
 

     

 

XXVI Niedziela zwykła   
 

Mt 21, 28 - 32     27 września  2020 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Co myślicie?  
Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź 

dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł.  Zwrócił się do 
drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i 
poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł 
do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do 
królestwa niebieskiego.  Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu 
nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet 
później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.  

 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Hieronim 
 

Grzesznicy i sprawiedliwi 
 

„Pewien człowiek miał dwóch synów i przystępując do pierwszego powiedział: «Idź 

dzisiaj pracować na mojej winnicy». On zaś odpowiadając, rzekł: «Nie chcę». Ale 

następnie opamiętał się i poszedł. Przystępując do drugiego rzekł podobnie, a ów 

odpowiedział: «Idę, Panie», i nie poszedł”.  
 

Ci dwaj synowie to ci sami, co zostali opisani w przypowieści Łukasza (Łk 5, 21–32): 

dobry i rozpustnik, o których mówi prorok Zachariasz: „Wziąłem sobie dwie rózgi: jedną 

nazwałem znakomitością, drugą – biczem. I pasłem stado” (Za 11, 7).  
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Jako pierwszemu ludowi pogan powiedziano przez zapoznanie go z prawem 

naturalnym: „Idź i pracuj w mojej winnicy”, to znaczy: Nie czyń drugiemu tego, czego nie 

chcesz, by tobie czyniono. On jednak z pychą odpowiedział: „Nie chcę”, ale później, gdy 

przyszedł Pan, dokonawszy pokutę, począł pracować w winnicy Pańskiej i pracą poprawił 

swój upór w mowie.  

Drugim synem jest naród żydowski, który odpowiedział Mojżeszowi: „Cokolwiek 

powie nam Pan, wykonamy” (Wj 24, 3), lecz nie poszedł do winnicy i po zabiciu Syna 

Ojca rodziny uznał się dziedzicem. 
 

 Inni natomiast sądzą, że w tej przypowieści nie ma mowy o poganach i Żydach, ale po 

prostu o grzesznikach i sprawiedliwych, bo sam Pan wypowiedział później swą myśl                      

w następujących słowach: „Zaprawdę powiadam wam: celnicy i nierządnice uprzedzą 

was w królestwie niebieskim”, bo ci, którzy przez złe czyny odmówili służby Bogu, 

później od Jana przyjęli chrzest pokuty.  
 

Natomiast faryzeusze, którzy przedkładali sprawiedliwość i chwalili się, że wypełniają 

Prawo Boże, wzgardzili chrztem Jana i nie wypełnili przykazań Bożych. I dlatego też mówi 

(Pan): „Przybył bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości i nie uwierzyliście mu, 

celnicy natomiast i nierządnice uwierzyły”.  
 

I dalej, co następuje: „Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Oni Mu mówią:                

Ten ostatni”. Trzeba jednak wiedzieć, że w najlepszych kodeksach jest napisane nie „ten 

ostatni” lecz „ten pierwszy”, aby oni (tj. Żydzi) potępili się własnym wyrokiem. Jeślibyśmy 

jednak chcieli czytać „ostatni”, treść jest również jasna, abyśmy poznali, że Żydzi rozumieli 

prawdę, ale się od niej odwrócili i nie chcieli mówić tego, co czuli, tak jak to było w 

sprawie chrztu Janowego: bo choć wiedzieli, że jest on z nieba, nie chcieli tego jednak 

wyznać. 

 

 św.  Efrem 

Dwóch synów 
 

„Pewien człowiek miał dwóch synów”. Nazywa ich swoimi synami, by ich pobudzić do pracy. 

„Tak jest, Panie”, powiedział jeden. Ojciec mówi do niego: „Mój synu”, ale on mu odpowiada, 

nazywając go „Panem”. Nie nazwał go ojcem i nie wypełnił jego polecenia. „Który z tych dwóch 

spełnił wolę swojego ojca?” Osądzili sprawiedliwie i powiedzieli: „Drugi”.  
 

Nie powiedział: który wam się zdaje [posłuszny], bo pierwszy powiedział: „Idę”, ale: „Który 

spełnił wolę swojego ojca?” „I dlatego celnicy i nierządnice uprzedzą was w królestwie 

niebieskim”, bo wy wprawdzie przyrzekliście, ale oni biegli szybciej niż wy. „Jan przyszedł do was 

drogą sprawiedliwości”; nie zatrzymał dla siebie zaszczytu swego Pana, bo gdy sądzono, że on jest 

Chrystusem, powiedział: „Nie jestem godzien podnieść rzemyka u jego sandałów” (Mt 3, 11). 

 

 



 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

 

Przypowieść o przewrotnym synu (Mt 21, 28 - 32) 

 

 

ST: Syr 3,1-16; Iz 5,1-7 

NT: Mt 7,21; Łk 7,29-30; J 2,18 II Mk 11,12-13.20-24; Łk 20,1-8 

KKK: przypowieści, 546; Jan Chrzciciel, 535 

 

 [21,28-32] 

Pomimo wymijającej odpowiedzi władz świątynnych Jezus demaskuje ich 

odrzucenie Jana Chrzciciela za pomocą przypowieści o człowieku mającym dwóch 

synów.  

Ojciec prosi synów, by pracowali w winnicy, która stanowiła starotestamentowy 

obraz Izraela, wykorzystany już przez Jezusa (20,1-16; Iz 5,1-7). Drugi syn odmawia 

ojcu. 

W kulturze, w której synowie mają szanować swych ojców i być im posłuszni                   

(Syr 3,1-16), początkowe Nie chcę, wypowiedziane przez tego syna, jest karygodnym 

aktem nieposłuszeństwa. Lecz później opamiętał się i wyszedł na pole. 

Z kolei pierwszy syn, choć zgodził się pracować w polu i nawet z czcią zwraca się 

do swego ojca jako do "pana" (co w NAB przetłumaczone jest jako sir), ostatecznie 

okazał się nieposłuszny i nie spełnił woli ojca - co przypomina Jezusowe nauczanie                   

z 7,21 o tych, którzy mówią do Niego "Panie", lecz nie wypełniają woli Ojca i nie 

wejdą do królestwa. 

 

Co oczywiste, to drugi syn jest tym, który spełnił wolę ojca. 

Dostrzegają to nawet arcykapłani i starsi. Lecz dalsze słowa Jezusa musiały ich 

całkowicie oszołomić. 

Jezus mówi im, że celnicy i nierządnice wejdą przed nimi do królestwa 

niebieskiego. 

Celników i nierządnice uważano za znajdujących się na samym dnie społeczno - 

religijnej struktury i za wyłączonych z przymierza z Bogiem - był to ten rodzaj ludzi, 

na który arcykapłani i starsi patrzyli ze szczególną wyższością. 



Lecz podobnie jak drugi syn, ci zatwardziali grzesznicy, początkowo się buntujący, 

nawrócili się po usłyszeniu wezwania Jana Chrzciciela. 

Stwierdzenie Jezusa, że ci grzeszni wyrzutkowie wejdą do królestwa Bożego przed 

arcykapłanami i starszymi musiało być całkowicie zdumiewające - i obraźliwe. 

 

Jednocześnie Jezus wiąże arcykapłanów i starszych z pierwszym synem. 

Mieli Prawo, a przyjmując swe urzędy, potwierdzili, że będą wypełniać wolę Boga. 

Lecz gdy Bóg wysłał swego proroka, Jana Chrzciciela, wzywającego wszystkich do 

nawrócenia, oni mu nie uwierzyli. 

Będą zatem patrzeć, jak grzesznicy wchodzą przed nimi do królestwa Bożego. 

Kryje się tu też sugestia, że jeśli się nie nawrócą, nie zostaną do królestwa wpuszczeni 

(8,11-12). 

 

I czytanie :  Ez 18, 25–28 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 Wy mówicie: Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, 

domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze 

postępowanie jest przewrotne?  Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, 

dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli 

bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i 

sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu.  Zastanowił się i odstąpił od 

wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie 

umrze.  

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Św. Rabanus Maurus  

 
 

Grzesznik czyniący pokutę i sprawiedliwy upadły 

 „Jeśli bezbożny będzie czynił pokutę za wszystkie swoje grzechy i będzie 

zachowywał wszystkie moje przykazania, i będzie spełniał uczynki sprawiedliwe, 

będzie żył i nie umrze. Nie będę pamiętał o wszystkich jego złych uczynkach, 

które popełnił, i będzie żył w sprawiedliwości, którą wypełniał”.  

Ponadto, mówi, grzechy ojców nie przechodzą na synów, ani też sprawiedliwego 

syna nie obciąży ojciec swoimi grzechami, ani też jedni nie są karani za grzechy 

drugich.  



Także ten, który uprzednio był bezbożnikiem i grzesznikiem, o ile będzie 

pokutował i nawróci się ku dobru, dawne grzechy zostaną mu przebaczone i nie będzie 

osądzony z dawnych grzechów, ale odnowiony cnotą zostanie przyjęty do mojego 

stada.  

Zastanówmy się, jaką podejmuje pokutę bezbożnik i grzesznik. Jeśli – mówi – 

odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie zachowywał całe 

prawo Boże. To znaczy, porzuci wszystkie swoje grzechy, a podejmie spełnianie 

wszystkich cnót.  

Jeśli będzie wypełniał wszystko, co dobre, a porzuci wszystko, co jest złe i zapomni 

o wszystkich swoich niegodziwościach, które popełniał, i będzie przepełniony 

sprawiedliwością, i będzie żył w Mojej a nie swojej sprawiedliwości, jako że cechą 

Mojej sprawiedliwości jest odpłacać dobrem za dobre czyny, a złem – za złe. 

 „Czy Ja chcę śmierci grzesznika – mówi Pan – a nie tego, ażeby odwrócił się od 

dróg swoich i żył?”  

A więc  

wolą Bożą jest, aby wszystkich zbawić i aby wszyscy doszli do poznania 

prawdy. 

Gdziekolwiek zaś widzimy groźne i surowe wyroki, nie potępia ludzi, lecz grzechy. 

„Jeśli zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, i czyni wszystkie 

niegodziwości wedle tego, jakie niegodziwcy zwykli czynić niegodziwie, czyż 

będzie żył? Nie zostaną mu poczytane wszystkie jego czyny sprawiedliwe                        

w niegodziwości dokonywanej, umrze w grzechu, który popełniał”.  

Jak sprawiedliwego, który przedtem grzeszył, nie ogarną jego dawne grzechy, tak 

grzesznikowi, który dawniej był sprawiedliwy, nie pomoże jego sprawiedliwość.                    

W obydwu wypadkach w jakim stanie zostanie znaleziony, w takim będzie osądzony.  

„Powiedzieliście: «Nie jest sprawiedliwy sposób postępowania Pana». 

Słuchajcie, domu Izraela! Czyż mój sposób postępowania nie jest słuszny, czy 

raczej wasze drogi są przewrotne?”  

Odpowiada na pytanie, dlaczego zdanie Pana jest słuszne. Uważacie, że Ja jestem 

niegodziwy, że za grzechy ojców karzę synów i jedni jedli cierpkie winogrona, a 

drugim ścierpły zęby (Jr 37, 29).  

Ale przecież każdy umiera w swoim grzechu, a w sprawiedliwości swojej jest 

ożywiony. Czyż nie bardziej niegodziwe jest wasze zdanie, kiedy nie rozumiecie, co 

znaczy przypowieść, ale przyjmujecie ją za opowieść prawdziwą, czyli że za grzechy 

innych inni są karani. 



 „Gdy jednak sprawiedliwy odwróci się od swej sprawiedliwości i będzie czynił 

niegodziwość, umrze w niej”.  

Można to również tak rozumieć: Izrael, lud najpierw sprawiedliwy, odwrócił się od 

swojej sprawiedliwości, bo porzucił Twórcę sprawiedliwości i popełnił niegodziwość, 

odrzucając Syna Bożego, a więc umrze w zbrodniach przez siebie popełnionych. Nie 

wielu, lecz jednego dziedzica zabił, aby utracić swoje dziedzictwo.  

„A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, którą spełniał, i będzie 

postępował wedle prawa i sprawiedliwości, dusza jego będzie żyła. Zastanowił się 

i odstąpił od wszystkich swoich niegodziwości, których się dopuścił, i żyć będzie”.  

A przeciwnie, jeśli ludy pogańskie, które nie miały pojęcia Boga i postępowały 

bezbożnie, odwrócą się od niegodziwości, które spełniały, służąc bałwanom i zaczną 

czynić to, co było nakazane Izraelowi, to one, dawniej martwe, i zrozumiawszy, że 

mogły zginąć w swoich niegodziwościach, uwierzą w Tego, który powiedział:  

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 11, 25), będą żyły i nie umrą.  


