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J 15,1-8 

 

  

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, 

a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi 

owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc 

obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do 

was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was.  

Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w 

winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.  

 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.  

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ                        

beze Mnie nic nie możecie uczynić. 

Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.                      

I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.  

 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek 

chcecie, a to wam się spełni.   

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się 

moimi uczniami.  

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Dlaczego Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy? 

 

Ewangelia św. Jana to tekst przypominający trampolinę. 

Opisy wydarzeń z życia Pana Jezusa są w niej tylko pretekstem do opowiedzenia 

Jego sposobu myślenia, patrzenia na ludzi, do wytłumaczenia, kim jest, jaka była Jego 

misja, czy też na czym polega zbawienie, które przyniósł. 

We fragmencie, który przypada na tę niedzielę, pojawia się temat krzewu winnego i 

latorośli, który jest opisem symbiozy dziejącej się między Chrystusem a nami. 

On jest krzewem winnym, który ma stabilne korzenie, w którym płyną życiodajne 

soki, w Nim wszystko ma fundament i początek. 

My, ludzie, jesteśmy gałązkami, pędami, które wychodzą z pnia winnego krzewu. 

 Dopóki jesteśmy z Nim połączeni, żyjemy,  

 jeśli przerywamy tę łączność, usychamy. 

Wszelka obfitość w naszym życiu jest uzależniona od naszego trwania w Jezusie. 

I z tej zależności wynika pewien konkretny wątek, który chciałbym poruszyć. 

Chodzi mianowicie o zagadnienie niewysłuchanych modlitw. 

 

Wielu ludzi często zastanawia się, dlaczego latami proszą o coś Pana Boga, a mimo 

ich wytrwałej modlitwy, to się nie dzieje. 

Odpowiedzią na te dylematy są słowa Jezusa, które słyszymy w dzisiejszej 

Ewangelii: 

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o 

cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. 

 Co zatem mówi Jezus? 

Jeśli gałązka trwa w krzewie, jeśli człowiek jest zjednoczony z Panem Bogiem 

przez słuchanie Jego Słowa i karmienie się Nim, 

jeśli dusza idzie ochoczo za 

wszelkimi propozycjami Krzewu, 

 to Bóg, mając przy sobie taką duszę, natychmiast 

spełnia wszystkie jej pragnienia. 



Aby to jeszcze lepiej zrozumieć, warto sięgnąć do dzisiejszego drugiego czytania, w 

którym także św. Jan Apostoł pisze:  

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić 

będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania                      

i czynimy to, co się Jemu podoba. 

Zasada jest więc bardzo prosta:  

 jeżeli jesteśmy z Jezusem,  

 jeżeli próbujemy trwać w Jego nauce i robić wszystko, co tylko w naszej 

mocy, by się Jemu podobać i w Nim trwać,  

 jeśli słuchamy Jego słów i budujemy z Nim nieustannie relację bliskości,  

          to wtedy wszystko, o cokolwiek poprosimy, zostanie nam dane. 

Gdy więc zadajemy pytanie: "Jak mam prosić, by dostać to, o co proszę?", to 

jesteśmy w błędzie, bo chodzi o zupełnie inną perspektywę patrzenia. 

Pierwszą rzeczą, o którą powinniśmy się zatroszczyć, jest relacja z Bogiem. 

Jeśli bowiem będziemy z Nim blisko, to On natychmiast zacznie spełniać to, czego 

potrzebujemy i pragniemy. 

 

Z tą zależnością bliskości z Bogiem i spełniania przez Niego próśb jest jak z 

Internetem.  

Nasze prośby to różne strony internetowe, do których bardzo chcemy mieć dostęp,  

 my sami to komputer, w którym mamy możliwość otwierania różnych 

przeglądarek internetowych, a  

 Pan Bóg to Internet. 

Jeśli dany komputer jest podłączony do Internetu na stałe na przykład przez kabel 

lub wi-fi, czyli ma nieograniczony dostęp do sieci, to może otworzyć w przeglądarce 

dowolną stronę, co tylko chce, każde okno i każda rzeczywistość internetowa są dla 

niego dostępne. 

Kiedy jednak połączenie się zrywa lub w ogóle zostanie przerwane, to można 

wpisywać w przeglądarkę dowolne hasła i słowa, robić to nawet milion razy, a i tak 

nic nam się nie pokaże, bo nie mamy dostępu do Internetu. 

Może też tak być, że mamy słabe łącza, które co prawda są stałe, ale pracują bardzo 

wolno, wtedy strony otwierają się nam powoli i ciągle się zawieszają. 

Gdy natomiast mamy szybki, szerokopasmowy Internet, to od razu po wpisaniu 

hasła strona się nam otwiera. 

 



Oczywiście zdaję sobie sprawę z prymitywności tego porównania, ale mimo 

wszystko uważam, że jest adekwatne. 

Pan Jezus mówił o krzewie i winorośli, bo taki obraz był bliski Jego słuchaczom, 

kto wie, czy dziś nie mówiłby o Internecie? 

 Czy mamy z Nim stałe łącze i czy te łącze są szybkie?  

 Czy stale i intensywnie z Nim  jesteśmy? 

 Czy między nami a Bogiem przepływa duża ilość miłości? 

Bo jeżeli tak się dzieje, to wtedy naprawdę możemy otworzyć każdą stronę. 

Co więcej,  

genialność Internetu Pana Boga polega na tym, że                                                 

w Jego sieci można otworzyć tylko dobre strony. 

On nigdy nie da nam złych czy szkodliwych rzeczy. Nawet kiedy chcemy otworzyć 

złą stronę, jeśli prosimy o coś złego, to nie dostaniemy tego, bo w Jego zasobach nie 

ma takich przestrzeni. 

Może więc tak jest, że jeśli mamy stałe łącze z Bogiem, a On nie wysłuchuje 

naszych próśb, to prawdopodobnie wpisujemy złe adresy, prosimy o złe rzeczy, 

dlatego Bóg nam tego nie daje. 

 

W proszeniu Boga o różne rzeczy nie chodzi więc o formę, nieważne jest, czy 

modlimy się koronką, różańcem, nowenną czy zestawem pobożnych pieśni. Nie ma 

mocnych modlitw i słabych modlitw. 

Wysłuchiwanie naszych próśb zależy od bliskości z Bogiem, od tego, czy jesteśmy 

z Nim połączeni bliską, żywą i dynamiczną relacją miłości. 

Jezus mówi: "Jeżeli we Mnie trwać będziecie i słowa moje w was, czyli jeśli 

słuchacie wszystkiego, co mówię, i próbujecie to wypełniać (bo przecież wiadomo, że 

chodzi o staranie, a nie o stuprocentową skuteczność), to o cokolwiek prosicie 

mojego Ojca, natychmiast to dostajecie, dlatego że łącze internetowe, które ze Mną 

macie, odeśle Was do każdej strony, której potrzebujecie". 

 

Takie bycie z Bogiem i nieustanne otrzymywanie tego, co potrzeba, jest też 

doświadczeniem mojego życia. Kiedy jestem blisko z Panem Bogiem, kiedy naprawdę 

dbam o relację z Nim, walczę o modlitwę, On mi wszystko daje. Przestaję mieć to, 

czego prawdziwie potrzebuję, gdy się od Niego odsuwam. 

Zapraszam dziś i siebie, i każdego, kto czyta te słowa, byśmy sprawdzili nasze 

łącza na linii my - Pan Bóg i zadbali o to, by były szybkie, szerokie i stałe. 

 



 

"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Francis Martin, William M. Wright IV.  Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Krzew winny i latorośle  (J 15, 1-8) 

 

ST: Ps 80; Iz 5,1-7 

NT: 1 Kor 12,12-28 

KKK: Kościół jako krzew winny, 755; wszczepieni w ciało Chrystusa, 1694; "beze 

Mnie nic nie możecie uczynić", 2074; modlić się w imię Jezusa, 2614 

Lekcjonarz: piąta niedziela Okresu Wielkanocnego (rok B); święto Najświętszego 

Serca Jezusa 

 
 

[15, 1-4]  "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, 

który [go] uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a 

każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już 

jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a 

Ja w was [będę trwać]. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z 

siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać 

będziecie. 

 

W siódmym zdaniu o konstrukcji "Ja jestem + orzecznik", Jezus wyjawia swój 

kolejny tytuł: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a tym samym objawia, 

że komunia łącząca Go z uczniami jest wewnętrzną rzeczywistością Kościoła. 

Krzew winny to biblijny obraz Izraela jako ludu Bożego:  

"Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem 

Jego wybranym" (Iz 5,7; zob. Ps 80,9). 

Jako prawdziwy krzew winny Jezus stanowi doskonałe wypełnienie powołania 

Izraela, by być ludem posłusznym Bogu, ponieważ jest w pełni posłuszny woli Ojca. 

Uczeń żyjący w komunii z Jezusem jest latoroślą, która trwa w krzewie (15,5), i jest 

wezwany do takiego samego posłuszeństwa (15,10). 

Także identyfikacja Ojca z tym, który uprawa winorośl, przywołuje Pismo 

Święte. 



Zarówno Księga Izajasza, jak i Księga Psalmów nazywa Pana właścicielem 

winnicy, który ją zasadził i pielęgnuje (Ps 80,9-12; Iz 5,1-7). 

Jeśli jednak winnica wydaje owoc nie taki, jakiego Pan oczekiwał i pragnął - 

cierpki, niezdatny do jedzenia - to Pan zezwala na to, by została zniszczona (Iz 5,2-7). 

Ojciec chce uprawiać przynoszącą plon winorośl, której owocem jest miłość (zob. 

15,16-17). Uczniów, którzy nie przynoszą (...) owocu, którzy nie pełnią czynów 

miłości, Ojciec odetnie od krzewu. 

Tych zaś, którzy pełnią dzieła miłości, oczyszcza, żeby przynosił owoc obfitszy. 

Czasownik "przycina" (kathairo) oznacza także "oczyszcza", a zatem  

Ojciec doglądał i dogląda uczniów Jezusa,                                

oczyszczając ich swoim słowem, 

które oni przyjęli i któremu są wciąż poddani (8,31).  

Latorośle jednak, aby przynosiły owoc, muszą trwać w winnym krzewie. 

 

Jeśli uczniowie mają pełnić dzieła miłości, muszą pozostawać w komunii 

z Jezusem: Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]. 

 

[15,5-6]  Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, 

a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie 

uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl                     

i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. 

 

Jezus wyjaśnia, czym jest owa więź:  

                 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. 

Podobnie jak nauczanie Pawła o Kościele jako o ciele Chrystusa (Rz 12,3-8; 1 Kor 

12,12-27), tak i nauczanie Jana o winnym krzewie  latoroślach jest znakiem: Jezus i 

Jego uczniowie są złączeni ze sobą w żywej jedności - Kościele. 

Paweł podkreśla jedność Kościoła jako ciała, rozróżniając poszczególne członki i 

ich role. 

Jan podkreśla przepływ życia  mocy od Jezusa, winnego krzewu, do Jego 

uczniów, latorośli. 

Jezus jest nieodzownym źródłem życia i mocy dla swoich uczniów, Tym, od 

którego powinni być nieustannie i radykalnie zależni:  

                    beze Mnie nic nie możecie uczynić. 



Komunia jednocząca uczniów z Jezusem otwiera ich na działanie Ojca, który 

przycina i oczyszcza, dzięki czemu przynoszą owoc obfitszy1
. 

Te zaś latorośle, które zostaną odcięte od krzewu winnego, ich życiodajnego źródła, 

uschną. 

Uczniowie, którzy nie trwają w komunii z Jezusem, są odcięci od źródła życia 

duchowego. Wszyscy, którzy pozostaną takimi duchowo martwymi latoroślami, 

zostaną wrzuceni w ogień. 

 

 

[15,7]  Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to poproście, 

o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 
 

Komunia między Jezusem i Jego uczniami (Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a 

słowa moje w was) uzdalnia tych drugich do składania próśb przed Ojcem, z 

ufnością, że ich modlitwy się spełnią. 

Jak już zostało wyżej wspomniane (14,13-14), modlić się w komunii ze 

zmartwychwstałym Jezusem oznacza być w komunii z Jego totalną miłością do Ojca                 

i bezwarunkowym posłuszeństwem wobec Niego. 

To oznacza  

modlitwę o to, by wola Ojca spełniła się w świecie i w naszym życiu2
. 

 Zapowiedzią takiej modlitwy jest wydarzenie na górze Synaj, kiedy to lud 

Izraela przyrzeka po trzykroć: "Uczynimy wszystko, co Pan nakazał"                    

(Wj 19,8; zob. 24,3.7). 

 Jest nią modlitwa Dziewicy Maryi, która w pełni zgadza się z wolą Boga: 

"niech Mi się stanie według słowa twego" (Łk 1,38). 

 To modlitwa, którą Jezus sam zanosi do Ojca w ogrodzie Oliwnym: "nie to, 

co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]" (Mk 14,36), i której uczy 

swoich uczniów, zalecając, by modlili się: "niech Twoja wola się spełnia" 

(Mt 6,10). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 KKK, 2074 

2
 KKK, 2614 



 

 

Żywa tradycja: Święta Katarzyna ze Sieny o krzewie winnym i latoroślach 

Święta Katarzyna mówi, że w czasie mistycznego spotkania Bóg Ojciec powiedział 

do niej: 

 "Tak, jestem rolnikiem, który zasadził prawdziwy szczep winny, Jednorodzonego 

Syna swego, w ziemi waszego człowieczeństwa, abyście wy, latorośle zjednoczone ze 

szczepem winnym, przynieśli owoc. 

Kto nie przyniesie owocu świętych i dobrych uczynków, będzie odcięty od szczepu i 

uschnie. Bo oddzielony od szczepu, traci życie łaski i rzucony jest w ogień wieczny (...). 

[Ale jeśli będziecie trwać w krzewie winnym], przyniesiecie owoc obfity, bo 

uczestniczyć będziecie w sokach winorośl. 

Trwając w Słowie Syna mego, będziecie trwać we Mnie, bo jestem jednym z Nim, a 

On ze Mną. Trwając w Nim, będziecie iść za nauką Jego: idąc za nauką Jego, 

będziecie uczestniczyć w istocie tego Słowa, to jest będziecie uczestniczyć w mej 

wiecznej boskości, zjednoczonej z człowieczeństwem, czerpiąc z niej miłość Boską, 

którą upaja się dusza"
3
. 

 

 

[15,8]  Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie                           

i staniecie się moimi uczniami". 

 

Ojciec włącza ludzi w komunię ze sobą przez swojego Syna (6,44), a przez tę 

komunię uzdalnia ich, by przynosili owoc miłości (15,2). 

W uczynkach miłości, czynionych z Bożą pomocą, uczniowie wyrażają i pogłębiają 

swoją komunię z Jezusem i Ojcem. 

Ojciec doznaje chwały, zostaje objawiony i uczczony w życiu uczniów 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Św. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności, przeł. L. Staff, Klub Książki Katolckiej - Wydawnictwo 

"W drodze", Poznań 2001, s.68-69 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (15,1-8) 

 

Ojciec chce, byśmy "przynosili owoc obfitszy" (15,8). 

Chce, byśmy dokonywali czynów miłości, wielkich czy małych, we wszystkich 

sferach naszego życia i w każdym czasie. Kluczem do takiego życia jest trwanie w 

krzewie winnym, pozostawanie w duchowej komunii z Jezusem. 

Obraz krzewu winnego uczy nas, że  

Jezus jest niewyczerpanym źródłem życia i mocy do kochania. 

Powinniśmy trwać w jedności z Jezusem i wzrastać w komunii z Nim przez 

modlitwę i sakramenty - po to, by kochać innych, jak nam polecił. 

Im bardziej kochamy Jezusa i jesteśmy Mu posłuszni, tym bardziej nasze życie 

upodabnia się do Jego życia. 

Nasze zadanie to stać się żywymi ikonami Jezusa, by ludzie, którzy 

na nas patrzą, mogli zobaczyć Bożą miłość promieniującą w tym świecie. 

Słowa Jezusa są również ostrzeżeniem dla chrześcijan, by nie porzucali Go, nie 

zrywali komunii z Nim. Latorośle odcięte od źródła duchowego życia "uschną" i 

umrą, a ich koniec będzie w "ogniu" (15,6). 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 

 

Trwanie w Chrystusie 
 

  
„Ja jestem – mówi – krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a 

Ja  w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic uczynić nie możecie”                     

(J 15, 5n).  

 

Niech nikt nie myśli przypadkiem, że latorośl sama z siebie może przynieść 

przynajmniej jakiś mały owoc, bo powiedział: „Ten przynosi owoc obfity”; 

pamiętajmy, że nie rzekł: „beze Mnie możecie trochę uczynić”, ale: „nic uczynić nie 

możecie”.  



A więc tak mało, jak wiele nie może się stać bez Tego, bez którego stać się nic nie 

może. Jeśliby niewiele przyniosła latorośl, oczyszcza ją rolnik, aby przyniosła więcej; 

dzieje się to jednak tak długo, dopóki trwa i żyje przez korzeń, bo sama z siebie nie 

może przynieść jakiegokolwiek owocu. Lecz Chrystus nie byłby latoroślą, gdyby nie 

był człowiekiem; nie przyniósłby swojej łaski latoroślom, gdyby nie był Bogiem.  
 

I jak bez tej łaski nie może żyć, tak śmierć znajduje się w zasięgu wolnej woli.  
 

„Jeśli ktoś we Mnie nie trwa – mówi – będzie wyrzucony precz jak latorośl, i 

uschnie, i zbiorą ją, i wrzucą w ogień, i spłonie” (J 15, 6). Latorośl jest drzewem tym 

godniejszym pogardy, im mniej trwa w szczepie, a tym godniejszym pochwały, im 

bardziej w nim trwa, i – jak o niej mówi Pan przez Ezechiela proroka (Ez 15, 5) – 

odcięta na nic się nie przyda rolnikowi i nie zda się do żadnej pracy stolarza.  

Stoją więc przed latoroślą dwie drogi: krzew winny lub ogień; jeśli nie trwa w 

szczepie, będzie w ogniu; jeśli zaś nie jest w ogniu, trwa w szczepie. 
 

 „Jeśli będziecie trwali we Mnie – mówi – i słowa moje w was będą trwały, 

cokolwiek będziecie chcieli, proście, a stanie się wam” (J 15, 7). Trwając więc w 

Chrystusie, cóż mogę pragnąć, jak nie tego tylko, co jest zgodne z wolą Chrystusa? Cóż 

mogę chcieć, trwając w Zbawicielu, jak tylko tego, co nie jest obce zbawieniu? Bowiem 

czego innego pragniemy, bo jesteśmy w Chrystusie, a czego innego, bo jesteśmy 

jeszcze na tym świecie; ponieważ zaś mieszkamy na tym świecie, przydarza nam się 

czasami, że prosimy o to, o czym wiemy, że nie jest dla nas pożyteczne. Lecz nie może 

się to dla nas spełnić, jeśli trwamy w Chrystusie, który, gdy prosimy sprawia tylko to, 

co jest dla nas pożyteczne.  
 

Przebywamy przeto w Nim, gdy słowa Jego w nas trwają. 
 

Prośmy więc wtedy, cokolwiek chcemy, i stanie się nam. Jeśli prosimy, a nie spełnia 

się, to znaczy, że nie prosiliśmy o to, co trwa w Nim ani co zawierają Jego słowa, które 

w nas trwają, lecz o to, co wynika z pożądliwości i słabości ciała, które nie są w Nim i 

w których nie tkwią Jego słowa.  

A zaiste, do słów Jego należy owa modlitwa, której nauczał nas, a w której mówimy: 

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie” (Mt 6, 9).W naszych prośbach nie odstępujemy ani 

trochę od słów tej modlitwy, a o cokolwiek prosić będziemy, stanie się nam. Wtedy 

będzie można powiedzieć, że słowa Jego w nas tkwią, gdy wypełniamy to, co nakazał, i 

miłujemy to, co obiecał; gdy natomiast słowa Jego tkwią w pamięci, ale nie znajdują 

wypełnienia w życiu, nie można twierdzić, że latorośl trwa w szczepie, bo nie ciągnie 

ona życia z korzeni.  

 

 



Do tej właśnie różnicy odnoszą się słowa: „I zachowują przykazania Jego w 

pamięci, aby je spełniać” (Ps 102, 18). Wielu bowiem zachowuje je w pamięci, aby 

potępiać, aby wyśmiewać lub też aby je zwalczać; w tych słowach Chrystusa nie trwają: 

a chociaż oni ich dotykają w jakiś sposób, to jednak nie z nimi złączeni; nie przyniosą 

im więc korzyści, ale przeciw nim świadczyć będą. One są w nich, ale nie po to, by oni 

w nich pozostali; oni je posiadają, aby przez nie zostać osądzeni. 

 

 Św. Ambroży 

 

Kierować się przykładem latorośli 
 

  

Jak z kwiatami podzielasz znikomość, tak radość z winną latoroślą, z której powstaje 

wino rozweselające serce człowieka. Obyś, człowieku, naśladował jej przykład i sam 

dla siebie zyskał radość i przyjemność. W tobie samym jest słodycz twojej radości, w 

tobie się rozwija, w tobie samym pozostaje, jest w twoim wnętrzu, to znaczy w sobie 

samym winieneś szukać pogody swego sumienia. Toteż powiedziano: „Pij wodę ze 

swoich naczyń i ze źródeł swoich studni” (Prz 5, 15). 

 Najpierw nic przyjemniejszego nad zapach kwitnącej winnej latorośli. Sok 

wyciśnięty z jej owoców wytwarza napój, który sprawia przyjemność i jest pożyteczny 

dla zdrowia. Wreszcie któż nie podziwia, jak z winnej jagody wyrasta latorośl, jak 

wspina się na najwyższy szczyt drzewa, do którego tuli się jakby w uścisku, jakby 

rękami obejmuje, otacza ramionami, przyodziewa liśćmi i wieńczy gronowymi 

kiściami? 

 Jakby naśladując nasze życie, najpierw zapuszcza żywe korzenie, a ponieważ z 

natury jest chwiejna i opada, ściska ramionami to, co uchwyci, na tym się wznosi i 

wzbija do góry. 

Do niej jest podobny lud Kościoła, który zasadzony jest jakby korzeniami wiary i 

rozwija się pokornie jak winna gałązka.  

 O niej tak pięknie mówi Prorok: „Przeniosłeś winnicę z Egiptu i zasadziłeś jej 

korzenie i napełniłeś ziemię: jej cień okrył góry i jej gałęzie cedry Boga. 

Rozciągnąłeś jej latorośle aż do morza, a jej gałązki aż do rzeki” (Ps 79, 9–12). 

 A przez Izajasza sam Pan powiedział: „Winnicę uczyniono umiłowanemu na 

rogu, w miejscu urodzajnym i ogrodziłem ją płotem i okopałem winnicę 

Soreth i zbudowałem wieżę pośród niej” (Iz 5, 1n). Otoczył ją jakby wałem 

niebiańskich nakazów i opieką aniołów.  

 



„Anioł przecież Pana pozostaje wśród tych, którzy się Go boją” (Ps 33, 8). 

Ustanowił w Kościele jakby wieżę apostołów, proroków i doktorów, którzy zwykli 

starać się o pokój Kościoła. Okopał ją wokoło, gdy uwolnił ją od trosk ziemskich.  

Nic bowiem bardziej nie obciąża ducha, jak zabieganie o sprawy tego świata, jak 

pożądanie czy to pieniędzy, czy władzy. Pokazano ci to w Ewangelii, gdy czytasz, że 

owa niewiasta była pochylona z powodu choroby i nie mogła spojrzeć w górę (Łk 13, 

11). Pochylona bowiem była jej dusza, która schylała się do ziemskich korzyści i nie 

widziała niebiańskiej łaski. Spojrzał na nią Jezus i wezwał ją i natychmiast niewiasta 

pozbyła się ziemskich ciężarów.  

Okazuje On też, że takimi pożądaniami byli obciążeni ci, do których powiedział: 

„Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię” (Mt 11, 28).  

A więc dusza tej kobiety, jak winorośl okopana dookoła, przyszła do siebie i 

podniosła się. Jednak tę winną latorośl, gdy jest okopana, obwiązuje się i podnosi, aby 

nie opadała na ziemię. Jedne gałęzie obcina się, inne zachowuje. Obcina się te, które 

rozrastają się bujnie na próżno, a zatrzymuje się te, które – zdaniem biegłego ogrodnika 

– owoc wydadzą. Czy mam jeszcze pisać o ustawieniu pali i obwiązywaniu, co 

rzeczywiście i jasno poucza, że w Kościele winna być zachowana równość?  

Żaden bogacz i wysoko postawiony nie powinien wynosić się; żaden ubogi nie ma 

się załamywać, ani ten, który jest niskiego stanu, rozpaczać. Wszystkim w Kościele 

przysługuje równa i jedna wolność, dla wszystkich jest wspólna sprawiedliwość i łaska. 

Dlatego wieża jest pośrodku; jest ona obrazem tych wieśniaków i rybaków, którzy 

zasłużyli sobie na zdobycie szczytu cnoty. Za ich przykładem nasz duch się podnosi, 

aby nędzny i wzgardzony nie leżał na ziemi, by duch każdego wznosił się w górę, abyś 

mógł się odważyć na powiedzenie: „Nasze obcowanie jest w niebiesiech” (Flp 3, 20).  

Jednak aby duch nie załamał się jakimiś światowymi burzami i nie poniżył się wśród 

nawałnic, obejmuje winnymi pędami i obrączkami swoich najbliższych jakby w 

uściskach miłości i odpoczywa w złączeniu z nimi.  

 

To właśnie miłość wiąże nas z tym, co wzniosłe, i wprowadza nas do nieba. Kto trwa 

w miłości, w tym trwa Bóg (J 15, 10). Toteż i Pan mówi: „Trwajcie we Mnie, a Ja w 

was. Jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie tkwi w winnym 

krzewie, tak i wy, jeśli we Mnie pozostawać nie będziecie. Ja jestem krzewem, a wy 

latoroślami” (J 15, 4).  

Wyraźnie zaznaczył Pan, że w naszym życiu winniśmy się kierować przykładem 

winorośli.  

 Najpierw w cieple wiosennym wypuszcza pączki, następnie ukazują się na 

poszczególnych gałązkach liście i kwiaty, z których powstaje grono.  



 Stopniowo się rozwija, a nie będąc dojrzałe, jest kwaśne, i dopiero ogrzane 

dojrzewa i staje się słodkie.  

 Tymczasem winnica ubiera się w listowie, które niemało chroni ją od zimna i 

osłania przed żarem słonecznym.  

Co zaś piękniejszego dla oka, cóż słodszego w spożyciu. Jak widzieć zwisające 

girlandy winogron jakby wspaniałe wiejskie naszyjniki, jak zrywać grona jaśniejące 

złocistą lub purpurową barwą? Sądzisz, że widzisz hiacynty lub inne skrzące się drogie 

kamienie, że mienią się szafiry, że piękną biel okazują perły.  

Człowiecze! Czyż nie jest to dla ciebie upomnieniem, aby twój dzień ostatni nie 

znalazł w tobie owoców niedojrzałych, a pełnia twego życia nie wykazała niedojrzałości 

czynów? Niedojrzały owoc zwykle jest kwaśny, bo tylko to może być słodkie, co 

dojrzało całkowicie. Doskonałemu mężowi nie powinno szkodzić ani zimno 

przerażającej śmierci, ani żar niegodziwości, gdyż ocienia go łaska duchowa, która gasi 

pożary wszystkich ziemskich pragnień i żądz cielesnych, a chroni przed upałem.  

 Wszyscy, którzy cię widzą, winni cię chwalić.  

 Rzesze członków Kościoła mają cię podziwiać jakby kiście winogron.  

 Niech wszyscy patrzą na ozdobne klejnoty duszy, niech radują się twoją 

dojrzałą mądrością, blaskiem twej wiary, wdziękiem jej wyznawania, pięknem 

sprawiedliwości, hojnością miłosierdzia, aby ci powiedziano: „Żona twoja 

jak płodny krzew winny we wnętrzu domu twego” (Ps 127, 3), ponieważ 

jak krzew winny wydałeś obfite owoce i naśladowałeś go w okazywaniu 

wielkiej hojności. 

 

 

I czytanie :  (Dz 9, 26–31) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

 Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy 

bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i 

zaprowadził do Apostołów, i opowiedział im, jak w drodze /Szaweł/ ujrzał Pana, który 

przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię 

Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie.  Przemawiał też i rozprawiał z 

hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, 

odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej 

Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha 

Świętego. 

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czytanie to zdaje się przypominać film sensacyjny.  

Paweł, który dopiero co wywinął się od śmierci grożącej mu w Damaszku, 

przybywa do Jerozolimy, gdzie spotyka się z podejrzliwością żydowskich chrześcijan 

oraz usiłowaniem zabójstwa ze strony hellenistów.  

 Cóż dobrego mógł przynieść ten dramatyczny przebieg wydarzeń?  

Tylko patrząc oczyma wiary, możemy dostrzec, że Bóg niczym dobry ogrodnik, 

korzystając z tego zamieszania, „przycinał” Pawła jak winorośl, oczyszczając go z 

pozostałości starego życia (J 15,1-3).  

Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia o świętych, jak gdyby ich świętość 

była od razu czymś oczywistym. W rzeczywistości jest to rzadkość.  

Dla wielu z nich droga do świętości była tak długa i kręta jak dla wielu z nas.  

Wiemy przecież, że Paweł miał mocną, dominującą osobowość. Pokora z 

pewnością nie przychodziła mu łatwo! Sam przyznawał, że przed swoim nawróceniem 

był „bluźniercą, prześladowcą i oszczercą” (1 Tm 1,13).  

Możemy się domyślać, że jego arogancja wciąż jeszcze dawała znać o sobie, gdy 

próbował nawracać ludzi.  

Człowiekowi, który jeszcze niedawno „siał grozę i dyszał żądzą zabijania 

uczniów Pańskich” (Dz 9,1), nie było łatwo z dnia na dzień przemienić się w 

pokornego sługę, ubogiego w duchu. To wymagało wewnętrznej walki, nieustannego 

zmagania się ze sobą.  

W zamęt, na jaki natrafił Paweł w Jerozolimie, wkroczył Bóg, aby skłonić go do 

rachunku sumienia i zobaczenia, co jeszcze wymaga przemiany.  

Każdy, kto przeżył już kilkadziesiąt lat, przyzna, jak cenną rzeczą jest takie 

„oczyszczanie” przez Pana. Choć nie jest ono przyjemne, to patrząc wstecz, 

doceniamy jego owoce.  

Gdy staniemy twarzą w twarz z własnym egoizmem, arogancją czy urażoną dumą, 

jest szansa, że zwrócimy się do Jezusa prosząc, by nas oczyścił i wyzwolił. Pozwólmy 

więc Jezusowi, aby nas od czasu do czasu „przycinał”, jak przycina się winną latorośl.  

Nasz Pan obiecuje, że dzięki temu wydamy „owoc obfitszy” (J 15,2). Staniemy się 

bardziej do Niego podobni, tak jak św. Paweł.  

 

„Jezu, Ty jesteś mądrym i łagodnym ogrodnikiem. Proszę, «przycinaj» mnie, 

abym stawał się coraz bardziej podobny do Ciebie.” 



 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

   św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Paweł w Jerozolimie 

 „Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował się przyłączyć do uczniów, ale 

wszyscy się go lękali”.  

I tu znowu wskazuje na gorliwość Pawła: to nie dzieje Ananiasza, nie podziw, który 

wzbudzał w Damaszku, ale [interesowały] go wydarzenia, które miały miejsce w 

Jerozolimie, bo to nie szło po linii ludzkiego zainteresowania. 

 Zwróćcie uwagę: Paweł idzie z powodu skromności nie do apostołów. Spotyka 

natomiast uczniów: nie uważano go bowiem jako jednego [z przynależących do 

Kościoła].  

 „Wtedy Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów                                

i opowiedział im, jak Pan objawił się [Pawłowi] na drodze”.  

Ten Barnaba był człowiekiem łagodnym i dobrym, jego zaś imię oznacza „syn 

pocieszenia”, z czego wynikała jego przyjaźń z Pawłem. Jeśli zaś chodzi o jego dobroć 

i o jego życzliwość, dowodem ich jest jego postępowanie z Janem [Markiem].  

To też tłumaczy pewność Pawła, który mu opowiedział, jak Pan objawił mu się w 

drodze, jak Bóg do niego przemówił i jak w Damaszku postępował w imię Pańskie. 

Jest więc rzeczą możliwą, że Barnaba słyszał o Pawle już w Damaszku. Takie było 

jego przygotowanie do tego, że swoje słowa potwierdzał czynem.  

 „I przebywał z nimi w Jerozolimie i śmiało przemawiał w imię Jezusa. 

Rozmawiał także i dyskutował z Hellenistami”.  

A ponieważ uczniowie się go obawiali, a apostołowie nie mieli do niego zaufania, 

Paweł znalazł sposób by rozproszyć ich wątpliwości.  

„Rozmawiał – jak mówi tekst – i dyskutował z Grekami [hellenistami]”.                  

Nazywa tych Żydów Grekami, bo mówili po grecku. I słusznie, bo inni Żydzi w ogóle 

nie chcieli go widzieć.  

„A ci starali się go zabić”, co jest znakiem gwałtowności [zwyciężonych]                      

i doskonałego zwycięstwa i kłopotów, które im spowodował.  

 „Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei”.  

Obawiali się bowiem, by nie przydarzyło się mu to, co Szczepanowi, odprowadzili 

go więc do Cezarei.  



 „I wysłali do Tarsu”.  

Wysłali go, aby głosił [Chrystusa] w bezpiecznym miejscu, to jest w swojej 

ojczyźnie [w Tarsie]. 

 I tak widzicie, jak jest rzeczą prawdziwą, gdy mówimy, że  

łaska działa nie tylko sama, ale że Bóg pozwala ludziom czynić wiele rzeczy dzięki 

im właściwej mądrości i dzięki roztropności ludzkiej. 

A to, co dotyczy Pawła, dotyczy także wszystkich ludzi.  

 

 

 

 


