
 

     

 

XXVII Niedziela zwykła   
 

Mt 21, 33 - 43     4 października 2020 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją 
murem, wykopał w niej tłocznię, 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 
właściciel winnicy przyjdzie, 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:  

Właśnie ten 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.  

 

 

 Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Ambroży 

Winnica Pańska 

 

 „Zasadził człowiek winnicę”. Wielu przypisuje winnicy różne znaczenie, lecz 

Izajasz w oczywisty sposób przypomina, że winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela (Iz 5, 

7). Któż inny zasadził tę winnicę, jak nie Bóg? On ją następnie wynajął i odjechał daleko. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Nie jakoby Pan udawał się z miejsca na miejsce – jest On bowiem zawsze we wszystkich 

miejscach – ale dlatego, że jest bardziej obecny dla miłujących Go; dla zaniedbujących Go 

jest natomiast nieobecny. Był nieobecny długi czas, by ściąganie podatków nie zdawało 

się pochopne: im bardziej bowiem łaskawa jest Jego łagodność, tym mniej 

usprawiedliwiony jest upór.  

I dlatego słusznie napisano u Mateusza, że otoczył ją (winnicę) murem, to jest strażą 

Boskiej opieki, aby nie stała otworem dla napadów dzikich zwierząt duchowych...                         

W czasie winobrania wysłał sługi swoje. Słusznie zaznaczył „czas owocobrania”, a nie 

„zbiór”. Żadnego bowiem owocu nie przynieśli Żydzi, żadnego zbioru nie wydała owa 

winnica, o której Pan mówi: „Oczekiwałem, że wyda winne grona, a ona wydała ciernie” 

(Iz 5, 2).  

Przeto tłocznie obfitowały nie winem radości, nie duchowym młodym winem, lecz 

męczeńską krwią proroków.  

Tak więc Jeremiasz został wrzucony do jaskini (Jr 38, 6) – to właśnie były tłocznie 

Żydów; napełnione nie winem, lecz błotem. I choć prorocy są tu wymienieni w sposób 

ogólny, czytanie jednak wskazuje nam, że tu jest mowa o Nabocie (1 Krl 21, 1–16), który 

został ukamienowany, a choć nie pozostawił nam żadnego słowa proroczego, 

otrzymaliśmy jednak prorocze wydarzenie, bo on krwią własną wyprorokował, że wielu 

męczenników wyleje swoją krew za tę winnicę. A kim jest ten, który został zraniony w 

głowę? 

 Z pewnością Izajasz, którego wiązania ciała łatwiej było przeciąć piłą, niż zachwiać 

jego wiarę, zniszczyć stałość lub zniweczyć moc umysłu, i stało się tak, że wysłał wielu 

innych, których Żydzi odesłali w sposób nieprzynoszący im ani zaszczytu, ani pożytku; w 

końcu zaś wysłał Syna swojego Jednorodzonego, którego oni, bezczelni – chcąc usunąć 

jako dziedzica – zabili, krzyżując, i odrzucili, zapierając się Go.  

Jak wielkie i jak mnogie rzeczy w niewielu słowach! Najpierw, że istnieje naturalna 

dobroć, która często wierzy niegodnym, następnie, że jako lekarstwo na ostateczne zło 

przybył Chrystus, w końcu, że ten, kto zapiera się Dziedzica, doprowadza Ojca do 

ostateczności. Dziedzicem jest Chrystus: On też daje świadectwo. Dziedzic – ponieważ 

przeżył swoją śmierć i z naszego postępu w dobrym ciągnie korzyści dziedzictwa 

Testamentów, które sam ułożył. Słusznie więc Chrystus zapytał ich, aby swoim zdaniem 

sami siebie potępili. Przyjdzie Pan winnicy – mówi – bo w Synu znajduje się także 

majestat Ojca, albo też dlatego, że w czasach ostatecznych odczują Go ludzkie serca jako 

bardziej obecnego. Sami więc na siebie wydają wyrok, aby źli przepadli, i inni rolnicy 

zostali sprowadzeni do winnicy. 

 

Rozważmy więc, kto to są rolnicy, a kim jest winnica. 

 



Winnica Pańska przedstawia nas, ponieważ lud Boży, założony na pniu wiecznej 

latorośli, wznosi się ponad ziemię i zakrywszy podłości ziemskie, dojrzewa pączkami                     

i kwieciem, bądź odziewa się w szeroko rozpostartą zieleń, bądź podejmuje łagodne 

jarzmo, ponieważ wzrasta coraz dojrzalszymi ramionami, jak gałęźmi płodnej winorośli. 

Rolnikiem jest Ojciec wszechmocny, winoroślą – Chrystus, my natomiast – odroślami, 

które, jeśli nie przyniosą owocu w Chrystusie, zostaną ścięte nożem wiecznego Rolnika.  

Słusznie więc lud zwie się winnicą Chrystusową czy to dlatego, że kreśli znak krzyża 

na czole, czy też dlatego, że jego owoce zbiera się w ostatnim okresie roku, czy wreszcie 

dlatego, że podobnie jak we wszystkich rzędach winnicy biedni i bogaci, pokorni i możni, 

słudzy i panowie zajmują takie samo miejsce w Kościele i nie ma pomiędzy nimi żadnej 

różnicy.  

Jak winorośl oplata drzewo, tak dusza łączy się z ciałem, a ciało z duszą. Jak 

podwiązana winnica podnosi się, jak obcinana nie zmniejsza się, lecz wzrasta, tak jest i z 

ludem świętym: gdy się go wiąże – uwalnia się, gdy się go przycina – wieńczy się. 

Ponadto, jak delikatną gałązkę obciętą ze starego drzewa wszczepia się w pień 

wyrastający z innego korzenia, tak też lud święty, po uwolnieniu z blizn starej gałęzi, 

wzrasta na owym drzewie krzyża ogrzany jakby w łonie świętej Rodzicielki.  

A jak Duch Święty przenika głębokie jaskinie ziemi, tak wlany w to ciało-więzienie 

zmywa wilgocią zbawiennej wody to, co szpetne, a nawyki naszego ciała podnosi do 

niebiańskiego sposobu życia. Tę oto winnicę pilny Rolnik zwykł okopywać, podwiązywać, 

przycinać, a po odwaleniu zwałów ziemskiej nędzy zwykł był to, co w nas jest odkryte, to 

palić słońcem, to zraszać deszczem, to plewić rolę, by ciernie nie zniszczyły pączków, by 

zbyt nie rozpanoszył się cień liści i próżna chełpliwość słów, która zacienia cnoty                           

i przeszkadza w rozwoju cech przyrodzonych. 

Ale nie potrzebujemy obawiać się przeciwności dla tej winnicy, którą czujny Strażnik-

Pan Zbawiciel otoczył murem życia wiecznego przeciw wszystkim ponętom światowej 

niegodziwości. „Swe latorośle rozpostarła aż do morza” (Ps 80[79], 12), bo „Pańska 

jest ziemia” (Ps 24[23], 1). Wszędzie jest czczony Bóg-Ojciec, wszędzie jest uwielbiony 

Chrystus-Pan... 

Bądź pozdrowiona, winnico, godna takiego Strażnika! Uświęciła cię bowiem nie tylko 

krew Nabota, lecz również niezliczonych proroków, a co więcej – najdroższa krew 

Zbawiciela. Nabot nie przeląkł się gróźb królewskich, a słabości jego nie ugiął strach: 

najbogatsze nagrody nie mogły tego spowodować, by sprzedał uczucia religijne, ale 

opierał się żądaniom króla chcącego w swoich ogrodach po wycięciu winnicy zasadzić 

malwy; i gdy już nic więcej nie był w stanie dokonać, własną krwią zgasił pożar 

zagrażający winnicy. A bronił przecież doczesnej winnicy! Ciebie natomiast na wieczność 

zasadziła śmierć i męka licznych męczenników, ciebie krzyż apostołów naśladujący mękę 

Pańską rozprzestrzenił aż na kresy świata. 



 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

 

Przypowieść o przewrotnych dzierżawcach i przekazanie królestwa                           

(Mt 21, 33-46) 
 

 

ST: Ps 118,22-23; Iz 5,1-7; 8,14-15; Dn 2,35.44-45 

NT: Mt 23,37 II Mk 12,1-12; Łk 20, 9-19 

KKK: synostwo Boże,443; Kościół jako winnica, 755; Kościół jako świątynia, 756 

 

 [21,33-39] 

W tej przypowieści o przewrotnych dzierżawcach Jezus ponownie sięga po alegorię 

winnicy, pochodzącą z Iz 5,1-7: "Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku 

swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku.  Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni 

i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł.                

I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.  Teraz więc, o mieszkańcy 

Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a między winnicą moją. Co jeszcze 

miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, 

ona cierpkie dała jagody?  Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej 

żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano.  Zamienię ją w pustynię, nie 

będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią 

deszcz. Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. 

Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy." 

W pierwszym zdaniu przypowieści mowa jest o kimś, kto założył winnicę i uczynił 

mur, tłocznię oraz wieżę - te same słowa można znaleźć w tłumaczeniu Iz 5,2 w 

Septuagincie. 

W Iz 5 "dom Izraela" zostaje porównany do winnicy założonej przez Boga. 

Ponieważ winnica ta przynosiła złe owoce, została zniszczona. Pierwotnie służąc jako 

ostrzeżenie przed sądem, jaki dokona się nad Izraelem za jego nieprawości, proroctwo to 

zapowiadało zniszczenie Jerozolimy i wygnanie babilońskie w 586 roku p.n.e. (zob.                   

Iz 5,25-30). 

 

Jezus Wykorzystuje ten Izajaszowy obraz winnicy, by kontynuować własne nauczanie     

o sądzie nad arcykapłanami za zmienienie świątyni w "jaskinię zbójców". 

Zgodnie z wzorem zastosowanym w alegorii u Izajasza, gospodarz z przypowieści 

Jezusa wyobraża Boga, a winnicą jest Izrael. 



Jezus wprowadza nowych bohaterów, rolników, którzy są odpowiedzialni za winnicę w 

czasie, gdy gospodarza nie ma.  

Skoro winnicą jest Izrael, rolnicy dbający o winnicę mieli przedstawiać arcykapłanów, 

na których spoczywa troska o lud Boży. 

W I wieku w Palestynie będący dzierżawcami rolnicy mieli oddawać gospodarzowi 

uzgodnioną wcześniej część zbiorów. Lecz rolnicy z przypowieści Jezusa tego nie 

uczynili. 

Gdy właściciel z opowieści posłał swoje sługi, by odebrali plon jemu należny, rolnicy 

ich obili, zabili i ukamienowali. 

 

Słudzy ci wyobrażają licznych proroków, którzy zostali posłani przez Boga, by wzywali 

Izrael do nawrócenia, lecz którzy byli prześladowani przez przywódców tego ludu                  

(Krn 24,21; Jr 20,2; 26,21-23). 

Stanie się to jeszcze bardziej wyraźne, gdy Jezus później użyje słów mówiących                      

o zabijaniu i kamienowaniu do opisania tego, co Jerozolima uczyniła z prorokami: 

"Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są 

posłani" (23,37)
1
. 

 

Dobra wola właściciela zostaje podkreślona przez fakt, że daje niegodziwym rolnikom 

kilka szans na nawrócenie, posyłając kolejne sługi, z którymi tak samo postąpili, a 

wreszcie wysyłając swego syna jako posłańca. 

Syn, oczywiście, wyobraża Jezusa - Syna samego Boga (zob. 3,17, 10,40; 11,27; 15,24; 

17,5) - przychodzącego jako ostatni w długim szeregu proroków, którzy zostali odrzuceni 

przez rozmaitych przywódców Izraela. 

Lecz rolnicy przeciwstawiają się nawet synowi gospodarza. Wyrzucili Go z winnicy                        

i zabili - co jest zapowiedzią wydania Jezusa przez arcykapłanów Rzymianom, którzy 

wyprowadzają Go poza mury miejskie i uśmiercą. 

[21,40-41] 

Jezus pyta, co gospodarz powinien zrobić z dzierżawcami. 

Co niezwykle ironiczne, arcykapłani i starsi, których w przypowieści wyobrażają 

dzierżawcy, nieroztropnie sami wydają na siebie wyrok: Nędzników marnie wytraci, a 

winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. 

Te potępiające ich samych słowa, padające z ust przywódców żydowskich, zapowiadają 

czekającą ich karę, albowiem pełniona przez nich funkcja opiekunów winnicy Pańskiej 

zostanie przekazana innym. 

                                                           
1
 J. Nolland, The Gospel of Matthew, s.872 



 [21,42] 

Jezus teraz podaje własne wyjaśnienie tej przypowieści, sięgając do obrazu kamienia                 

i budowli, pochodzącego z Psalmu 118, który mieszkańcy Jerozolimy musieli mieć świeżo 

w pamięci z Jego wjazdu do miasta (21,9.15; Ps 118,25-26). 

Psalm ten wychwalał Pana za wybawienie Izraela od jego wrogów. Obrona Izraela 

przed jego wrogami została porównana do uczynienia z odrzuconego kamienia głowicy 

węgła
2
 - niezbędnego kamienia umiejscawianego na styku dwóch ścian, które miał łączyć  

i wzmacniać. 

Co więcej, ponieważ Psalm 118 był pieśnią pielgrzymią, która wychwalała świątynię                 

i sprawowany w niej kult (Ps 118,19-26:"Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść                       

i złożyć dzięki Panu.  Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi.  Dziękować Ci będę, że 

mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Kamień odrzucony przez budujących stał się 

kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana: cudem jest w oczach naszych.  Oto dzień, który Pan 

uczynił: radujmy się zeń i weselmy!  O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność! Błogosławiony, 

który przybywa w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego."), 

 wyobrażona w tym psalmie głowica węgła nie była przeznaczona do jakiegoś zwykłego 

budynku, lecz do samej świątyni Pańskiej. 

 

Zatem gdy Jezus utożsamia się z kamieniem, który odrzucili budujący, mówi w ten 

sposób wiele o sobie i o świątyni (Ps 118,22). 

By w pełni zrozumieć znaczenie tych słów, weźmy pod uwagę, że w czasach Jezusa 

przywódcy świątynni nadzorowali poważną przebudowę budynku świątyni. Był to projekt 

rozpoczęty przez króla Heroda ok. 20 roku p.n.e. i nieskończony aż do 63 roku n.e. 

Gdy Jezus wypowiadał te słowa, świątynia była jeszcze wykańczana. Mając to w 

pamięci, wyobraźmy sobie Jezusa stojącego pośrodku świątyni, toczącego ożywioną 

dyskusję z przywódcami świątynnymi, którzy wkrótce będą planować Jego śmierć (21,46). 

W szczytowym momencie tego starcia Jezus stwierdza, że to On jest kluczowym 

kamieniem świątynnym, odrzuconym przez budowniczych. 

Kim byli ci budowniczy? 

Byli nimi arcykapłani, nadzorujący projekt przebudowy świątyni. To oni są tymi, którzy 

odrzucają węgielny kamień świątyni, Jezusa, podobnie jak to oni byli przewrotnymi 

dzierżawcami z przypowieści, którzy odrzucili i zabili syna gospodarza. 

 

 

                                                           
2
 Węgieł, czyli miejsce zetknięcia się dwu ścian budynku, róg domu. Określenie "kamień węgielny" pochodzi od 

"węgła", a nie od "węgla" i raczej nie oznacza kamienia symbolicznie składanego w fundamencie - przyp. red. nauk. 



Lecz skoro w Psalmie 118 odrzucony kamień staje się głowicą węgła, słowa Jezusa 

zapowiadają Jego ostateczne zwycięstwo.  

 Jezus, zamordowany Syn, dostąpi usprawiedliwienia.  

 Jezus, odrzucony kamień, stanie się kamieniem węgielnym nowej świątyni - co 

jest odniesieniem do budowanego przezeń Kościoła, porównanego już do nowej 

świątyni (zob. 16,18-19). 

[21,43] 

Konfrontacja staje się wybuchowa, gdy Jezus wprost mówi arcykapłanom i starszym: 

Królestwo Boże będzie wam zabrane. 

Jeśli jeszcze tego nie pojęli, Jezus wyjaśnia teraz swoją alegorię: to oni są 

przewrotnymi dzierżawcami, którzy zostaną odsunięci od przewodzenia ludowi Bożemu. 

Zadanie dbania o królestwo Boże zostanie dane narodowi, który wyda jego owoce - 

nowemu ludowi Bożemu (1P 2,9: "Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim 

kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali 

dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła,"), przez 

który czytelnicy Ewangelii Mateusza powinni rozumieć Kościół (zob. 16,18). 

[21,44] 

3
Dalej, odnosząc się do symboliki kamieni, Jezusowe słowa: kto upadnie na ten 

kamień, są aluzją do Iz 8,14-15: " On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu 

domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem. Wielu z nich się potknie, upadnie                   

i rozbije, będą usidleni i w niewolę wzięci.", gdzie opisane jest, jak Pan staje się dla 

niewiernych kamieniem potknięcia. 

Obraz kamienia, który zmiażdży tego, na kogo spadnie, nawiązuje do 

Nabuchodonozorowej wizji posągu oznaczającego szereg pogańskich królestw, który 

został strzaskany na kawałki prze kamień. W wizji tej kamień wyobraża nowe królestwo, 

które stanie się jak góra wypełniająca całą ziemię (Dn 2,35.44-45: " Wtedy natychmiast 

uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto - i stały się jak plewy na klepisku w lecie; 

uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się 

w wielką górę i napełnił całą ziemię. 

W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu.                  

Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo 

zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie 

dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi,                     

co nastąpi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne."). 

 

                                                           
3
 Werset ten w NAB znajduje się w nawiasie, nie ma go bowiem w większości świadectw tekstowych. Powszechnie 

uważa się go za późniejszą wstawkę, zaczerpniętą z Łk 20,18 : " Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na 

kogo on spadnie, zmiażdży go.". 



Te dwa starotestamentowe obrazy kamienia urzeczywistniają się w osobie Chrystusa. 

 Jako kamień z Księgi Izajasza, Jezus jest tym, o którego potkną się niewierni 

przywódcy żydowscy.  

 Jako kamień z drugiego rozdziału Księgi Daniela, królestwo Chrystusowe - 

mimo sprzeciwu, z jakim spotyka się w Jerozolimie - będzie jak wielka góra, 

obalająca pogańskie imperia i stająca się wspaniałym, ogólnoświatowym 

królestwem. 

[21,45-46] 

Słysząc prowokujące przesłanie Jezusa, arcykapłani oraz faryzeusze (którzy również 

byli przy tym obecni) chcą zaaresztować Jezusa, lecz wolą nie denerwować tłumów, które 

postrzegają Go równie pozytywnie, co Jana Chrzciciela (22,26). Tłumy uznają Go za 

proroka. 
 

Żywa tradycja: "Uszanują mojego syna" 

Dlaczego właściciel winnicy posłał swojego syna, kiedy zobaczył, co dzierżawcy 

uczynili z jego sługami? Św. Jan Chryzostom: wyjaśnia, że słowa, które wypowiada do 

siebie gospodarz ("Uszanują mojego syna"), nie świadczą o naiwności 

Nie mówi tak dlatego, że nie wiedział, w żadnym razie, ale dlatego, że chce pokazać, iż 

grzech jest wielki i pozbawiony wszelkiego usprawiedliwienia. Przecież On sam Go 

posłał, chociaż wiedział, że Go zabiją. Mówi: "Uszanują", oznajmiając, że to właśnie 

powinno się było stać
4
. 

 

I czytanie :  Iz 5,1-7 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! 

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i 

zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej 

wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, 

o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a między 

winnicą moją.  Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, 

gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody?  Więc dobrze! Pokażę 

wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej 

ogrodzenie, by ją stratowano.  Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni 

plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż 

winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. 

Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk 

grozy.  
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 Św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, 68, s.312 



 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Św. Ambroży  

 

Alegoria winnicy 

Widzisz, jak z kwiatami podzielasz znikomość, tak radość z winną latoroślą, z której 

powstaje wino rozweselające serce człowieka. Obyś, człowiecze, naśladował jej przykład             

i sam dla siebie zyskiwał radość i przyjemność. W tobie samym jest słodycz twojej 

radości, w tobie się rozwija, w tobie samym ona powstaje, jest w twym wnętrzu, to znaczy, 

że w sobie samym winieneś szukać pogody swego sumienia.  

 

Toteż powiedziano: „Pij wodę ze swoich naczyń i ze źródeł twojej studni” (Prz 5, 5).  

Najpierw nic przyjemniejszego nad zapach kwitnącej winnej latorośli. Sok wyciśnięty                     

z jej kwiatów wytwarza napój, który sprawia przyjemność i jest pożyteczny dla zdrowia. 

Wreszcie któż nie podziwia, jak z winnej jagody wyrasta latorośl, jak wspina się na 

najwyższy szczyt drzewa, do którego się tuli jakby w uścisku, jakby rękami obejmuje, 

otacza ramionami, przyodziewa liśćmi i wieńczy gronowymi kiściami?  

Jakby naśladując nasze życie, najpierw zapuszcza żywe korzenie, a ponieważ z natury 

jest chwiejna i opada, ściska jakby ramionami to, co uchwyci, na tym się wznosi i wzbija 

do góry. Do niej jest podobny lud Kościoła, który zasadzony jest jakby korzeniami wiary   

i rozwija się pokornie jak winna gałązka.  

O niej tak pięknie mówi Prorok: „Przeniosłeś winnicę z Egiptu i zasadziłeś jej 

korzenie i napełniłeś ziemię: jej cień okrył góry i jej gałęzie cedry Boga. Rozciągnąłeś 

jej latorośle aż do morza, a jej gałązki aż do rzeki” (Ps 79, 9–12).  

A przez Izajasza sam Pan powiedział: „Winnicę uczyniono umiłowanemu na rogu,             

w miejscu urodzajnym i ogrodziłem ją płotem, i okopałem winnicę Soreth,                                

i zbudowałem wieżę pośród niej” (Iz 5, 1n).  

Otoczył ją jakby wałem niebiańskich nakazów i opieką aniołów. Anioł przecież Pana 

pozostaje pośród tych, którzy się Go boją (Ps 33, 8). Ustanowił w Kościele jakby wieżę 

apostołów, proroków i doktorów, którzy zwykli starać się o pokój Kościoła. Okopał ją 

wokoło, gdy uwolnił ją od trosk ziemskich.  

Nic bardziej nie obciąża ducha, jak zabieganie o sprawy świata, jak pożądanie czy to 

świata, czy to władzy.  

Pokazano ci to w Ewangelii, gdy czytasz, że owa niewiasta była pochylona z powodu 

choroby i nie mogła spojrzeć w górę (Łk 13, 11).  



Pochylona bowiem była jej dusza, która schylała się do ziemskich korzyści i nie 

widziała niebiańskiej łaski. Spojrzał na nią Jezus i wezwał ją, i natychmiast niewiasta 

pozbyła się ziemskich ciężarów.  

Okazuje też, że takimi pożądaniami byli obciążeni ci, do których powiedział:  

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię” (Mt 11, 28). 

 A więc dusza tej kobiety, jak winorośl okopana dokoła, przyszła do siebie i podniosła 

się. Jednak i tę winną latorośl, gdy jest okopana, obwiązuje się i podnosi, aby nie opadła 

na ziemię. Jedne gałązki obcina się, drugie zachowuje. Obcina się te, które bujnie się 

rozrastają na próżno, a zatrzymuje się te, które wydadzą owoc zdaniem biegłego 

ogrodnika.  

Czy mam jeszcze pisać o ustawianiu pali i obwiązywaniu, co rzeczywiście i jasno 

poucza, że w Kościele winna być zachowana równość?  

Żaden bogacz i wysoko postawiony nie powinien się wynosić, żaden ubogi nie ma się 

załamywać, ani ten, który jest niskiego stanu, rozpaczać. Wszystkim przysługuje                      

w Kościele równa i jedna wolność, dla wszystkich jest wspólna sprawiedliwość i łaska.  

Dlatego wieża jest pośrodku, bo jest ona obrazem tych wieśniaków i rybaków, którzy 

zasłużyli sobie na zdobycie szczytu cnoty. Za ich przykładem nasz duch się podnosi, aby 

nędzny i wzgardzony nie leżał na ziemi, aby ducha każdego wznosił się w górę, abyś mógł 

odważyć się powiedzieć: „nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 20).  

Aby zaś duch nie załamał się jakimiś światowymi burzami i nie poniżył się wśród 

nawałnic, obejmuje winnymi pędami i obrączkami swoich najbliższych jakby w uściskach 

miłości i odpoczywa w złączeniu z nimi. To właśnie miłość wiąże nas z tym, co wzniosłe          

i wprowadza nas do nieba. Kto trwa w miłości, w tym trwa Bóg (1 J 4, 16).  

Toteż i Pan mówi:  

„Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama z 

siebie, jeśli nie tkwi w winnym krzewie, tak i wy, jeśli we mnie nie będziecie 

pozostawać. Ja Jestem krzewem winnym, wy latoroślami”                            

(J 14, 5). 

 

 

 

 

 

 



 Orygenes 

 

Płodna i bezpłodna winorośl 
 

Słowo Boże stwierdza, że gałązka winorośli jest lepsza od innych drzew, jeżeli wydaje 

owoce, a może być uznana za gorszą od wszystkich innych, jeżeli nie posiada tej cechy, 

która ją wyróżnia; w tym samym sensie ludzie wtajemniczeni w naukę Bożą na większą 

zasługują cześć niż inni, i gdy jako owoce wydają grona zbawienia, mają godność 

winorośli, o której napisano:  

 „Ja zasadziłem cię jako płodną winorośl, jako szczep prawdziwy (Jr 2, 21), a 

także:  

 „Dom Izraela jest winnicą Pana” (Iz 5, 7) oraz:  

 „Wyrwałeś winorośl z Egiptu”, itd. (Ps 79, 9).  

Jeśli jednak nie wydadzą owoców tak, iż Bóg mógłby powiedzieć: „Jakże zmieniłaś się 

w gorzką latorośl” (Jr 2, 21), wówczas okazują się gorsi od drzew, które przecież wydają 

swoje owoce, chociaż są licznymi drzewami.  

 

Ziemia Święta - Geografia biblijna -                                     
Barbara Szczepanowicz - Wydawnictwo WAM, Kraków 2014 

Winnice 
Ziemia Święta to [również] kraina winnic. Własna winnica była marzeniem każdego 

Izraelity, ponieważ świadczyła o dobrobycie rodziny, uchodziła za znak szczęścia                      

i błogosławieństwa Bożego. 

Święte księgi wielokrotnie mówią o spokojnym życiu pod krzewem winnym jako o 

błogosławieństwie Bożym, którym może cieszyć się każdy zachowujący Prawo. 

Jednak, by przygotować stok wzgórza pod winnicę, rolnik wpierw musiał się dobrze 

natrudzić: oczyścić ziemię z kamieni, ukształtować terasy zapobiegające erozji i osuwaniu 

gleby, a dopiero potem czekało go sadzenie, przycinanie i zbieranie winogron. 

Biblia podaje, że winorośl uprawiano na wzgórzach Judei (Iz 5,1-20), Samarii (Jr 31,5), 

Galilei, w dolinie Jizreel (1 Krl 21,20 i Eszkol (Lb 13,21), w krainie Moabu (Iz 16,8), 

Edomu (Iz 63,1-2; Jr 49,90, Negewu (1 Krl 5,5) i Hebronu (Lb 13,22-24). 

Stary Testament z winoroślą i winem powiązał dzieje Noego i Chama, a później 

patriarchów: Abrahama, Izaaka i Jakuba. 



 

 

 

Biblia często używa słów: winna latorośl, winogrona, wino w znaczeniu symbolicznym.  

Prorok Izajasz "Winnicą Bożą" określa Naród Wybrany (Iz 5,7).  

Najpiękniejszy opis winnicy zawarty jest w "Pieśni o winnicy" (Iz 5,1-7).  

Do niej nawiązują inni prorocy (Jr 2,21; 12,10; Ez 19,10-14) i sam Jezus, który za 

pomocą przypowieści o winnicy wyraża w prosty sposób relację między Synem a Ojcem                

i Jego uczniami (J 15,1-5). 

Wino zmieszane z wodą, obok zboża i oliwy, stanowiło część codziennego pożywienia           

i było nieodzowne podczas szabatu i uroczystych świąt, jako dar Boży dla rozweselenia 

człowieka. 

W Biblii wino symbolizuje radość życia i szczęście człowieka. Jest jednym                               

z elementów uczty mesjańskiej i uczty eucharystycznej.  

Symbolika wina osiąga apogeum podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy Chrystus 

przemienia wino w swoją krew
5
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