka Jezus chciał tchnąć w serca uczniów pewność i zaufanie, których i nam 

chce dziś udzielać poprzez teksty czytań. Pragnie nas zapewnić, że Ojciec niebieski słyszy 

każdą naszą modlitwę. Zna wszystkie nasze troski. Nawet jeśli w danym momencie nie 

otrzymujemy konkretnej odpowiedzi na nasz problem, możemy stanąć przed Nim na 

modlitwie przekonani, że On nas słyszy, że jest blisko nas. 

 Co mamy czynić, gdy nasza modlitwa nie przynosi tak natychmiastowego skutku 

jak uschnięcie drzewa?  

Modlić się dalej! Bóg troszczy się nie tylko o rozwiązanie naszych problemów, ale                     

i o stan naszego serca. Oczyszcza nasze serca i umysły z grzechu i błędnych postaw, tak jak 

oczyścił świątynię jerozolimską z tego, co było w niej niepotrzebne. Z ufnością zanoś więc 

do Boga swoją modlitwę, wierząc, że jest On dobry i miłosierny. Staraj się też wciąż trwać 

przy Nim, abyś mógł usłyszeć Jego odpowiedź, kiedy ci jej udzieli. 

„Dziękuję Ci, Jezu, za dar modlitwy. Zawierzam Ci dziś wszystkie dziedziny 

mojego życia. Dziękuję za to, że poprzez modlitwę mogę mieć rzeczywisty wpływ na 

wszystko, co mnie otacza, o ile trwam w Tobie.” 

 



297 - 2018 

 

Oto zagadka: Co wspólnego mają ze sobą figowiec i łaska Boża?  
 

Jeśli twoja odpowiedź brzmi: „Jedno i drugie wydaje owoc” – masz rację! 

Owocowanie należy do ich natury. 
 

Być może właśnie dlatego w dzisiejszej Ewangelii Jezus szuka fig, chociaż nie jest na nie 

pora (Mk 11,13).  

 

Na początku uczniom mogło to wydawać się bez sensu, ale z czasem zrozumieli – jeśli 

owocowanie jest twoją naturą, to Bóg oczekuje, że będziesz wydawać owoce w każdym 

czasie, w porę i nie w porę. Czy to w ogóle możliwe?  

 

Z pomoc Boga tak, a On nie zostawia nas z tym samych. Wciąż wspiera nas swoją łaską, 

uzdrawia naszą pamięć i mobilizuje do pracy nad dziełem, do którego nas powołał.                       

Każdy dar łaski jest jak nasionko, które czeka, by wykiełkować. Każdy akt uzdrowienia                  

i miłosierdzia jest jak łagodny deszcz zmiękczający to nasionko.  
 

 Każdy posiłek złożony z Chleba Życia i słowa Bożego dodaje nam energii do 

działania. Bóg nieustannie troszczy się o nas. 
 

Pomyśl, w jakich dziedzinach już wydajesz duchowe owoce. Kiedy masz cierpliwość do 

swoich niesfornych dzieci, kiedy wykorzystujesz swoje talenty w pracy, z której 

utrzymujesz rodzinę, kiedy zrobisz chorej sąsiadce zakupy, nawet kiedy pozwalasz 

drugiemu kierowcy włączyć się do ruchu – to wszystko są duchowe owoce. 

 

To dzięki łasce wydajemy duchowe owoce, taka jest bowiem jej natura. Skoro 

otrzymałeś łaskę od Boga, to logicznie rzecz biorąc, musi się to jakoś ujawnić. 

  

 Miej więc oczy otwarte.  

 Bóg działa, dając ci zdolność do wydawania owocu przez cały rok, i pragnie go w 

tobie zobaczyć. 

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że obdarzasz mnie swoją łaską.                                  

Pozwól mi wydawać owoce dla Twego królestwa”. 

 

1 P 4,7-13   Ps 96,10-13 

 

 


