
Mt 7, 15 - 23 

 

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a 

wewnątrz są drapieżnymi wilkami.  

(16) Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi?  

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.  

(18) Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych 

owoców.  

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.  

(20) A więc: poznacie ich po ich owocach.  

(21) Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, 

kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.  

(22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego 

imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu 

cudów mocą Twego imienia? 

(23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy 

dopuszczacie się nieprawości!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami                   

- (Mt  7, 15 - 23) 

Dr  Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 40" Wyd. Biblos 

 

Jezus kontynuuje przestrogi, które wieńczą Kazanie na górze.  

Na początku omawianej perykopy przestrzega przed fałszywymi prorokami: 

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej 

skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami" (Mt 7, 15). 

Obraz wilka w owczej skórze znany był w literaturze greckiej od czasów Edypa. 

Zastosowana tu metafora pokazuje, że fałszywi prorocy głównie wyglądem 

zewnętrznym starają się przekonać o swoich dobrych zamiarach i w ten sposób uśpić 

czujność upatrzonej ofiary. 

Duże zagrożenie stanowią fałszywi prorocy, którzy pochodzą spoza wspólnoty 

chrześcijańskiej, ale jeszcze większe spustoszenia sieją ci, którzy sami do niej należą. 

Tak było w czasach Mateusza i tak jest obecnie. 

Fałszywymi prorokami są dziś głównie różne ośrodki opiniotwórcze, które wabią               

i mamią ludzi, wskazując różne alternatywne sposoby życia, w których nie ma miejsca 

dla Boga. 

Św. Jan Paweł II wiedział, że stanowią one szczególne zagrożenie dla ludzi 

młodych:  

"Duch świata oferuje rozmaite złudzenia, liczne namiastki szczęścia. Bez wątpienia 

nie istnieją gęstsze mroki niż te, które przenikają do dusz ludzi młodych, gdy fałszywi 

prorocy gaszą w nich światło wiary, nadziei i miłości.  

Największa iluzja, źródło najpoważniejszego nieszczęścia, to złudzenie, że 

znajdzie się życie, obywając się bez Boga, że osiągnie się wolność, wykluczając 

prawdy moralne i osobistą odpowiedzialność [...].  

❖ Na próżno szuka szczęścia ten, kto wpatrując się w siebie samego i, słuchając 

głosu fałszywych proroków, wchodzi na drogę konsumizmu, permisywizmu 

moralnego, egoizmu kultywowanego jako styl życia, obojętności religijnej.  
 

❖ Na próżno szuka szczęścia i naraża się na wielkie rozczarowanie ten, kto ma 

nadzieję znaleźć w sektach, które manipulują człowiekiem, proponując formy 

ezoteryzmu i magii.  



Trudno też nie dostrzec zagrożeń, jakie niesie bezpłodny synkretyzm, który 

akceptuje tylko wybrane strony Ewangelii, pomijając inne, a także totalizujące 

ideologie, które roszczą sobie pretensje do posiadania całościowej wizji życia, a są 

pozbawione koniecznego i zbawczego odniesienia do Boga i do jego wiecznej woli 

[...].  

Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele odnieśli w tym stuleciu największe sukcesy 

[...]. Również środki społecznego przekazu biorą często udział w tym spisku, 

utwierdzając w opinii publicznej ową kulturę, która uważa stosowanie antykoncepcji, 

sterylizacji, aborcji, a nawet eutanazji za przejaw postępu i zdobycz wolności, 

natomiast postawę bezwarunkowej obrony życia ukazują jako wrogą wolności                        

i postępowi"1. 

 

„Strzeżcie się fałszywych proroków”     (Mt 7, 15) 

 

Wydaje mi się, że przez fałszywych proroków [Pan] rozumie nie heretyków, ale tych, 

którzy są wewnętrznie zepsuci, a przybierają maskę cnoty. Ci zwani są przez wielu 

zwodzicielami. Dlatego dodał: "Poznacie ich po ich owocach". U heretyków często można 

spotkać uczciwe życie, u tych zaś, o których mówię, nigdy. Cóż więc powiesz, a jeżeli                      

i w tym udają? Lecz będą na tym łatwo złapani. 

Taka jest właśnie natura tej drogi, trudna i uciążliwa, a obłudnik nie będzie chciał 

znosić trudów, lecz tylko się pokazać [...]. 

Aby zaś ktoś nie powiedział, że złe drzewo wydaje wprawdzie złe owoce, ale również 

dobre, a ponieważ wydaje ono dwojaki owoc, poznanie jest trudne, [Pan] powiada, że nie 

jest tak, bo wydaje jedynie złe owoce, a dobrych nigdy; tak samo odwrotnie. Cóż więc, czyż 

nie ma dobrego człowieka, który stałby się zły? [...]. 

Lecz Chrystus nie mówi, że jest to niemożliwe, aby zły się poprawił albo dobry upadł, 

lecz to, że dopóki będzie trwać w złym, dopóty nie przyniesie dobrego owocu 

(św. Jan Chryzostom, „Homilie na Ewangelię według św. Mateusza” 23,6-7 , tłum.                   

J. Krystyniacki). 

 

 

 

 

 

 
 

1 Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Kraków 2011, s. 65,66 



Jezus podpowiada, że fałszywych proroków poznaje się po owocach:  

"Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi?" (Mt 7,16b). 

Cierń i oset to chwasty, które swoimi kolcami mogą zranić zwierzę, a nawet 

człowieka. Winogrona i figi natomiast to najpospolitsze owoce na Bliskim Wschodzie. 

Oczywiste jest, że nikt nie oczekuje po chwastach, że zrodzą dobre owoce, 

podobnie jak nikt po ludziach, którzy hołdują złu, nie spodziewa sie dobrych 

uczynków. 

 

 

„Poznacie ich po owocach” (Mt 7, 16) 

 

Nie natura, jak sądzą niektórzy, jest w nas przyczyną za, lecz nasza wolna wola, która                 

z wolnego wyboru czyni zło [...]. Wśród ludzi zawsze można zauważyć, jak sprawiedliwi lub 

źli starają się przejść od grzechu do cnoty czy też jak zbaczają z drogi postępu w cnocie                    

i pogrążają się w grzechach [...]. Przecież [sprawiedliwy], zanim odstąpił od sprawiedliwości 

i spełniał dobre czyny, nie miał złej natury: bo zła natura nie mogłaby żyć w sprawiedliwości, 

gdyż "złe drzewo" - zło - nie może wydać dobrych owoców - czyli owoców cnoty. Gdyby znów 

miał naturę dobrą i niezmienną, nie odwróciłby się od dobra, które czynił 

(Orygenes, „Komentarz do Ewangelii według Mateusza” X 11, tłum.                                   

K. Augustyniak). 

 

Jezus jasno pokazuje, że inaczej być nie może:  

"Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe 

owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać 

dobrych owoców" (Mt 7,17-18). 

Pozostając przy metaforze drzewa i owoców, Jezus przekonuje, że fałszywi prorocy 

zostaną ukarani: "Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie 

wycięte i w ogień wrzucone" (Mt 7,19). 

Podobnego porównania użył Jan Chrzciciel, zapowiadając sąd Boży: "Już siekiera 

do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego 

owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone" (Mt 3,10). 

Słowo "ogień" w obu wersetach zapowiada utratę życia wiecznego. 

Jest to więc pośrednio także zachęta, a nawet przynaglenie, aby starać się o dobre 

owoce, czyli postępować w swoim życiu zgodnie z nauką Jezusa. 



Zwieńczając tę metaforę, Jezus raz jeszcze przytacza myśl, którą wypowiedział już 

wcześniej (Mt 16a), a mianowicie: "poznacie ich po owocach" (Mt 7,20). 

Rozpoznanie fałszywych proroków nie jest jednak sprawą łatwą, potrzeba do tego 

wnikliwej obserwacji i dużej roztropności, aby z jednej strony nie dać się zwieść, a               

z drugiej - nie osądzić kogoś niesprawiedliwie. 

Jezus raz jeszcze podkreśla wartość czynów: "Nie każdy, który Mi mówi: 

<Panie, Panie!>, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia 

wolę mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7,21). 

Tutaj nie chodzi już tylko wyłącznie o fałszywych proroków, na co wyraźnie 

wskazuje zwrot "Panie, Panie", który w Ewangelii św. Mateusza zarezerwowany jest 

dla uczniów Jezusa czy też tych, którzy chcą iść za Nim lub którzy proszą Go                              

o pomoc. 

Zatem również nie wszyscy członkowie wspólnoty wejdą do królestwa 

niebieskiego, jeśli nie zmienią swojego postępowania. 

Jezus występuje tu jako Sędzia, który jeszcze przed mającym się odbyć sądem 

ostatecznym zapowiada, na czym będą się opierać jego wyroki. 

Nie wystarczy więc samo deklarowanie wiary (nazwanie Jezusa Panem), musi być 

ono bowiem połączone z praktyką życiową, z wyznawaniem wiary w Jezusa swoim 

życiem. 

To jest właśnie wypełnianie woli Ojca. Fundamentem egzystencji chrześcijańskiej 

nie jest słowo, ale czyn.  

Nasuwają się tu na myśl słowa Jakuba, który twierdzi, że "wiara, jeśli nie byłaby 

połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie" (Jk 2,17). 

Przestrzegając przed fałszywymi prorokami, Jezus zaznacza, że wielu będzie 

wyrzucać złe duchy i dokonywać cudów w jego imię, lekceważąc jednocześnie wolę 

Bożą i nie wypełniając jej (Mt 7,22-23). 

Stary Testament także zna takich proroków, o których sam Bóg mówi:  

❖ "Prorocy ci głoszą kłamstwo w moje imię" (Jr 14,14);  

❖ "Nie posłałem ich - wyrocznia Pana - i prorokują kłamliwie w moje 

imię" (Jr 27,15; por. Za 13,4-5). 

Takim uczniom czy prorokom Jezus oświadczy: "Nigdy was nie znałem. 

Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!" (Mt 7, 23). 

Nowy Testament niejednokrotnie podkreśla, że w czasach ostatecznych wielu 

zwodzicieli będzie czyniło cuda (np. Mt 24,23-28; 2 Tes 2,9-10; Ap 13,13-15). 



Ponadto Mateusz uważa, że dar proroctwa, egzorcyzmów czy innych cudów nie jest 

najważniejszy. 

Jezus zobowiązał  bowiem swoich uczniów do: 

❖ posłuszeństwa wobec Jego Prawa (Mt 5,17-48),  

❖ praktyki chrześcijańskiego kultu (Mt 6,1-18),  

❖ właściwej postawy wobec spraw tego świata (Mt 6,19-7,12), a także 

❖ do pójścia wąską drogą (Mt 7,13-14) na której trzeba się będzie liczyć 

nawet z prześladowaniami (Mt 6,4.6.18.19-21). 

Dlatego też czyny robiące wrażenie, pomnażające próżną chwałę tego, kto ich 

dokonuje, nie są jednoznacznymi świadectwami. 

Sąd eschatologiczny nie będzie się dokonywał w oparciu o nie, ale według 

wymogów sprawiedliwości (Mt 5,19-20), miłości (Mt 7,12; 25,31-46) i usposobienia 

serca ludzkiego (Mt 6,1-18). 

W dniu sądu ostatecznego powoływanie się na znajomość Chrystusa nie zapewni 

ocalenia. Jeśli człowiek kierował się w swym życiu nieprawością, czyli jego życie nie 

było zgodne z przykazaniem miłości, to zostanie surowo osądzony. 

 

"Kończąc Kazanie na górze, Jezus mówi: "Nie każdy, który Mi mówi: 

<Panie, Panie!>, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę 

mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7,21). To znaczy, że czyn chrześcijanina, 

we wszystkich dziedzinach, musi być "spełnianiem woli mojego Ojca".  

Niektórym wydaje się to niemożliwe, zniechęcające. Prawo może wydawać 

się twarde, ale gdy się odkrywa, że Bóg nas kocha, trudno nie pragnąć 

ułożenia swojego postępowania w świetle Jego słowa, trudno nie godzić 

się na wymagania sprawiedliwości i miłości oraz na wymagania wynikające                   

z prawdziwego poszanowania człowieka, który ma godność dziecka Bożego. 

Będąc szczerym i pokornym, trudno nie przyjąć tego, że Kościół ma 

obowiązek ukazywania zasad moralnych zgodnych z Ewangelią. 

Św. Jan Paweł II także odnosi się do tej 

perykopy. Niech zatem jego słowa będą jej 

podsumowaniem:  

 



Nawet jeśli słabość i przeciwne wpływy utrudniają zachowanie zasad zdrowej 

moralności, nie należy się zniechęcać: miłość Boga godzi ze sobą 

miłosierdzie  i  wymagania"2. 

 

 

"Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia" (Mt 7, 22) 

[Jezus] potępia tu także podstęp fałszywych proroków i kłamstwa obłudników; 

przywłaszczających sobie chwałę, jaka płynie z mocy słowa, z nauki prorockiej, ze 

zmuszania szatanów do ucieczki i z podobnych skutków swej działalności. 

Na tej podstawie obiecują sobie królestwo niebieskie, jakby ich mądrością było to, co 

mówią lub czynią, a nie sprawiła tego wszystkiego wezwana moc Boga 

 (św. Hilary z Poitiers, "Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza" VI 5, 

tłum. E. Stanula). 

 

1.       Musimy pamiętać, że pozory często mylą. To, co na początku wydaje się 

służyć naszemu życiu duchowemu, w końcu może okazać się czymś, co mu 

zaszkodzi. 

      W dzisiejszych czasach jesteśmy ze wszystkich stron bombardowani 

propozycjami, które wabią nas swoją troską o świat i człowieka, a w rzeczywistości 

sprzeciwiają się Dekalogowi i nauczaniu Jezusa - jako tym czynnikom, które nas 

rzekomo zniewalają. 

      Musimy zachować dużą roztropność, w podejściu do tych, którzy próbują nas 

zjednać dla swoich idei, gdyż mogą się okazać "drapieżnymi wilkami w owczej 

skórze" (por. Mt 7,15). 
   

2.       Kościół osiągnie doskonałość dopiero w czasach eschatologicznych, dlatego 

też w trakcie jego ziemskiego pielgrzymowania pojawiać się będą fałszywi 

prorocy, także w jego łonie. Z faktu, że Kościół tu, na ziemi, nie stanie się 

wspólnotą ze wszech miar doskonałą, nie wynika jednak, że do tej doskonałości 

nie powinien nieustannie dążyć. W związku z tym naszym zadaniem jest nauczyć 

się odróżniać fałszywych proroków od prawdziwych. 
 

3.       Nasze słowa zawsze muszą odpowiadać naszym czynom. Tylko pod tym 

warunkiem staniemy się prawdziwymi prorokami Jezusa Chrystusa, ponieważ 

dołącza do nich wyłącznie ten, kto naśladuje Pana i kto sam czyni to, czego 

naucza. 

 

 
2 Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Kraków 2011, s. 67 



 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019      

 

Kazanie na górze.  

Część III: Dom zbudowany na skale 

Mt 7, 1 - 29 

 

 

 

Wąska brama i fałszywi prorocy  (Mt 7, 13- 20) 

 

ST: Pwt 13,1-5; Jr 23,16; 27,9-10 

NT: Mt 3,10; 12,33; Dz 20,28-30; 2 P 2,1-3 II Łk 13,23-24 

KKK: piekło i nawrócenie, 1036; dwie drogi, 1696,1970; owoce jako 

dobrodziejstwa, 2005 

Lekcjonarz: 7,18-23; środa trzeciego tygodnia Adwentu 

 

 

Po zakończeniu głównej części swego kazania Jezus nakłania słuchaczy, by 

uważnie rozważyli, jakie wybory przed nimi stoją oraz jakie są ich konsekwencje. 

 

[7,13-14]  

Tylko kilka wersetów w Biblii jest równie otrzeźwiających.  

Jezus wzywa nas, byśmy spojrzeli na życie z perspektywy tego, dokąd zmierzamy. 

Gra toczy się o niezwykle wysoką stawkę, a perspektywa tego, jak może się to 

wszystko skończyć, jest w znacznym stopniu niepokojąca. 

Obraz przedstawia drogi prowadzące przez bramy do i z otoczonych murem miast. 



Główne bramy były szerokie i wysokie, zaprojektowane tak, by pomieścić 

wszystkich przemieszczających się: ludzi, zwierzęta i wozy; inne były małe i wąskie, 

prowadziły do nich zwykłe ścieżki i przeznaczone były jedynie dla pieszych3. 

Niektórzy zadają pytanie, czy Jezus mówi tu o dwóch bramach prowadzących do 

tego samego miasta, czy tez ma na myśli dwie zupełnie różne miejscowości. 

Bardziej prawdopodobna jest ta druga możliwość, ponieważ podróżnicy znajdujący 

się na tych dwóch drogach zmierzają w przeciwnych kierunkach. Uczniów przynagla 

się, by znaleźli się pomiędzy tymi, których jest mało i którzy przeciskają się przez 

ciasną (...) bramę, która prowadzi do życia. 

Bez wątpienia Jezus mówi nam tu, że determinacja i przyjęcie trudności życia są 

konieczne do osiągnięcia tego celu, albowiem wejście do niego jest wąskie i wymaga 

zdecydowanych wysiłków. 

Ponieważ już sama droga do niego jest wąska, potrzeba wytrwałej moralnej 

koncentracji,  by nie zboczyć z niej przez dokonywanie wyborów prowadzących                   

w innych kierunkach. 

Przeciwieństwem drogi wąskiej jest droga przestronna i wygodna, prowadząca 

podróżnych przez szeroką i obszerną bramę. Ruch po niej jest łatwy i nawet przy 

bardzo dużym natężeniu można się po niej bez problemu przemieszczać. Lecz 

pobierana na niej opłata jest po prostu straszna, droga ta kończy się bowiem zgubą. 

Jezus widzi, że wielu daje się porwać w tym kierunku. Ostrzega nas przed nurtami 

grzesznego i samolubnego świata, które poniosą nas daleko od królestwa 

przygotowanego dla nas przez Pana (zob. 25,34). 

 

Tło biblijne: Dwie drogi (Mt 7,13-14) 

W Piśmie Świętym życie często jest opisywane jako wybór między dwiema 

drogami. To czarno - białe postrzeganie ludzkiego postępowania kieruje uwagę ku 

kwestii ostatecznego rezultatu naszych decyzji. Albo decydujemy się na podążanie 

drogą Bożą, albo podążamy własną drogą, a między nimi dwiema jest ogromna 

różnica. 

Przychodzi tu na myśl, na przykład, ogród rajski. Adam i Ewa musieli wybrać 

między drogą posłuszeństwa i drogą nieposłuszeństwa, gdzie symbolem tej 

pierwszej było drzewo życia (Rdz 2,9), drugiej zaś - drzewo poznania dobra i zła, 

które niosło śmierć (Rdz 2,17). 

 
3 Inne przykłady w żydowskich i chrześcijańskich tekstach można znaleźć w: Ps 1,6; Jr 21,8 (...) 



Podobnie Mojżesz położył przed Izraelem drogę wierności, która niosła ze sobą 

błogosławieństwo, oraz drogę buntu, która prowadziła do przekleństwa (Pwt 30,15-

20). 

W nauczaniu Jezusa motyw dwóch dróg przybiera formę przypowieści o drodze 

szerokiej i drodze wąskiej (Mt 7,13-14). Także tutaj zostaje uwypuklony związek 

między naszymi wyborami a konsekwencjami, jakie one ze sobą niosą4. 

 

[7, 15]  

Skoro zguba jest ostatecznym niebezpieczeństwem, którego musi unikać 

chrześcijanin, to bycie zwiedzonym jest tym, na co jesteśmy bardziej bezpośrednio 

narażeni.  

Jezus zatem chce, byśmy mieli się na baczności przed fałszywymi prorokami, 

którzy odciągnęliby nas od życia. Ci ludzie z zewnątrz wydają się chrześcijanami, 

gdyż ich przebranie z owczej skóry pozwala im się wmieszać w trzodę Pana. 

Jednak pozory mogą być mylące, są oni bowiem tak naprawdę wilkami, 

drapieżnikami polującymi na ofiarę (np. Dz 20,28-30: " Uważajcie na samych siebie i na 

całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem 

Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki 

drapieżne, nie oszczędzając stada.  Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić 

będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów."). 

Fałszywi prorocy mogą twierdzić, że przemawiają w imieniu Boga, lecz ich 

nauczanie kłóci się z Ewangelią. 

Oczywiście, ich obecność we wspólnocie chrześcijańskiej nie daje podstaw do 

twierdzenia, że nie ma w niej autentycznych proroków i nauczycieli  

(zob.  

Mt 10,41: "  Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto 

przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. ";  

Dz 13,1: " W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: 

Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się 

razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. ";  

Ef 4,11: "  I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych 

ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami"). 

 

Lecz Jezus ostrzega, że oszuści pojawią się nawet w obrębie Kościoła (13,24-30). 

 

 
4 Inne przykłady w żydowskich i chrześcijańskich tekstach można znaleźć w: Ps 1,6; Jr 21,8  (...) 



[7, 16-20]  

 

➢ Jak zatem wspólnota wierzących ma odróżnić proroka prawdziwego od 

fałszywego? 

 

 

Jezus mówi, że należy przyglądać się ich zachowaniu. Wychodząc od zasady, że 

podobne powoduje podobne, mamy oceniać owoce ich życia.  

❖ Jeżeli w ich czynach i ich charakterze przejawiają się dobre rzeczy, tak jak 

dobrymi owocami są winogrona i figi, to dany prorok jest dobrym                         

i godnym zaufania drzewem. 

❖ Jeśli jednak czyny rzekomego proroka wydają cierniste osty lub złe owoce, 

wówczas sam się on demaskuje - samozwańczy prorok jest tak naprawdę 

złym drzewem, któremu nie można ufać. 

Jezus  nie mówi wprost o tym, jaki rodzaj postępowania stanowi dobry, a jaki zły 

owoc.  

Lecz jeśli sięgniemy do innych fragmentów Ewangelii Mateusza, odkryjemy, że 

dobry owoc oznacza nawrócenie  

(Mt 3,10: " Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie 

wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. ")  

oraz dobrą mowę wypowiadaną z serca  

Mt 12,33-34: "  Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, wtedy i jego owoc jest dobry, albo 

uznajcie, że drzewo jest złe, wtedy i owoc jego jest zły; bo z owocu poznaje się drzewo. Plemię 

żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca 

usta mówią."). 

Wygląda zatem na to, że Jezus ma na myśli zarówno mowę, jak i postępowanie 

zgodne z Ewangelią. 

 


