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( Łk 13, 1-9 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których 

krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci 

Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to 

ucierpieli?  Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się 

wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy 

Jerozolimy?  Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

tak samo zginiecie.  

I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe 

zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie 

znalazł. 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?  Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja 

okopię je i obłożę nawozem;  może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz 

je wyciąć. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ludzie z dzisiejszej Ewangelii, relacjonujący najświeższe, sensacyjne wiadomości, 

uważali, że ofiary nieszczęśliwych wydarzeń musiały być większymi grzesznikami niż 

inni. Tragedia, jaka ich spotkała, miała więc być karą Bożą za ich niegodziwość.  

Ale Bóg nie jest złośliwy. Nie pragnie sprowadzać na nas zła, kiedy Go obrażamy.  
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Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



To nasz własny grzech odcina nas od Niego i prowadzi do dalszych grzechów, z 

których wiele powoduje przykre konsekwencje.  

Dlatego Jezus głosi swoim słuchaczom potrzebę nawrócenia.  

Nam wszystkim, którzy jesteśmy grzesznikami, opowiada pocieszającą 

przypowieść.  

Oto gospodarz chce ściąć figowiec, który już od trzech lat nie wydaje owocu. 

Ogrodnik prosi jednak o cierpliwość – być może drzewo potrzebuje jeszcze roku 

troskliwej pielęgnacji.  

Bóg jest jak ten ogrodnik. 

Widzi, że nie przynosimy owocu. Widzi nasz grzech o wiele wyraźniej niż my.                  

I okazuje nam miłosierdzie. Troszczy się o nas, karmi nas, chroni, spulchnia glebę.  

Jak cierpliwy ogrodnik z przypowieści, oferuje nam kolejną szansę na wydanie 

dobrego owocu.  

Nasz Ojciec niebieski jest Bogiem kolejnych szans! 

Kiedy odchodzimy od Niego przez grzech, robi wszystko, aby przyciągnąć nas z 

powrotem, aby uwolnić nas od skutków grzechu i dać nam nowe życie.  

Każdy dzień jest szansą na to, by przyjąć pomoc, jaką Bóg nam daje, i stać się 

zdrowym, owocującym drzewem.  

 Przyjmujemy Jego łaskę odnowy, powracając do Niego ze skruchą.  

 Pozwalamy Mu spulchniać glebę naszych serc, gdy przyjmujemy Jego 

naukę czytając Pismo Święte lub podejmując refleksje nad 

wydarzeniami naszego życia.  

 Przyjmujemy samego Jezusa jako pokarm, kiedy przystępujemy do 

Komunii.  

Nie obawiaj się, że Bóg będzie ci wypominał, że Go zawiodłeś. On kocha cię, 

pragnie twojego powrotu i doda ci sił, aby ten powrót był możliwy.  

 

„Panie, Ty pragniesz sprowadzić do siebie z powrotem wszystkich, nie 

wyłączając mnie. Pomóż mi odwrócić się od grzechu i wrócić do Ciebie”. 

 

Wj 3,1-8a.13-15    Ps 103,1-4.6-8.11     1 Kor 10,1-6.10-12 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 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, 

podobny 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 

niesprawiedliwy 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, choćby 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

Nawrócenie i jego owoce. Przypowieść o nieurodzajnym figowcu                    

(Łk 13,1-9) 

 
 

ST: Iz 5,1-5; Jr 8,13 

NT: Mt 21,19; Mk 11,13-14.20; J 5,14; 8,24; 9,2-3 

KKK: kara za grzechy, 1472-1473; pokuta, 1430-1431 

Lekcjonarz: trzecia niedziela Wielkiego Postu (rok C) 

 

 [13,1-3] W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu                             

o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im 

odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami 

niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; 

lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.  

 

Jacyś ludzie z tłumu mówią Jezusowi o Galilejczykach, którzy udali się do 

Jerozolimy złożyć ofiary i których Piłat kazał zabić.  

Żadne inne źródła nie wspominają o tym fakcie, niemniej jest on zgodny z innymi 

opisami brutalności Piłata
1
. Ci, którzy donieśli o tym Jezusowi, chcieli  najpewniej, by 

wypowiedział się na temat rzymskiej okupacji.  

On jednak, podobnie jak w dwóch wcześniejszych wypadkach (12,13.41), 

wykorzystuje te słowa, by rozwinąć swoje nauczanie. Wyjaśnia na początku, że ci, 

którzy to ucierpieli, nie byli większymi grzesznikami niż inni ludzie, wbrew temu, 

co sądzono wówczas o wszystkich, których dotknęły wyjątkowe nieszczęścia               

(Hi 4,7-9; J 9,2).  

Jezus przeciwnie, poszerza perspektywę i wzywa każdego, by doszedł do 

porozumienia z Bogiem (Łk 12,58): nawróćcie się, bo w przeciwnym razie wszyscy 

zginiecie, nie tylko w tym życiu, lecz i w następnym (zob. 1,25).  

A zatem, miast bać się ludzi takich jak Piłat, ,,którzy zabijają ciało" (12,4) i nic 

więcej zrobić nie mogą, wszyscy powinni bać się Boga. 

                                                           
1
 Filon z Aleksandrii, Poselstwo do Gajusza, 299-305; Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, XVIII 



 

 [13,4-5]  Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się 

wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni 

mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 

nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.  

 

Jezus powtarza swoje wezwanie, podając inny przykład dotyczący niedawnych 

wydarzeń znanych słuchaczom i mówiąc o śmierci osiemnastu osób, na które 

zwaliła się wieża w Siloam, niedaleko sadzawki Siloam w Jeruzalem (J 9,7)                     

i zabiła ich.  

Ci ludzie, podobnie jak Galilejczycy, nie byli większymi winowajcami 

(dosłownie ,,dłużnikami") niż inni. I dlatego każdy człowiek musi się nawrócić, bo 

inaczej zginie.  

Słowa Jezusa to wezwanie do nawrócenia i do trwania w gotowości dla ludzi 

wszystkich czasó, którzy nie wiedzą, kiedy ,,zażądają" ich ,,duszy" (Łk 12,20), czy to 

w wyniku wypadku, złego działania drugiego człowieka, czy z innego powodu.  

Oba przykłady - Rzymianie zabijający Żydów i upadające budowle na terenie 

Jerozolimy - stają się jeszcze bardziej wyraziste w kontekście zbliżającego się 

zburzenia Jerozolimy i zniszczenia świątyni przez Rzymian (70 rok n.e).  

Jest to zatem wezwanie skierowane do ludu, jak i do jego przywódców, by się 

nawrócili, w innym bowiem wypadku tak samo zginą.  

Jezus po raz pierwszy mówi o nawróceniu na uczcie u Lewiego (5,32), a odkąd 

zaczął podróż do Jerozolimy, podkreśla częściej konieczność nawrócenia (10,13; 

11,32) i będzie to czynił nadal (15,7.10; 16,30). 

 [13,6-9]  I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek 

miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim 

owoców, ale nie znalazł.  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?  Lecz on mu odpowiedział: 

Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem i może 

wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. 

 

Jezus ilustruje pilną konieczność nawrócenia przypowieścią o figowcu, który nie 

rodzi żadnych owoców. 

 Jej sens etyczny jest dla współczesnego czytelnika jasny:  

Bóg czeka cierpliwie na to, aż dana osoba się nawróci                                             

i wyda owoc w przyszłości 



(zob. Rz 2,4-5: " A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności 

Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? Oto przez 

swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień 

gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga." ;  

2 P 3,9-10.15 : " Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są 

przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem 

niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś 

przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu 

rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione.  A cierpliwość Pana naszego 

uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu 

mądrości napisał do was ").  

Jeśli nie, wówczas właściciel może wyciąć nieurodzajne drzewo, to znaczy, że 

,,zażądają" od tego człowieka jego ,,życia" (Łk 12,20) lub wraz z drugim przyjściem 

Chrystusa nadejdzie dzień sądu.  

Przesłanie tej przypowieści przypomina słowa Jana Chrzciciela o owocach 

nawrócenia: ,,Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje 

wycięte i w ogień wrzucone" (3,9).  

Niemniej w kontekście podróży Jezusa do Jerozolimy i tła biblijnego przypowieść 

ta odnosi się przede wszystkim do Izraela.  

Drzewo jest posadzone w winnicy, a w Starym Testamencie winnica to typowe 

wyobrażenie Izraela (zob. Iz 5,1-7, gdzie prorok także wspomina o wieży                         

i mieszkańcach Jerozolimy, jak to zrobił przed chwilą Jezus w Łk 13,4).  

Właściciel może być figurą Boga, ponieważ jednak ogrodnik zwraca się do niego 

słowem Panie (kyrios), może on także oznaczać Jezusa jako ,,Pana" (kyrios, 12,41-

42; 13,15).  

Co więcej, trzy lata mogą odnosić się do czasu trwania publicznej działalności 

Jezusa (zob. Tło biblijne ,,Czas trwania i działalności publicznej Jezusa" na s. 302).  

Utożsamienie Jezusa z osobą, która szuka owoców na figowcu, zgadza się także z 

tradycją mówiącą, że Jezus rzeczywiście robił coś takiego ( Mt 21,19; Mk 11,13) po 

wypędzeniu przekupniów ze świątyni.  

Łukasz bez wątpienia zna dobrze tę tradycję, zamiast tego jednak włącza do tekstu 

podobną przypowieść, by przekazać to samo nauczanie o nadciągającym dniu sądu 

nad Jerozolimą i jej świątynią
2
.  

                                                           
2
 Także sama wieża (zob. Łk 13,4; 14,28) często oznacza świątynie w Jerozolimie (zob. Mt 21,33; Mk 12,1), co 

ma swe źródło w pieśni o winnicy u Izajasza (Iz 5,1-2), którą interpretowano jako aluzję do Jerozolimy i jej 
świątyni w Qumran (4 Q500) 



Pojawiająca się w przypowieści prośba ogrodnika, by pozostawić drzewo jeszcze 

na rok, aby mógł je obłożyć nawozem, daje nadzieję, że jest jeszcze ostatnia szansa 

na nawrócenie, aczkolwiek czasu jest już coraz mniej. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (13,1-5) 

 

Dzwonek alarmowy. 
 

Tragedie, o których słyszymy, niezależnie od tego, czy miały miejsce blisko, czy 

daleko od nas, mogą być dzwonkiem alarmowym wzywającym do tego, by odwrócić 

się od grzechu oraz zachowań i działań prowadzących nas do zagłady.  

Bóg dopuszcza takie tragedie między innymi po to, by wezwać nas do nawrócenia. 

,,Cierpienie służy nawróceniu"
3
. 

 

 
 

 

Czy nieszczęścia są karą za grzechy              
- Łk 13,1-9 

komentarz o. Adama Szustaka z książki  

"Niedzielnik - KOMENTARZE DO CZYTAŃ -  rok C, 

wyd. W DRODZE, Poznań 2021 
 

 

Gdy czytam dzisiejszą Ewangelię, na pierwszy plan wysuwa mi się  

jedna z najbardziej podstawowych prawd naszej wiary, która niestety jest 

przez nas negowana, szczególnie wtedy, gdy doświadczamy w życiu jakichś trudności. 

 Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, że nieszczęścia i tragedie, które spotykają 

ludzi, nie są żadną karą za grzechy zesłaną przez Boga. 

Jego rozmówcy tak myśleli, dlatego Jezus tłumaczy im, że ci, których wymordował 

Herod, oraz ci, na których zawaliła się wieża, wcale nie byli większymi grzesznikami niż 

inni. 

                                                           
3
 Jan Paweł II, Salvifici doloris, 12 



Tragedie, które ich spotkały, nie były konsekwencjami ich grzechów. 

Niestety takie myślenie, które łączy cierpienia i kataklizmy z karą za grzechy, jest 

dość powszechne. Wraca ono jak bumerang w życiu wielu katolików, choć jest zupełnie 

sprzeczne z wiarą i z tym, jaki naprawdę jest Bóg. 

Ilu katolików, gdy czyta o kolejnym tsunami, trzęsieniu ziemi, o różnych chorobach 

czy tragicznych śmierciach, zastanawia się, czy to przypadkiem Bóg nie zesłał tego 

nieszczęścia? 

Czas w końcu wyrzucić takie myślenie do kosza! To kompletna bzdura i herezja. 

 

Oczywiście istnieje też coś takiego jak konsekwencje naszych grzechów. Polega to 

jednak nie na tym, że Bóg coś na nas zsyła. Jeśli grzeszymy, sami ściągamy na siebie 

pewne konsekwencje naszych zachowań.  

Na przykład jeśli ktoś grzeszy nadmiernym piciem alkoholu, ściąga na siebie nałóg 

alkoholizmu, który ostatecznie może zniszczyć  jego życie rodzinne, zdewastować 

wszelkie relacje, a także doprowadzić ostatecznie tego człowieka do śmierci. Grzech sam 

w sobie niesie jakiś rodzaj kary, czyli zła, które wkracza w nasze życie. Ale nieprawdą 

jest, że z powodu naszych grzechów Bóg karze nas różnymi nieszczęściami.  

Niestety gdy rozmawiam z ludźmi lub spowiadam ich, często słyszę stwierdzenie typu: 

”Ojcze, zrobiłem coś złego, a jakiś czas później zachorowało moje dziecko. Czy Bóg 

mnie karze za to, że dopuściłem się takiego czynu?”.  

Nie! Błagam: zapamiętajmy sobie raz na zawsze, że Bóg nie karze nas nieszczęściami, 

chorobami czy cierpieniami za nasze grzechy. Ale uwaga! Nie oznacza to, że one nie 

pociągają za sobą konsekwencji. 

W dzisiejszej Ewangelii, obok tej prawdy o niekaraniu nas przez Boga nieszczęściami, 

Pan Jezus odsłania jeden ze sposobów Bożego myślenia i działania.  

Chrystus opowiada dziwną przypowieść o człowieku, który miał winnicę i w samym 

jej środku zasadził drzewo figowe.  



 

W jednym z komentarzy do tego fragmentu Pisma Świętego znalazłem kiedyś bardzo 

ciekawe pytanie o to, po co ten rolnik z przypowieści w środku winnicy zasadził 

figowiec.  

Rzeczywiście, miejsce, o którym  mowa, nie było gajem figowym, ale winnicą, po co 

więc miałby tam rosnąć figowiec? Wydaje się to nietrafionym pomysłem, ponieważ 

figowiec, który jest zwykle dużym, rozłożystym drzewem, ciągnie mnóstwo soków z 

ziemi, czyli zabiera pożywienie rosnącym wokół winoroślom.  

Mało tego! Taki figowiec posiadający słodkie owoce może przyciągnąć ptaki, które po 

zjedzeniu fig wezmą się za winogrona. 

Czy nie jest tak, że w naszym życiu pojawiają się wydarzenia, które przypominają taki 

zasadzony w środku winnicy figowiec?  

Często mówimy o rożnych sytuacjach, że zabierają nam siły, energię, że wysysają z 

nas życie, czyli jak to drzewo figowe odbierają nam soki.  

Niektóre trudności i cierpienia jak gdyby sprowadzają do naszego życia złe ptaki, 

które wyjadają soczyste owoce, czyli zabierają to, co jest w nas cenne, piękne i dobre.  

W takich chwilach wręcz naturalnie może rodzić się w nas pytanie: „Panie Boże, po co 

zasadziłeś w moim życiu taki figowiec? Dlaczego takie wydarzenia mi się przytrafiają?”.  

Co ciekawe jednak, badacze rolnictwa tamtych regionów twierdzą, że 

zasadzenie figowca pośród winorośli to bardzo mądre posunięcie. Dlaczego?  

Ponieważ podobno takie drzewo figowe, choć rzeczywiście zabierze trochę soków z 

ziemi i gdy dobrze wyrośnie, jego soczyste owoce naprawdę przyciągną ptaki, to jednak 

słodycz fig będzie tak satysfakcjonująca dla ptaków, że nawet nie tkną winogron. 

Figowiec w winnicy jest bardzo sensowną inwestycją.  

 

Jak wiadomo przypowieści Jezusa nie są 

historiami, które należy odczytywać 

dosłownie, kryją one w sobie 

symboliczne przesłanie. Podobnie jest z 

przypowieścią o figowcu zasadzonym w 

winnicy, którą da się dobrze zrozumieć i 

zinterpretować, gdy choć trochę zna się 

rolnicze realia w bliskowschodnich 

szerokościach geograficznych. 



Choć z pozoru wydaje się absurdalnym pomysłem, który zupełnie nie służy uprawie 

winorośli, tak naprawdę bardzo ją wspomaga, wręcz chroni ją, koncentrując na sobie 

wszelkie zło, wszystko co mogło by jej zaszkodzić. 

Podobnie jest z różnymi nieszczęściami dziejącymi się w naszym życiu. Na pierwszy 

rzut oka zawsze wyglądają na niezwykle niszczące i dewastujące nasze funkcjonowanie -  

zabierają nam to, co dla nas cenne, a do tego sprowadzają jeszcze większe zło.  

A Pan Bóg który widzi wszystko z o wiele szerszej perspektywy, czasem zgadza się, 

by taki figowiec rósł w naszym życiu. 

Nie oznacza to oczywiście - jak mówiłem wcześniej - że On zsyła na nas nieszczęścia. 

Wyraża zgodę na to, by się nam wydarzały, dopuszcza je, bo widzi w nich jakąś 

szansę. On jak gdyby mówi nam w trudnych sytuacjach: "Nie chcę dla ciebie zła, nie Ja 

zsyłam to na ciebie, ale zgadzam się, by ta trudność pojawiła się w twoim życiu, bo 

razem wykorzystamy ją, by uchronić cię przed złem". 

Nam się wydaje, że najlepiej by było, gdybyśmy w ogóle nie doświadczali w życiu 

żadnych przeciwności. Okazuje się jednak, że to one wielokrotnie są motorem 

naszego rozwoju, sposobem na pojawienie się w nas owoców. 

Bóg nie jest sprawcą nieszczęścia i zła, ale kiedy widzi, że coś takiego nam się dzieje, 

zakasuje rękawy do działania i robi wszystko, by figowiec z pożeracza soków stał się w 

nas obroną tego, co wartościowe, i pomocą w wydawaniu jeszcze piękniejszych owoców. 

 

 A co jeśli mamy takie figowce w naszym życiu, ale one są zupełnie 

bezpłodne? 

Dzieje się tak, ponieważ często nie potrafimy dostrzec, że drzewa figowe w nas mają 

jakiś sens i mogą przynieść nam dobro. 

Nie potrafimy tak podchodzić do trudności i nieszczęść, tak je "uprawiać", by 

spełniały swoją rolę w "winnicy". 

Naszą postawą wobec przeciwności i cierpień jest zwykle tylko i wyłącznie bunt. 

Oczywiście nie chodzi także o coś zupełnie przeciwnego, czyli przyjmowanie 

nieszczęść z euforią i radością. 

Postawą, która może spowodować, że "figowiec" spełni w nas swoją rolę, jest zaufanie 

ogrodnikowi - Bogu, że On działa w tych trudnościach i zatroszczy się o owoce. 

Mamy więc pozwalać Panu Bogu "okopać" nasz figowiec i "nawozić" go regularnie, 

czyli wierzyć, że Bogu nic się nie wymyka z rąk, że On przeprowadzi nas przez te 

nieszczęścia i wyciągnie z nich największe możliwe dobro. 

On jest bardzo cierpliwym ogrodnikiem. 



Nawet jeśli latami trwa uprawianie bezpłodnego figowca, On do końca ma ogromną 

nadzieję, że uda nam się wykorzystać życiowe trudności do czegoś dobrego. 

I znów: nie chodzi także o błędne, często popularne wśród katolików myślenie, że 

trzeba szukać cierpienia lub jeśli go nie doświadczamy, to znaczy, że coś jest nie tak. 

 Jeśli nie ma w naszym życiu wyjaławiających ziemię figowców, to dobrze i 

warto za to Bogu dziękować. 

 Jeśli zaś już się pojawiają, trzeba je przyjąć i dostrzec, że Pan Bóg potrafi 

zrobić coś, co pomoże nam lepiej zaowocować. 

Obłóżmy je więc w tych kolejnych dniach Wielkiego Postu nawozem 

nadziei, wiary i zaufania. 

 

 

 

II czytanie :      Wj 3,1-8a.13-15     

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, 

zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej 

Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. 

Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz 

powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. 

Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby 

się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On 

zaś odpowiedział: Oto jestem.  Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z 

nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: 

Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. 

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: Dosyć 

napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego 

na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie.  Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki 

Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która 

opływa w mleko i miód,  

Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców 

naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to 

cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi:  

JESTEM, KTORY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: 

JESTEM posłał mnie do was.  Mówił dalej Bóg do Mojżesza:  



Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg 

Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje 

zawołanie na najdalsze pokolenia.  

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz z Nyssy 

 

Widzenie Mojżesza 

 

[Mojżesz] doznał cudownego widzenia Boga. W samo południe zabłysło przed jego 

oczami jakieś niezwykłe światło, silniejsze od blasku słońca. Zdziwiony tym 

osobliwym widzeniem spojrzał w stronę góry i ujrzał krzew, z którego wydobywały 

się jakoby ogniste języki, a gałęzie krzewu rozkwitały w ogniu jak w rosie.  

Wtedy powiedział do siebie: „Podejdę, aby przyjrzeć się temu niezwykłemu 

zjawisku” (Wj 3, 3). Zaledwie to powiedział, cudowna jasność zaczęła przenikać nie 

tylko jego oczy, lecz, co bardziej niezwykłe, promienie zaczęły świecić również                     

w jego uszach.  

Cudowna jasność ogarnęła obydwa zmysły, oświecając wzrok migocącymi 

promieniami i przenikając słuch wspaniałymi pouczeniami. Głos owego światła 

zakazał Mojżeszowi zbliżyć się do góry, ponieważ obciążały go sandały zrobione z 

martwej skóry. Kiedy jednak zdjął sandały, mógł dotknąć ziemi oświetlonej Boskim 

blaskiem...  

Umocniony więc widzeniem Boga otrzymał pozwolenie wyzwolenia swego ludu               

z egipskiej niewoli. I aby nabrał pewności, że dysponuje pomocą daną mu od Boga, 

Bóg w kilku próbach pokazał mu, czego może dokonać własnymi rękami 

 

 Św. Efrem 

 

Witaj, krzewie gorejący! 

 

Niepokalana, nietknięta, cała czysta i niewinna Dziewico, Boża 

Rodzicielko, Maryjo!  



Królowo wszystkich, nadziejo pozbawionych nadziei, Pani nasza 

najchwalebniejsza, najlepsza i przesławna – wspanialsza od niebian, jaśniejsza od 

promieni słońca i błyskawic, czcigodniejsza od Cherubinów, mądrzejsza od jasnych 

duchów, świętsza od Serafinów, nieporównanie sławniejsza od Ojców, chwało 

Proroków, przedmiocie głoszenia Apostołów, chlubo Męczenników, wesele Świętych, 

światło najbardziej wypróbowanych Abrahama, Izaaka i Jakuba, ozdobo Aarona, 

blasku Mojżesza, runo Gedeona (Sdz 6, 37), korono wszystkich świętych Dziewic, 

niedostępna dla swej niezmierzonej jasności i blasku, złote naczynie na żar (Ap 8, 3), 

pochodnio najjaśniejsza, najpiękniejsze naczynie z ziemską manną; tablico 

przynosząca śmiertelnym pisane prawo, prawdziwa arko, niebiańska karto, ze 

wszystkich najroztropniejsza i najmądrzejsza dziewicza jutrzenko; najświętsza 

pocieszycielko i przewodniczko wszystkich,  

Najświętsza Panno! O krzewie gorejący, a nie spalona! (Wj 3, 2).  

 

 

 


