
   

 

VIII Niedziela zwykła  27 II 2022 
 

( Łk 6,39-45 - Biblia Tysiąclecia) 
 

 Opowiedział im też przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić 
niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?  

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni 
wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.  

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku 
nie dostrzegasz?  Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że 
usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie 
widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.  

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem 
to, które wydaje dobry owoc.  Po owocu bowiem poznaje się każde 
drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się 
winogron.  

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią 
jego usta.  
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 Św. Augustyn 
 

Bacz, skąd pochodzi owoc 
 

Jeśli więc i źli mogą mówić rzeczy dobre, odpowiedzmy Chrystusowi i powiedzmy, 

aby mówić, a nie potępiać lub ganić: Panie, jeśli źli mogą mówić rzeczy dobre – o czym 

nam przypomniałeś i powiedziałeś w słowach: „Co mówią, czyńcie, co zaś czynią, 

tego nie czyńcie” (por. Mt 23, 3) – jeśli więc źli mogą mówić rzeczy dobre, to dlaczego 

w innym miejscu mówisz: „Obłudnicy, nie możecie mówić dobrych rzeczy, 

ponieważ jesteście źli” (Mt 12, 34). Przyjrzyjcie się więc całej tej sprawie, a potem – z 

Jego pomocą – poszukajcie rozwiązania. 

Postawię jeszcze jedno pytanie. Chrystus mówi: „Co mówią, czyńcie, co zaś czynią, 

tego nie czyńcie”, bo mówią, ale nie czynią.  

Cóż to znaczy innego jak nie to, że mówią rzeczy dobre, a czynią złe. Przeto to, co 

mówią, powinni czynić, nie powinni natomiast naśladować ich w tym, co czynią. W 

innym miejscu zaś mówi: „Czyż nie zbierają winnej jagody z cierni albo z ostu figi?”                      

(Mt 7, 16).  

„Wszelkie drzewo poznaje się po owocach” (Łk 6, 44). Cóż więc, jak będziemy 

posłuszni, jak zrozumiemy? Oto są krzaki, oto ciernie. Co robić? Nakazujesz mi zbierać 

winne jagody z cierni. Tu nakazujesz, tam rozkazujesz, jak mam więc być posłuszny? 

Słuchaj, zrozum! 

Gdy mówię: „Co mówią, czyńcie, co zaś czynią, tego nie czyńcie”, zwróć uwagę na 

to, co mówię. Powiedziałem: „Na stolicy Mojżeszowej zasiedli” (Mt 23, 2). Gdy więc 

mówią rzeczy dobre, to nie oni mówią, ale stolica Mojżeszowa. Stolicę położył jako 

naukę nie dlatego, żeby stolica przemawiała, ale czyni to nauka Mojżesza; jest ona w 

ich pamięci, ale nie w czynach.  

Gdy jednak sami mówią, gdy sami przemawiają, to jest, gdy mówią z tego, co jest 

ich, to cóż słyszymy: „Jakże możecie mówić rzeczy dobre, gdy sami jesteście źli?” 

(Mt 12, 34). 

Zwróć jeszcze uwagę na inną przypowieść. Nie zbierajcie winnej jagody z cierni;                   

nie może się ona bowiem narodzić na cierniach. Ale czy nie zauważyliście, że gałęzie 

winogron wzrastając, pną się na żywopłot, wrastają w ciernie, wypuszczają odnogi 

między ciernie, i że na żywopłocie składają grona winne pomiędzy cierniami? 



Łakniesz, przechodzisz i widzisz grono winne pomiędzy cierniami; gdy nie czynisz, 

nie zrywasz. Łakniesz i pragniesz zerwać. Zerwij, ale wyciągnij rękę uważnie i 

ostrożnie. Strzeż się cierni, ale zrywaj owoc.  

Podobnie rzecz się ma, gdy najgorszy lub zły człowiek wykłada ci naukę Chrystusa. 

Słuchaj, przyjmij i nie potępiaj. Jeśli jest złym człowiekiem, to ciernie są jego, jeśli 

natomiast mówi rzeczy dobre, to są one owym gronem winnym pomiędzy cierniami, bo 

nie rodzą się z cierni. A więc jeśli pragniesz, zerwij, ale uważaj bacznie na ciernie.                          

Jeśli bowiem zaczniesz naśladować jego czyny, gdy chętnie go słuchasz, to 

nierozważnie wyciągnąłeś rękę i nim dosięgłeś owocu, natknąłeś się na ciernie; 

odszedłeś zraniony, odszedłeś poszarpany; nie przyda ci się owoc pochodzący z 

winnego szczepu, bo na przeszkodzie stoją ciernie pochodzące ze swego własnego 

korzenia.  

Uważaj, skąd zerwałeś owoc, abyś nie zbłądził, bo tam jest odrośl. Skieruj oczy na 

odrośl, bacz, że należy ona do krzewu winnego, że pochodzi z krzewu winnego, że z 

krzewu winnego wyrasta, ale wrosła w ciernie. Czyż szczep winny nie musi obejmować 

gałązek?  

Podobnie nauka Chrystusa: zakorzenia się na drzewach dobrych, ale też i na złych 

cierniach; głoszą ją dobrzy, głoszą też i źli.  

Ty więc bacz, skąd pochodzi owoc, skąd rodzi się to, czym się żywisz, a skąd rodzi 

się to, co kole. Zmieszane są bowiem z pozoru, dla oka, ale oddzielone w korzeniu. 

 

 Klemens Aleksandryjski 
 

Boski Logos - przewodnikiem 

 

Wypada, abyśmy odpłacili się miłością Temu, który z miłością wiedzie nas ku 

lepszemu życiu, byśmy żyli wedle nakazów Jego woli, nie tylko wypełniając Jego 

nakazy i unikając tego, co zakazuje, ale także uciekając od jednych przykładów, 

wypełniając natomiast jak najdokładniej inne dla upodobnienia się do dzieła 

Zbawiciela, by spełniły się słowa:  „Na obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 26). 

Pędząc jednak życie jakoby w głębokich ciemnościach, potrzebujemy dokładnego                       

i nieomylnego przewodnika. Najlepszy jednak przewodnik to nie ślepiec – jak mówi 

Pismo – który innych ślepców prowadzi w przepaść (Mt 15, 14), ale Logos, który 

dokładnie widzi i który przenika głębiny serca. I podobnie jak nie ma światła, które by 

nie oświecało, ani przedmiotu w ruchu, który by innych nie poruszał, ani też 

miłującego, który by nie kochał, tak też nie ma dobra, które by nie chciało czynić 

dobrze i nie prowadziłoby ku zbawieniu. 



Ukochajmy więc czynem przykazania Pańskie, bo sam Logos, stawszy się widzialnie 

ciałem, okazał, że ta sama cnota dotyczy życia czynnego i kontemplacyjnego. 

Przyjmijmy więc Logos jako prawo, uznajmy, że Jego prawa i Jego rady stanowią 

najszybszą  i najkrótszą drogę ku wieczności; wypełnia się je bowiem z przekonania, a 

nie ze strachu. 

 

 Św. Ambroży 
 

Nikt przez grzechy nie osiągnie owocu 

 

Wielka w tym też nauka dotycząca cnoty, abyś na niepłodnych drzewach nie szukał 

owocu ani też z nieurodzajnych pól nie oczekiwał obfitych plonów. Tylko bowiem 

przez kogoś uprawione pole może wydać owoce. Wśród cierni tego świata nie 

znajdziesz owej figi, która z powodu obfitych owoców jest lepsza od innych drzew i 

słusznie widzi się w niej symbol zmartwychwstania...  

Winniśmy więc daleko odrzucić od siebie wszystkie ziemskie troski, które dręczą 

ducha, rozpraszają umysł, abyśmy mogli dzięki pilnej uprawie zyskać dojrzałe owoce, 

jakich na nieuprawnej roli tego świata znaleźć nie możemy, bo „nie zbierają z cierni 

fig lub winogron z głogu” (Łk 6, 44).  

Jedno stosuje się do świata i do zmartwychwstania, drugie do duszy i ciała.  

Nikt bowiem przez grzechy nie osiągnie owocu dla swej duszy. Ta bowiem jak 

winogrono, będące blisko ziemi, psuje się, natomiast na wyżynach dojrzewa. Albo też 

oznacza to, że nikt nie może uniknąć zguby swego ciała, jeśli nie odkupi go Chrystus, 

który jak winogrono zawisł na krzyżu. 

 

 

 Św. Ambroży 
 

Raj Ksiąg Świętych 

 

I teraz, gdy czytam Pismo Święte, przechadza się po raju Bóg.  
 

 Rajem jest Księga Rodzaju, w której krzewią się cnoty Patriarchów;  

 Rajem jest Księga Powtórzonego Prawa, w której wyrastają przepisy 

Prawa;  

 Rajem jest Ewangelia, w której drzewo życia dobre owoce przynosi                                  

i rozprzestrzenia przykazania wiecznej nadziei na wszystkie ludy. 

 
 

 



 

"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

. 

 

Kazanie na równinie, część trzecia: dwie drogi   (Łk 6, 39 - 49) 

 

NT: Łk 8,21; Jk 1,22-25 II Mt 7,3-5.16-27; 10,24-25; 12,33-35; 15,14 

KKK: dwie drogi,1696,1970; owoce łaski, 2005 

Lekcjonarz: Łk 6,39-45: ósma niedziela zwykła (rok C) 

 

[6,39-40] Opowiedział im też przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić 

niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa 

nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego 

nauczyciel.  

W ostatniej części Kazania na równinie Jezus wykorzystuje w swoim nauczaniu 

przypowieść i charakterystyczne dla niej sugestywne obrazy. 

W pierwszej przypowieści przekonuje, że niewidomy nie może prowadzić 

niewidomego, ponieważ obydwaj wpadną w dół. Jezus mówi w ten sposób 

przenośnie o relacji między nauczycielem a uczniem. 

Paralelne słowa u Mateusza odnoszą się konkretnie do faryzeuszów jako 

fałszywych nauczycieli (Mt 15,12.14: "Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: 

Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie?  Zostawcie ich! To są 

ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. "). 

Biorąc pod uwagę pięć wcześniejszych zatargów z faryzeuszami (Łk 5,17-6,11), 

gdzie także była mowa o "uczonych w Prawie" (5,17) lub "nauczycielami Pisma" 

(BPo), również z takim sensem mamy prawdopodobnie do czynienia tutaj. 

Sam Jezus jest u Łukasza nazywany kilkanaście razy nauczycielem (zob. np. 7,40; 

9,38;10,25). 

Ponieważ każdy uczeń będzie jak jego nauczyciel, Jezus stawia tym samym 

przed swoimi uczniami wybór między podążaniem za Nim jako za nauczycielem lub 

za innymi nauczycielami. 

 

 



 [6,41-42]   Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym 

oku nie dostrzegasz?  Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę 

drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? 

Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby 

usunąć drzazgę z oka swego brata.   

Obraz drzazgi w oku brata skontrastowanej z belką w swoim oku uczy, by nie 

osądzać wad innych ludzi, nie zająwszy się wpierw własnymi, poważniejszymi 

ułomnościami (zob. 6,37; Mt 7,1-5). W innym wypadku jest się obłudnikiem. 

Jezus nie wyklucza braterskiego napomnienia (zob. Łk 17,3), lecz nastawienie 

wyłącznie na krytykę. 

Kontekst sugeruje, że Jezus ma tu na myśli przede wszystkim faryzeuszów, którzy 

bezustannie obserwują innych, by móc ich oskarżyć (6,7). 

 [6,43-45]    Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym 

drzewem to, które wydaje dobry owoc.  Po owocu bowiem poznaje się każde 

drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się 

winogron.  Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 

człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.  

Następnie Jezus stawia słuchaczom do wyboru dwie drogi życia, dobrą i złą, 

przedstawione za pomocą drzewa, które poznaje się po dobrym owocu lub złym 

owocu. 

Pierwsi chrześcijanie wykorzystywali wątek dwóch dróg jako środek pouczenia 

moralnego
1
.  

Ten wątek odnajdziemy także w wielu fragmentach Starego Testamentu, które w 

podobny sposób kontrastują ze sobą życie i śmierć (Pwt 30,15-20), a nawet 

wykorzystują to samo wyobrażenie drzewa rodzącego owoce (Ps 1). 

 [6,46-49]  Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co 

mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, 

słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: 

wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok 

wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze 

zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, 

który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. [Gdy] potok uderzył w niego, od 

razu runął, a upadek jego był wielki. 

Różnica polega na tym, że nauczanie starotestamentalne dotyczące dwóch dróg 

mówiło o tym, co nakazał Bóg, teraz natomiast Jezus mówi: czyńcie to, co 

mówię. 

                                                           
1
 Didache, 1-6; List Barnaby, 18-20 



Taką władzę nauczania może mieć tylko ten, kto jest Panem jak Bóg, który objawił 

się Mojżeszowi (Wj 34,6). 

Widoczna w ostatnich wersetach koncentracja na Jezusie (na co wskazują zaimki 

Moich i Mnie) przypomina czytelnikom, że  

Kazanie to jest czymś więcej niż zbiorem pouczeń moralnych. 

Pokazuje drogę bycia uczniem w posłuszeństwie boskiemu nauczycielowi, 

by stać się podobnym do Niego (Łk 6,40). 

 

Końcowy obraz dwóch ludzi budujących dom pokazuje jeszcze raz tę drogę i jej 

przeciwieństwo. 

Prawdziwy uczeń Jezusa to ten, który  

 słucha Jego słów  

 wypełnia je,  

                                     a nie ten, kto słucha, ale nie wypełnia. 

 

Ten pierwszy jest jak człowiek, który fundament założył na skale2
. 

Tylko pierwszy dom jest w stanie wytrzymać powódź wezbranej rzeki                        

(por. Ap 12,15: " A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka 

uniosła."); drugi dom ulega zniszczeniu, a jego ruina jest wielka. 

Mając w świadomości ten obraz, wszyscy uczniowie Jezusa mogą teraz zastanowić 

się nad tym, jak odpowiadają na Jego słowa. 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (6,39 - 49) 

 

Budowanie własnego życia na skale.  

 

 Czy słucham słów Jezusa  - słowa Bożego zapisanego w Piśmie 

Świętym - i czy zgodnie z nimi postępuję (zob. 6,47; 8,21; 11,28)? 

 

                                                           
2
 Słowo "skała" (petra) możemy tu powiązać z imieniem Piotr (Petros), które pojawia się na początku tej 

perykopy (Łk 6,14). Chociaż Piotr wyprze się Jezusa w godzinie próby, to jednak powróci i będzie umacniał 
pozostałych (Łk 22,31-34). 



 

Papież Benedykt XVI pisze, że  

"człowiek, budujący swoje życie na Jego słowie, buduje naprawdę w sposób 

solidny i trwały". 

Zwłaszcza dzisiaj widać "nietrwałość wielu rzeczy, na których się opieramy, 

budując życie. (...) Posiadanie, przyjemność i władza nie są zdolne zaspokoić 

najgłębszych pragnień serca człowieka. On bowiem do budowy własnego życia 

potrzebuje solidnych fundamentów"
3
. 

Takie solidne fundamenty daje nam słowo Boże:  

"Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa" (Ps 119,89). 

 

 

 

 

Wiarygodność - Łk 6,39-45                                     
komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Jezus wskazuje, jak wydawać dobre owoce życia.  

 Potrzeba dużo wcześniej zainwestować w skarbiec serca. 

 

Ewangelista: Łukasz  

Przypomnijmy: święty Łukasz to wraz ze św. Markiem ten spośród Ewangelistów, 

który nie był Apostołem. Według tradycji pochodził z Antiochii Syryjskiej, a podczas 

apostolskich podróży św. Pawła stał się jego towarzyszem i w konsekwencji spisał 

głoszoną przez niego Dobrą Nowinę w dwóch księgach: w Ewangelii dotyczącej 

życia ziemskiego Jezusa oraz w dziejach Apostolskich, opisujących rodzący się 

Kościół po Jego zmartwychwstaniu 

Mowa inauguracyjna 

Od dwóch tygodni słuchamy fragmentów Mowy inauguracyjnej Jezusa, nauki 

wygłoszonej uczniom w Galilei.  

                                                           
3
 Benedykt XVI, Verbum Domini, 10 



Przypomnijmy, w porównaniu z paralelnym Kazaniem na górze wersja Łukasza jest 

krótsza, skoncentrowana wokół nakazu miłości nieprzyjaciół, miłosierdzia                               

i wprowadzania słowa w czyn. 

Źli i dobrzy  

Usłyszymy kolejny fragment mowy inauguracyjnej Jezusa. Tym razem dotyczy ona 

hipokryzji oraz owoców ludzkich czynów - dobrych bądź złych. 

Zwróćmy uwagę na słowo "obłudnik": w znaczeniu dosłownym oznaczało aktora, 

który odgrywając na scenie rolę, nakłada maskę (zob. Biblijny insider), choć 

przybrało też inne, metaforyczne znaczenie "kłamcy". 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we 

własnym oku? 

 Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro 

Translator 
 

 Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni 

wykształcony, będzie jak jego nauczyciel (Łk 6,40).    

     Greckie katartizo oznacza coś (lub kogoś), co jest przygotowane, 

poprawione, kompletne, odpowiednio wyposażone. Uczeń potrzebuje 

długiego przygotowania i poprawiania w sobie tego, co wciąż niedoskonałe.. 

 Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa 

złego, które by dobry owoc wydawało (Łk 6,43).  

     Złe drzewo i zły owoc to dosłownie: zepsute, cuchnące, bezużyteczne, w 

stanie rozkładu (gr. sapron). 

 

Biblijny insider 

Jezus podobnie jak Syrach wierzy także w mowę, która odkrywa wnętrze 

ludzkiego serca. Porównuje je do skarbca, z którego wydobywa się dobro bądź 

zło. 

 

 

 



Aktor na scenie   

Dla opisania ludzi, którzy wytykają drobne rzeczy innym, nie dostrzegając 

własnych słabości bądź grzechów, Jezus używa słowa hipokryci. Obłudnik                     

(gr. hypokrites) metaforycznie oznacza kłamcę lub tego, który udaje lub oszukuje. 

W znaczeniu dosłownym terminem tym określa się aktora, kogoś, kto gra rolę na 

scenie. W starożytnych sztukach aktorzy zakładali na twarze maski opisujące ich 

męskie lub kobiece, radosne, smutne, szlachetne bądź podłe postacie. 

Ten, kto nie przyznaje się do swojej słabości, jest aktorem, zakłada na swą twarz 

maskę i oszukuje innych. Nie jest także w stanie stać się uczniem Jezusa                                

i nauczycielem innych, bo jak stwierdza Pan, droga ucznia to droga nieustannego 

poprawiania swoich błędów (zob. Translator). 

Hipokryta, jeśli chce prowadzić innych, przypomina ślepca, który pociąga drugiego 

w przepaść. 

Drzewo i serce 

Jezus porównuje ludzi do drzewa, które ma wydawać dobre owoce. Słodkie figi 

rosną wśród cierni, podobnie jak winogrona. Skąd dobre owoce czerpać mają swoje 

dobre soki? Z ludzkiego serca. 

Starożytni nie pojmowali serca jako siedziby emocji i uczuć, ale jako ośrodek 

podejmowania decyzji, czytali je jako rozumne i otoczone duchem (pneuma). 

Żeby wydawać dobre owoce, trzeba zatem uprawiać swoje serce. 

Jedno z Jezusowych błogosławieństw dotyczy ludzi czystego serca - oni będą 

oglądać Boga (por. Mt 5,8). 

 Oczyszczać swoje motywacje, decyzje, plany i myślenie,  

 zapraszać do nich Bożą łaskę 

 wypełniać serce modlitwą -  

to dobry sposób na wydawanie dobrych owoców, na które czeka Bóg i inni. 

 

100 słów 

Mowa dziś o dobrej inwestycji i o wiarygodności. 

Ciągle obecna metafora drzewa zasadzonego w domu Pańskim (Psalm) albo blisko 

wody (Pierwsze czytanie), które - co oczywiste - przetrwa kryzysy i przyniesie dobre 

owoce, przekonuje, że  



dobre owoce życia przyniesie nam inwestycja w dobry fundament. 

Jeśli tego zabraknie, będziemy hipokrytami. Gdy słyszymy to słowo z ust Jezusa, 

brzmi to dziś prawie jak obelga, choć "hipokryci" to po prostu aktorzy zakładający 

maski na scenie, wcielający się w odgrywaną rolę (Ewangelia). 

Efekty naszych działań: mowa i czyn, zdradzą, kim tak naprawdę jesteśmy i w co 

zainwestowaliśmy. Czy gramy, czy żyjemy. Okażą wiarygodność. 

 

 


