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Z Ewangelii według św. Mateusza:

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, 
wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał 
inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich 
swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a 
posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie 
właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy 
mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, 
stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: 
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Uwagi do Ewangelii:

• to trzecia przypowieść o winnicy na przestrzeni dwóch rozdziałów u Mateusza (Mt 20,1-16 –
robotnicy o różnych godzinach i dobry Pracodawca; Mt 21,28-32 – dwóch synów 
zaproszonych do pracy w winnicy)

• Jezus wypowiada dzisiejszą (tak, jak poprzednią) w Jerozolimie, na kilka dni przed swoim 
odrzuceniem przez religijną starszyznę i śmierć na krzyżu

• winnica = dom Izraela → Kościół
czas zbiorów, żniwa = sąd ostateczny

• obraz Boga: hojny, cierpliwy, wielkoduszny, konsekwentny 
• prawo Paschy: Jezus został odrzucony, ale właśnie przez to odrzucenie (=ból, śmierć) stał się

kamieniem węgielnym w gmachu nowego życia – to także droga każdego z nas (!)

Pytania pomocnicze do rozważenia:

(1) Wydzierżawienie winnicy rolnikom – czy pamiętam, że wszystko, co mam ostatecznie nie należy 
do mnie? Zostało mi dane w dzierżawę przez Boga: moje życie, moje talenty, relacje z ludźmi (także
z najbliższymi). 
(2) Wdzięczność: czy jestem wdzięczna/-y za dary otrzymywane przez Boga, także te drobne i 
wydawałoby się oczywiste? (powietrze do oddychania, krew w żyłach, dach nad głową, ...)
(3) Wolność (gospodarz oddał winnicę w dzierżawę i odjechał): czy dostrzegam, jak bardzo Bóg 
szanuje moją wolność – nie steruje mną, nie próbuje kontrolować, nie wymusza moich decyzji?
(4) Jak ja szanuję wolność innych ludzi? (moich bliskich / tych, z którymi pracuję / mających władzę 
nade mną / tych, nad którymi ja mam władzę)  Czy próbuję ich zmieniać, naprawiać, kontrolować, 
czy też uczę się od Boga cierpliwości i szacunku dla ich, nieraz błędnych decyzji?
(5) Czy, korzystając z wolności, pogłębiam odpowiedzialność za moje decyzje, postawy i czyny?


