
 

     

 

XXV Niedziela zwykła   
 

Mt 20, 1 - 16a     20 września  2020(Biblia Tysiąclecia) 
 

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł 

wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się                   

z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.  

 Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku 

bezczynnie,  i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, 

dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej                             

i dziewiątej, tak samo uczynił.  Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał 

innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień 

bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do 

winnicy!  

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj 

robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do 

pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po 

denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni 

otrzymali po denarze.  Wziąwszy go, szemrali przeciw 

gospodarzowi,  mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich               

z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty.  

 Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie                

o denara umówiłeś się ze mną?  Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu 

ostatniemu dać tak samo jak tobie. 
 

 Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem 

patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi 

ostatnimi. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   św.  Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Nadzieja dla wszystkich 
 

Dlaczego więc przypowieść ta (o robotnikach w winnicy) tak została ułożona              

i co chce osiągnąć? 
 

 Chce tych, którzy w późnej starości nawrócili się i stali się lepsi, uczynić gorliwszymi             

i nie dozwolić, aby myśleli, że mniej otrzymali. Zaś o innych patrzących niechętnie na 

udzielone dobra mówi nie dlatego, aby okazać, jakoby się martwili i gryźli – gdzie tam – ale 

aby nauczyć, że ci [pierwsi] dostąpili tak wielkiej doskonałości, iż mogła ona obudzić  u 

innych zazdrość... 
 

➢ Ale czemu nie najął naraz wszystkich?  
 

O ile to od niego by zależało, wszystkich by najął, a jeżeli nie wszyscy zaraz usłuchali 

wezwania, to różnica pochodzi z woli wezwanych. 
 

➢ Dlatego jedni wcześnie rano, drudzy około trzeciej, inni około szóstej, 

inni około godziny dziewiątej zostali wezwani, inni wreszcie około 

jedenastej, kiedy byli gotowi usłuchać.  
 

Na to także wskazuje Paweł, mówiąc: „Gdy jednak spodobało się Temu, który 

wybrał mnie jeszcze w łonie matki i powołał” (Ga 1, 15). A kiedy mu się spodobało? 

Wtedy, gdy on miał usłuchać. Bóg chciał wprawdzie już od początku, ale ponieważ Paweł 

nie byłby usłuchał, więc wtedy spodobało Mu się go powołać, kiedy miał Go usłuchać.               

W ten sposób także i łotra powołał, chociaż także mógł go wcześniej wezwać; lecz łotr nie 

byłby Go usłuchał. Bo jeśli Paweł z początku nie byłby Go usłuchał, to cóż dopiero łotr!... 

Widzimy więc ze wszystkiego, że ta przypowieść była powiedziana dla tych, którzy 

są w pierwszej młodości, jak również i dla tych, którzy wstąpili na drogę cnoty w 

późnej starości.  

Do pierwszych, aby nie byli zarozumiali i nie czynili wyrzutów tym, którzy przyszli około 

godziny jedenastej, do drugich zaś, aby się dowiedzieli, że nawet w krótkim czasie można 

wszystko osiągnąć. Gdy bowiem mówił o wielkiej gorliwości, o rozdaniu bogactw, o 

pogardzie wszystkich rzeczy – a do tego zaparcia się potrzeba było i młodzieńczego zapału – 

dlatego, aby ogień miłości w nich zapalić i wzmocnić postanowienie, okazało się, że także ci, 

którzy później przyszli, mogą otrzymać zapłatę za cały dzień. Ale tego nie mówi, aby ich nie 

wbić w dumę, okazuje jednak, że wszystko z Jego dobroci pochodzi i że dzięki niej nie 

upadną, lecz dostąpią dóbr niewysłowionych. 



To jest główny cel, który przez tę przypowieść pragnie osiągnąć.  
 

A jeżeli dodaje: „Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, bo wielu jest 

powołanych, ale niewielu wybranych”, to nie dziw się temu: nie mówi bowiem tego, 

jakoby wyciągał wniosek z tej przypowieści, ale powiada, że jak jedno nastąpiło, to i drugie 

nastąpi.  

Tu bowiem pierwsi stali się ostatnimi, ale wszyscy wbrew nadziei i oczekiwaniu tych 

samych dóbr dostąpili. A to nastąpiło wbrew nadziei i oczekiwaniu, i ci, którzy przyszli 

później, stali się równymi pierwszym.  

 

Tak i to, co nastąpi, będzie większe od tego i dziwniejsze, bo ostatni znajdą się przed 

pierwszymi, a pierwsi dopiero po nich. 

 

➢   św.  Katarzyna Sieneńska 
 

W winnicy posłuszeństwa 
 

 

Wszystkich was umieściłem w winnicy posłuszeństwa, abyście zajmowali się różnymi 

pracami. Każdemu będzie dana płaca nie wedle trudu, którego dokonał, ani według czasu, 

który zużył, lecz według miłości: ten, co przybył późno, nie otrzymuje mniej niż ten, co  

przyszedł od początku.  

Tego chciała nauczyć was Prawda moja w świętej Ewangelii na przykładzie tych, którzy 

byli bezczynni i których wysłał Pan do pracy w winnicy swojej.  

 

Ci, którzy przyszli o świcie, nie otrzymali więcej niż ci, co przybyli o godzinie pierwszej, 

ci co zjawili się o trzeciej, o szóstej, o dziewiątej, a nawet wieczorem, dostali to, co pierwsi.  

 

Prawda ma chciała was pouczyć, że będziecie wynagrodzeni nie według trwania                         

i ważności waszej pracy, lecz według stopnia waszej miłości. Wielu dostało się w 

dzieciństwie do pracy w tej winnicy; inni przychodzą później, niekiedy dopiero w późnej 

starości. Ci niekiedy, widząc krótkość pozostałego czasu, oddają się pracy z takim ogniem 

miłości, że dościgają tych, co przybyli w dzieciństwie, lecz szli powolnym krokiem.  

 

Więc poprzez miłość w posłuszeństwie dusza otrzymuje swą zasługę;  

miłością napełnia ona swe naczynie we Mnie, który jestem morzem pokoju. 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

W drodze do Jerozolimy. Część 2.  20.1-34 

 
 

Dwudziesty rozdział Ewangelii Mateusza opowiada o dalszej drodze Jezusa do 

Jerozolimy. Podąża On na południe wzdłuż wschodniego brzegu Jordanu i przekroczy go w 

końcu niedaleko Jerycha (20,29), by zacząć wspinaczkę ku świętemu miastu. 

W trakcie swej wędrówki Mesjasz opowiada kolejną przypowieść o królestwie (20,1-16), 

dokładniej wyjaśnia, co spotka Go w Jerozolimie (20,17-19) i odpowiada na dwie płynące z 

serca prośby (20,20-28 i 20, 29-34). 

 

Robotnicy w winnicy (Mt 20, 1- 16) 

 

 

ST: Ps 80,9-17; Iz 5,1-7; Jr 12,10-11; Ez 18,21-23; Oz 10,1 

NT: Mt 19,30; Mk 10,31; Łk 13,30; Ef 2,11-13 

KKK: sprawiedliwość, 1807; sprawiedliwa płaca, 2434; lud Boży: Żydzi a inne narody, 

62-64, 781 

 

Rozdział ten rozpoczyna się od przypowieści, która uwydatnia jeszcze jedną tajemnicę 

królestwa niebieskiego. 

Komentatorzy różnią się w opiniach co do głównej linii interpretacyjnej. 

❖ Według niektórych jest to przypowieść o sądzie ostatecznym, gdy miejsca 

pierwszych i ostatnich zostaną zamienione (20,16).  

❖ Według innych streszcza ona historię zbawienia, w której Izrael służył Panu 

przez wiele pokoleń, inne zaś narody uwierzyły dopiero w epoce mesjańskiej.  

❖ Jeszcze inni odczytują tę przypowieść jako naukę o nawróceniu dokonującym się 

na różnych etapach życia. 

We wszystkich tych interpretacjach jest trochę racji. 

Tak jak my to odczytujemy, Jezus chce przede wszystkim streścić historię zbawienia, 

zmierzającą do punktu kulminacyjnego, gdy nie - Żydzi zostaną zrównani                                  

z Żydami jako współczłonkowie ludu Bożego (20,12). 

 

 

 



[20,1] 

Scenerią przypowieści jest na przemian posiadłość z winnicą i wiejski rynek. 

Obraz winnicy uprawianej przez gospodarza jest w Starym Testamencie tradycyjnym 

motywem, opisującym Pana uprawiającego swój lud i troszczącego się o niego1. 

Tutaj właściciel posiadłości wyrusza wczesnym rankiem na rynek, by zatrudnić grupę 

robotników. Czas trwania akcji przypowieści rozciąga się na cały, zwyczajny dzień pracy, 

od wschodu do zachodu słońca. 

[20,2] 

Gospodarz umawia się z robotnikami na zwykłą stawkę na dzień. 

Grecki tekst2 odwołuje się do rzymskiej monety srebrnej, zwanej denarem.  

W Palestynie była to typowa zapłata za dzień pracy fizycznej. Wynagrodzenie musiało 

być wypłacane co dzień, Tora bowiem wymagała, aby zatrudnieni pracownicy otrzymywali 

zapłatę o zachodzie słońca na koniec każdego dnia pracy (Pwt 24,14-15). 

[20,3-5] 

Kolejni pomocnicy byli zatrudniani przez cały dzień. Mniej więcej co trzy godziny - 

około godziny trzeciej, około godziny szóstej i dziewiątej3 - właściciel winnicy ponownie 

udaje się na rynek, by znaleźć więcej par rąk do pracy. 

Za każdym razem trafia na mężczyzn stojących bezczynnie, liczących na to, że ktoś ich 

zatrudni choć na część dnia. Bez większych negocjacji, wszyscy zgadzają się pracować za 

to, co będzie słuszne, i wyruszają do winnicy. 

[20,6-7] 

Co zaskakujące, ostatnia próba znalezienia nowych pracowników ma miejsce około 

godziny jedenastej, mniej więcej godzinę przed zakończeniem pracy. 

Jeszcze o tej późnej godzinie wciąż są sprawni pracownicy, którzy stoją i potrzebują 

zatrudnienia. Gospodarz zbliża się do nich i pyta, dlaczego pozostają bezczynni, choć 

pozostało już tak niewiele dnia. 

Bo nas nikt nie najął, odpowiadają, sugerując, że wciąż są gotowi pracować. Oni 

również zostają zatrudnieni, by dokończyć tego dnia pracę. 

 

 
1 Np. Ps 80,9-17; Iz 5,1-7; Jr 2,21; 12,10-11; Oz 10,1 
2 Tak samo w polskim tłumaczeniu; w wersji angielskiej jest mowa właśnie o "zwykłej stawce za dzień" (usual daily 
wage) - przyp.tłum. 
3 W tłumaczeniu NAB (oraz NRSV) czas ten jest podany według współczesnego sposobu liczenia. Greckie wyrażenia 
wykorzystane w przypowieści odnoszą się do tego sposobu, który stosowany był w rzymskiej Palestynie, mianowicie 
"trzecia godzina" (9:00), "szósta godzina" (12:00). "dziewiąta godzina" (15:00) i "jedenasta godzina" (17:00) 



[20,8] 

Wreszcie nastaje wieczór i kończy się praca w winnicy. Rządca odpowiedzialny za 

przedsięwzięcia tego dnia ma zabrać pracowników, by wypłacić im  wynagrodzenie. Zostaje 

pouczony, by wydawał je grupom robotników, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. 

[20,9-12] 

Występuje grupa zatrudnionych około godziny jedenastej, którzy spodziewają się, że 

otrzymają tylko jedną dwunastą typowej dniówki, lecz, co zaskakujące, otrzymują pełną 

kwotę.  

Wskutek tego, gdy przychodzi do zapłaty tym, którzy zostali zatrudnieni jako pierwsi, ci 

spodziewają się, że dostaną więcej niż standardową stawkę - lecz również oni otrzymują 

zwykłą kwotę i nic ponadto. 

To powoduje, że zaczynają szemrać przeciwko właścicielowi winnicy. 

Zrównanie wynagrodzenia za nierówną ilość pracy uderza ich jako niesprawiedliwe, 

zwłaszcza że zatrudnieni wcześniej znosili ciężar dnia i spiekotę. 

Skoro za jedną godzinę pracy zarabia się srebrną monetę, to czy za dwanaście godzin nie 

powinno się zarobić dwunastu srebrnych monet? 

[20,13-15] 

Pośród tego narzekania gospodarz bierze jednego z niezadowolonych robotników na 

bok, by wyjaśnić swe działania. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, zaczyna,         czyż nie 

o denara umówiłeś się ze mną? 

Te słowa mają przypomnieć robotnikowi o jego umowie z właścicielem. Stawka, za którą 

zgodził się pracować, była godziwa, a teraz wynagrodzenie zostało mu należycie 

wypłacone. 

Trudno uznać za oszustwo to, że za jeden dzień pracy nie daje się komuś więcej niż 

dzienną stawkę. 

 

W dyskusji tej nie chodzi zatem o niesprawiedliwą umowę lub niedotrzymanie jej 

warunków. To, czego wymaga sprawiedliwość, zostało wypełnione względem tych 

zatrudnionych o świcie. 

Tak naprawdę chodzi o to, czy gospodarz jest niesprawiedliwy, płacąc pełną dniówkę 

tym, którzy zostali zatrudnieni zaledwie godzinę przed zmierzchem. 

Czy powinni oni byli zostać wynagrodzeni tak samo jak ci, którzy przyszli wcześniej? 

Zatrudniającemu wolno to zrobić, choć nie jest do tego zobowiązany. 



Według sprawiedliwości, zatrudnionym o jedenastej rodzinie przysługuje wynagrodzenie 

proporcjonalne do ich pracy, co oznacza, że należy im się tylko niewielka część normalnej 

wypłaty. 

Lecz nie jest pogwałceniem sprawiedliwości, jeśli gospodarz, po wypełnieniu 

zobowiązań wynikających z umowy, decyduje się być dobrym względem tych, którzy nie 

zasługują na większe wynagrodzenie. 

Mówiąc w kategoriach matematycznych, jedenaście dwunastych z otrzymanego przez 

nich denara było czystym, niezasłużonym darem. 

 

Właściciel winnicy dodaje ostrzegawcze pytanie:  

        Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? 

W tekście greckim brzmi to dosłownie; "Czy masz złe oko ze względu na to, że jestem 

dobry?" 

Kluczowym wyrażeniem jest tu "złe oko", będące semickim idiomem opisującym kogoś, 

kto jest zazdrosny, niechętny innym lub komu w karygodnym stopniu brakuje szczodrości4. 

Inne współczesne tłumaczenie trafnie oddaje to znaczenie:  

"Czy żałujesz mi mojej hojności?" (Or do you begrudge my generosity?,                    

Mt 20,15, RSV). 

[20,16] 

Ostatnie zdanie przypowieści, mówiące coś o jej przesłaniu, jest nieznaczną wariacją 

stwierdzenia kończącego poprzedni epizod (19,30). 

Tam wskazywało ono na przyszłe odwrócenie losu bogatych i ubogich. Tutaj słowa 

pierwsi i ostatni nie odnoszą się do klas w sensie ekonomicznym, lecz do czasu służby w 

winnicy Pańskiej. Tym zatrudnionym najpierw płaci się na końcu, a ci zatrudnieni na końcu 

otrzymują zapłatę jako pierwsi. 

  

 

 

 

 

 
4 Np. Pwt 15,9; Prz 28,22; Syr 14,8. Ten sam idiom pojawia się wcześniej w Mt 6,23: "Lecz jeśli twoje oko jest 

chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, 
jakże wielka to ciemność!" 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (20,1-16) 

 

Przypowieść o robotnikach w winnicy rzuca światło na ogromną szczodrobliwość Boga.  

Ci, którzy zostali późno zatrudnieni, otrzymują od Boskiego gospodarza takie samo 

wynagrodzenie co ci, którzy przyszli wcześniej - lecz ani nie zasłużyli sobie na to własnymi 

staraniami, ani nie było im to należne według warunków umowy. 

Nie było to coś, co sobie wypracowali. Był to po prostu dar, który Pan miał prawo im 

przyznać według swojej woli. 

 

Jednak ci, którzy zostali zatrudnieni wcześniej, mylnie biorą Bożą szczodrość za Bożą 

niesprawiedliwość. Reagują instynktownie, po ludzku, na niespełnione oczekiwania 

("powinniśmy byli otrzymać więcej niż ci, którzy przyszli późno"), czując się 

niesprawiedliwie potraktowani ("ci, którzy przyszli późno, otrzymali wyższą stawkę za 

godzinę niż my"). 

Wielu z nas może utożsamić się z perspektywą przyjętą przez niezadowolonych 

robotników: ich - i być może naszą - pierwszą reakcją jest uznanie, że zostali oszukani. 

 

Lecz tak nie jest, co wyjaśnia gospodarz w wersetach 13-15.  

Zamiast tego, niesprawiedliwości dopuszczają się niezadowoleni robotnicy, którzy stali 

się zawistni.  

Zawiść nie jest po prostu zazdrością, będącą pragnieniem osiągnięcia lub posiadania 

tego, co ma ktoś inny. Zawiść jest grzechem polegającym na byciu złym z powodu 

szczęścia innych.  

Pismo dostrzega jego źródło w samy diable (Mdr 2,24). 

 

Przypowieść ta niesie w sobie zatem teologiczne przesłanie o dobroci Boga, jak również 

przesłanie moralne, ostrzegające czytelników przed zawiścią. 

Jesteśmy wezwani, by radować się wielkodusznością Boga, objawiającą się w 

życiu innych.  

Nikt z nas nie zasługuje na Jego łaskę ani nie ma praw do dawanego przezeń szczęścia. 

Wszyscy mamy powody do bycia wdzięcznymi za to, że Pan jest "dobry" (w.15). 

 

 

 



 

 

Żywa tradycja: Nawrócenie o różnych "porach" 

Niektórzy odczytują przypowieść o robotnikach w winnicy jako historię o nawracaniu się 

na różnych etapach życia. Rozumiana w ten sposób, stanowi ona zachętę dla tych, którzy się 

starzeją, pokazując, że nigdy nie jest za późno, by stać się chrześcijaninem i osiągnąć 

zbawienie. W VI wieku św. Grzegorz Wielki zaproponował ciekawą interpretację tej 

przypowieści. Poniżej znajduje się fragment jego komentarza: 

"Ponieważ więc do dobrego życia jeden jest powołany w dzieciństwie, drugi                     

w młodości, inny w pełni sił, inny w starości, inny w zgrzybiałych latach, jakby                          

o różnych godzinach robotnicy do winnicy są wzywani. 

Zbadajcie więc, najdrożsi bracia, swe postępowanie i przypatrzcie się, czy już jesteście 

robotnikami Boga. Niechaj każdy myśli o tym, co czyni i zastanawia się nad tym, czy 

pracuje w winnicy Pana. Kto bowiem w tym życiu szuka co jego jest, to jeszcze do winnicy 

Pana nie przyszedł. 

Ci pracują dla Pana, którzy myślą o zyskach nie dla siebie, lecz dla Pana, którzy Mu 

służą z żarliwą miłością, z gorącą pobożnością, którzy starają się o pozyskiwanie dusz i 

dążą do tego, aby do życia wraz z sobą i innych pociągnąć. 

Kto bowiem żyje tylko dla siebie, kto karmi się żądzami swego ciała, to słusznie karci się 

go jako próżniaka, bo nie dba o spełnianie dobrych czynów dla Boga. 

Kto by więc do ostatniego okresu życia zaniedbywał służyć Bogu, to jakby do jedenastej 

godziny stoi próżniaczo. Toteż słusznie próżnującym do godziny jedenastej powiedziano: 

"Czemu tu stoicie próżnując dzień cały?". 

Jakby wyraźnie oświadczono: Ponieważ nie chcieliście żyć dla Boga                                 

w dziecinnych i dojrzałych latach, przynajmniej opamiętajcie się w starości, i gdy już 

długo pracować nie będziecie, przynajmniej choć późno wstąpcie na drogę życia5". 

 

 

 

 

 

 

 
5 Św. Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie, 19 (wyd. polskie: przeł. W. Szołdrski, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 
3, ATK, Warszawa 1969, s.121 



Wspólna podróż po Biblii - Moc Słowa - ks. Bp Grzegorz Ryś 

Godziny i godzinki 
 

Na rzymskiej konferencji poświęconej adhortacji Evangelii gaudium papież Franciszek 

komentował między innymi przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16).  

Zwrócił uwagę na determinację Gospodarza, który nie raz, lecz pięć razy w ciągu dnia 

wychodzi, by szukać współpracowników. Co więcej, potrafi się ucieszyć zaangażowaniem 

tych, którzy dali się zaprosić jako ostatni i pracowali jedynie godzinę. Wynagradza ich pracę 

taką samą kwotą, jaką daje tym, którzy podjęli pracę jako pierwsi. 

Ewangelizacja - podkreślał papież - jest zawsze dziełem wspólnym. Jest dziełem 

Kościoła, wspólnoty, dlatego każdy, kto się jej podejmuje, a już zwłaszcza ten, kto jej 

przewodzi (biskup, kapłan, katechista, lider wspólnoty), winien wiele swojej energii 

poświęcić na wyszukiwanie, formowanie, motywowanie współpracowników. 

Jednym z podstawowych zadań ewangelizatora jest pomoc w rozeznaniu złożonych                  

w nich przez Boga charyzmatów, potwierdzenie ich, wsparcie własną modlitwą i "posłanie do 

winnicy". Nie ma co przy tym chować się za pozorne usprawiedliwienia, wymówki                           

i utyskiwania typu; "Teoria! A gdzie ja znajdę tych chętnych?! Nikomu się nie chce!". (...) 

Z przywołanej przez Franciszka przypowieści chciałbym wydobyć jeszcze jeden istotny 

moment. Otóż ważne wydaje mi się nie tylko to, że Gospodarz winnicy pięć razy wychodzi w 

poszukiwaniu pracowników. Istotne jest również to, o jakich godzinach to czyni:                   

o pierwszej, trzeciej, szóstej, dziewiątej, jedenastej (czyli wedle naszej rachuby czasu:                      

o szóstej, dziewiątej, dwunastej, piętnastej, siedemnastej). 

To nie są "dowolne" godziny - to są precyzyjnie wybrane momenty MODLITWY. 

Przykładowo: 

❖ o szóstej godzinie dnia Piotr modli się, oczekując na wysłanników Korneliusza 

(Dz 10, 9) 

❖ o dziewiątej Piotr i Jan wchodzą na modlitwę do świątyni (Dz 3, 1) 

❖ również o dziewiątej - na modlitwie Korneliusz otrzymuje w widzeniu polecenie 

od Boga co do siebie i swojej rodziny (Dz 10, 30) 

W tradycji Kościoła godziny te stały się godzinami brewiarzowymi, porządkując 

Modlitwę uświęcenia czasu - starsi ludzie do dziś pamiętają teksty "Godzinek" rozpisane na 

prymę, tercję, sekstę, nonę itd. 



Zaproszeni do ewangelizacji słyszą owo wezwanie w czasie modlitwy!                                   

I podejmują je w czasie modlitwy! 

To ogromnie ważne.  

➢ W Kościele można przecież szukać zaangażowania z tysiąca powodów: dla kariery 

czy awansu społecznego, dla własnej satysfakcji i spełnienia, dla zaspokojenia 

potrzeby zrobienia czegokolwiek. 

Jeśli zaangażowanie w ewangelizację nie rodzi się z modlitwy albo przynajmniej nie 

zostanie ostatecznie poddane jej skrutacji, obawiam się, że warte jest ... funta kłaków. 

 

I czytanie :  Iz 55, 6–9 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj 

bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do 

Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.   

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi 

drogami - wyrocznia Pana. 

Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje 

- nad myślami waszymi. 

 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   Św. Hieronim6 
 

Myśli Boga i myśli ludzkie 
 

Jeśli więc, jak już mówiliśmy – nie chcieliście przyjąć wiecznego paktu i wiernego 

miłosierdzia Dawida, przyjęły go masy pogan, gdy wy nie chcieliście go przyjąć.  

 

6 Hieronim, św. (347–419). Pisarz łaciński, doktor Kościoła. Po burzliwym życiu osiadł w Betlejem i 

tam przebywał do śmierci. Był znakomitym egzegetą: jemu zawdzięczamy Wulgatę – częściowy przekład 

nowy, częściowe poprawienie starego tłumaczenia Biblii. Napisał liczne komentarze biblijne. Pozostawił 

wiele listów, traktatów teologicznych i innych prac, m.in. przekład pism Orygenesa i pachomiańskich pism 

monastycznych. 

 



I dlatego upominam i błagam mój lud, ja prorok, póki jest czas, czyńcie pokutę. 

Nawracajcie się do Tego, który do was teraz mówi przez proroków, później jednak 

przemówi jako już obecny.  

Szukajcie więc Go, gdy Go możecie znaleźć, gdy jeszcze jesteście w ciele, gdy jest czas 

pokuty, szukajcie Go nie w jakimś miejscu, lecz z wiarą.  

Jak zaś można szukać Boga, mówi jawniej w innym miejscu: „Poznawajcie Boga                     

w dobroci i prostocie serca, szukajcie Go, bo znajdują Go ci, którzy Go nie kuszą                     

i objawia się tym, którzy w Niego nie wątpią” (Mdr 1, 1n).  

Wy zaś, którzy wiecie, co zostało powiedziane o grzesznikach: „Zginą, którzy daleko 

odchodzą od Ciebie” (Ps 72, 27), mówicie do Pana: „Gdzie odejdę od ducha Twego, 

gdzie ucieknę sprzed Twego oblicza. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, jeśli zstąpię 

do otchłani, też jesteś” (Ps 128, 7n).  

I wołajmy do Niego, gdy jeszcze jest blisko, aby nie odszedł od nas daleko z powodu 

grzechów i win naszych.  

Zbliża się On bowiem do tych, którzy zbliżają się do Niego i synowi powracającemu po 

długim czasie radośnie idzie na przeciw (Łk 15, 20).  

Dlatego święty śpiewa w psalmie: „Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się 

natomiast diabłu, a ucieknie od was" (Jk 4, 7).  

O tym jest też mowa wyżej: „Przeciwnik wasz diabeł jako lew, krążąc szuka kogo by 

pożreć. Opierajcie się mu mocni we wierze” (1 Pt 5, 9n).  

I nie dość szukać Boga i odnajdywać Go w czasie pokuty i wzywać Go, gdy jest blisko, o 

ile bezbożny nie opuści swojej dawnej drogi i dawnych myśli, przez które oddalił się od 

Boga. Wtedy to powrócimy do Pana, który się zmiłuje nad nami, do łaskawego Ojca, który 

jest obfity w miłosierdzie i który łatwo zapomina, jeśli tylko opuścimy dawne myśli i drogi, 

abyśmy zasłużyli na to, aby usłyszeć: „Błogosławieni, którym zostały odpuszczone winy   

i grzechy ukryte” (Ps 31, 1)...  

Nie sądźcie, mówi, że jest rzeczą trudną to, co obiecuję, mianowicie że bezbożny                       

i niegodziwy może się zbawić, czy to lud żydowski, czy też ci, którzy pośród pogan nie 

znali Boga. Rozważcie jednak, jak wielka jest różnica pomiędzy Moimi a waszymi 

myślami, i jaka jest różnica tak natury, jak i woli: „Liczne – mówi – myśli w sercu męża, 

zamysł zaś Boga trwa na wieki” (Prz 19, 21). Wy jako ludzie często obiecywaliście pokutę 

i obaliliście dawną wolę nową wolą. 

 „Pan – jednak – rozprasza zamysły ludów i odrzuca myśli ludów i niweczy wolę 

książąt” (Ps 32, 10). Jednak myśli Jego z pokolenia na pokolenie i tego, co ogłosił, nie 

może zmienić.  

 



Czy chcesz poznać różnicę mojego i waszego zamysłu?  

Jak niebo jest oddalone od ziemi, inne jest mieszkanie aniołów i ludzi, tak wasze myśli są 

oddalone od moich.  

❖ O moich bowiem myślach powiedziano: „Niezbadane sądy Jego i nie do 

wyśledzenia Jego drogi” (Rz 11, 33).  
 

❖ A o waszych: „Powzięli zamysł, którego nie mogli dopełnić” (Ps 20, 12).  
 

❖ I w innym miejscu: „Jakikolwiek zamysł podejmiecie, zostanie rozproszony               

i cokolwiek powiedzielibyście, nie pozostanie w was” (Iz 8, 10).  

 

 


