
Mt 20, 1 - 16 

 

(1) Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym 

rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.  

(2) Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.  

(3) Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,  

(4) i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam.  

(5) Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.  

(6) Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu 

stoicie cały dzień bezczynnie?  

(7) Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy!  

(8) A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i 

wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!  

(9) Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze.  

(10) Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.  

(11) Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,  

(12) mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili 

ciężar dnia i spiekoty.  

(13) Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara 

umówiłeś się ze mną?  

(14) Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.  

(15) Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja 

jestem dobry?  

(16) Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.  

 

 

 

 

 



Przypowieść o robotnikach w winnicy  (Mt  20, 1-16) 

Ks. mgr lic.  Franciszek Wielgut SCJ, "Krąg biblijny nr 43" Wyd. Biblos 

 

 

Przypowieść jest luźno związana z poprzednią perykopą. Służy ilustracji i 

uzasadnieniu sentencji o pierwszych i ostatnich, przytoczonej zresztą na jej końcu              

(Mt 19,30; 20,16). 

Bohaterem opowiadania jest gospodarz winnicy, do którego porównane jest 

królestwo niebieskie. 

Składa się ono z dwóch zasadniczych części: pierwsza mówi o przyjmowaniu 

robotników do pracy w winnicy (Mt 20,1-7), a druga - o zapłacie za pracę (Mt 20,8-

15). 

Pierwsza część podzielona jest na cztery sekwencje o różnej długości, z których 

każda zaczyna się od czasownika ekselthon ("wyszedł") oraz określenia czasu wyjścia 

gospodarza (Mt 20,1b.3a.5b.6a). 

Tylko w pierwszym przypadku gospodarz winnicy umówił się z robotnikami na 

konkretną stawkę za dzień pracy. W kolejnych obiecał po prostu zapłacić 

sprawiedliwie (Mt 20,4). Jeśli chodzi o robotników zatrudnionych o godzinie 

jedenastej, to nawet nie wspominał o zarobkach. 

Tego rodzaju zabieg literacki wzmacnia w czytelniku ciekawość, ile gospodarz 

zapłaci poszczególnym grupom robotników. 

W sposób szczególny w opowiadaniu zostali potraktowani robotnicy zatrudnieni 

jako ostatni: trzykrotnie bowiem gospodarz wychodził w odstępach trzygodzinnych, 

tylko w ostatnim przypadku wyszedł po dwóch godzinach. Poza tym to właśnie z nimi 

wszedł w krótki dialog. 

 

Druga część opowiadania rozpoczyna się od odmiennego niż wcześniej określenia 

czasu ("a gdy nadszedł wieczór" [Mt 20,8]) i składa się z dwóch scen. 

W pierwszej scenie (Mt 20,8-9) gospodarz nakazał zwołać wszystkich robotników, 

aby wypłacić im wynagrodzenie. Wypłatę rozpocząć od zatrudnionych na końcu. 

Każdy z nich otrzymał po denarze. 

W Mt 20,8 uwagę zwraca wyrażenie: apo ton eschaton heos ton proton                           

("od ostatnich aż do pierwszych"), które na pierwszy rzut oka wydaje się zbędne. 



Druga, nieco dłuższa, scena (Mt 20,10-15) bierze na siebie cały ciężar narracji. 

Skupia się na gospodarzu i zatrudnionych w pierwszej kolejności, którzy zapłatę 

otrzymali na końcu, również po jednym denarze (Mt 20,10). 

Wyrazili oni swoje niezadowolenie z wysokości otrzymanej zapłaty (Mt 20,11-12), 

na co gospodarz w odpowiedzi (Mt 20,13-15) najpierw przypomniał im o pierwotnej 

umowie (z Mt 20,2), a następnie odwołał się do sprawiedliwości, do której zobowiązał 

się już wcześniej (w Mt 20,4). 

Gospodarz złożył dwa oświadczenia w pierwszej osobie (Mt 13b.14b), a każde                   

z nich uzasadnione jest pytaniem retorycznym (Mt 20,13c.15a) i kończy się konkluzją. 

Pierwsza konkluzja jest poleceniem, druga pytaniem. 

Ponieważ gospodarz zwracał się do jednego z robotników, można odnieść wrażenie, 

że mówi on bezpośrednio do czytelników. 

Zakończenie w Mt 20,16 zawiera aktualizację przypowieści, nawiązującą do                    

Mt 19,30 i Mt 20,8, gdzie jest mowa o "pierwszych" i "ostatnich". (...) 

 

Obraz, którym posłużył się Jezus, znany był mieszkańcom ówczesnej Palestyny. 

Odnosił się on do praktyki zatrudniania robotników sezonowych przez właścicieli 

dużych i średnich majątków. Ich praca w wielu przypadkach bywała tańsza                           

w porównaniu z pracą niewolników, gdyż w sytuacji choroby albo śmierci niewolnika 

to pan ponosił koszty jego leczenia czy też pogrzebu, w przypadku zaś najemnika                   

z takiego obowiązku był zwolniony. 

Dzień pracy rozpoczynał się zazwyczaj wczesnym rankiem, a kończył o zachodzie 

słońca. I w takim wymiarze czasu pracowali również pracownicy sezonowi. 

Ludzie poszukujący pracy w ten sposób w czasach Jezusa było prawdopodobnie 

stosunkowo dużo. Winnica, do której w przypowieści zostali oni posłani, natychmiast 

budzi skojarzenia z obrazami prorockimi ze Starego Testamentu (Ps 80,9-14; Iz 5,1-2; 

Oz 10,1). 

Denar, za jaki robotnicy zgodzili się pracować, była to srebrna moneta rzymska, 

odpowiadająca połowie żydowskiego szekla. Zwyczajowe dzienne wynagrodzenie 

niewykwalifikowanego pracownika fizycznego wynosiło właśnie jeden denar.                     

Nie była to pokaźna suma. 

W czasach Jezusa człowiek na minimalne utrzymanie przez cały rok potrzebował 

200 denarów (np. ok. 15 kg chleba kosztowało 3-4 denarów, ubranie dla niewolnika - 

30 denarów, a osioł był wart ok. 100 denarów). 

 

 



 

"Czy nie o denara umówiłeś się ze mną?" (Mk 20, 13) 

 

Na denarze widnieje podobizna króla. Otrzymałeś więc należność, którą ci 

obiecałem, to jest mój obraz i podobieństwo. Czegóż chcesz więcej i czemu pragniesz 

nie tyle sam więcej otrzymać, ile raczej żeby inny nic nie otrzymał, jak gdyby przez 

równy z drugim podział majątku zmniejszała się wartość zapłaty (św. Hieronim                    

ze Strydonu, "Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza", 3,20,13, tłum.                            

J. Korczak) 

*** 

Ów denar oznacza życie wieczne, a w życiu wiecznym wszyscy będziemy mieli 

jednakowy udział. Jakkolwiek jego uczestnicy rozbłysną w nim zgodnie                                       

z różnorodnością zasług: jedni bardziej, inni mniej, ale samo życie wieczne będzie 

jednakowe dla wszystkich. Nie będzie dla jednych dłuższe, dla drugich krótsze. To, co 

nie ma końca, nie będzie go miało ani dla mnie, ani dla ciebie. Inaczej [rozbłyśnie tam 

nagroda za] czystość małżeńską, inaczej za dziewictwo, jeszcze inaczej za dobre czyny 

czy też inaczej rozbłyśnie korona męczeństwa. Jeśli jednak chodzi o życie wieczne, to 

żaden nie będzie żył dłużej ani krócej (św. Augustyn, " Kazania" 87,4.6, tłum.                    

A. Żurek) 

 

Zgodnie z wymaganiami prawa żydowskiego pracodawca zobowiązany był 

wypłacić wynagrodzenie robotnikowi przed zachodem słońca, czyli jeszcze tego 

samego dnia, ponieważ wynagrodzenie nieznacznie tylko przekraczało kwotę 

potrzebną do zaspokojenia codziennych potrzeb (Pwt 24,14-15).  

Był to wyraz troski  o tych, którzy nie mieli żadnych innych źródeł utrzymania. 

Dzień w Palestynie trwał od wschodu słońca do jego zachodu i był podzielony na 

dwanaście godzin, których długość jednak była różna, zależnie od pory roku.                  

Latem były one rzecz jasna dłuższe, a zimą krótsze. 

Akcja przypowieści toczy się w porze zbiorów, o czym świadczy fakt, że gospodarz 

winnicy aż czterokrotnie wychodził na plac w poszukiwaniu robotników. 

Najmował on robotników w regularnych odstępach czasu, średnio co trzy godziny. 

Odpowiada to ówczesnemu podziałowi dnia na cztery kwarty. W przypowieści 

robotnicy posyłani byli do winnicy kolejno o godzinie trzeciej (ok. 9.00 naszego 

czasu), szóstej (1200), dziewiątej (1500) oraz, nieoczekiwanie, o godzinie jedenastej 

(1700), czyli godzinę przed zakończeniem czasu pracy (ok. 1800, pora zachodu słońca). 

W tym ostatnim przypadku ta regularność została więc zakłócona. 

 



Ostatni zatrudnieni robotnicy nazywani byli argos ("bezczynnymi"), ale określenie 

to nie miało pejoratywnego charakteru. Wprawdzie w przypowieści na podstawie 

udzielonej przez nich odpowiedzi można ich podejrzewać o brak starań (Mt 20,7), ale 

gospodarz niczego takiego im nie wyrzucał. Przyjęli jego wezwanie, nie umawiając się 

z nim na żadną konkretną stawkę. 

Ta grupa najemników z przypowieści często była przez egzegetów identyfikowana 

z celnikami i grzesznikami, którzy w opinii faryzeuszów nie mieli żadnych szans na 

wejście do królestwa Bożego. 

Dodatkowo, faryzeusze mieli za złe Jezusowi zbyt daleko idącą pobłażliwość dla 

grzeszników (Łk 5,30: " Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego 

uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?"), lecz przypowieść wyraźnie 

piętnuje taką postawę faryzeuszów. 

 

Człowiek, który zajmował się najmem robotników, najpierw był nazywany 

"gospodarzem" (oikodespotes [Mt 20,1], aby później zostać przedstawionym jako 

"właściciel winnicy" (kyrios tou ampelonos [Mt 20,8]). 

To pozwala utożsamić osobę gospodarza z samym Bogiem. 

Obok właściciela winnicy pojawia się również "zarządca" (epitropos [Mt 20,8]). 

To jemu powierzone było zadanie wypłacenia wynagrodzenia robotnikom, poczynając 

od tych, którzy byli zatrudnieni jako ostatni. 

Grupa najemników pracujących przez cały dzień została wynagrodzona dokładnie 

taką samą sumą jak grupa pracująca tylko przez jedną godzinę. 

To wzbudziło oburzenie i niezadowolenie robotników z tej pierwszej grupy.        

Poczuli się zawiedzeni postępowaniem gospodarza i zaczęli szemrać przeciw niemu.  

Niemalże identycznie zachowywali się starszy brat z przypowieści o miłosiernym 

ojcu i faryzeusze, którzy mieli za złe Jezusowi, że nie unika kontaktu z grzesznikami 

(Łk 15,2.25-32: "  

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. (...) 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 

muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć.  Ten mu rzekł: Twój 

brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to 

rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 

odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie 

dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 

roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę.  Lecz on mu 

odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.                    
A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł 

się."). 



Pierwsi robotnicy uznali, że zostali przez gospodarza oszukani. Przemawiały za tym 

dwa fakty: nie uwzględnił ich czasu pracy, a w związku z tym także warunków, w 

jakich przyszło im pracować (musieli na przykład znosić upał [gr. kauson to gorący 

wiatr wiejący ze wschodu]). 

 

W kluczowym momencie przypowieści właściciel winnicy zwrócił się tylko do 

jednego spośród szemrzących robotników, a nie do całej grupy (Mt 20,13n.).  

Posłużył się apostrofą hetaire ("przyjacielu"). Był to zwyczajowy sposób 

odnoszenia się do kogoś, stojącego wyżej w hierarchii społecznej, do swojego 

podwładnego (np. dowódcy do żołnierzy, nauczyciela do uczniów). 

W Ewangelii św. Mateusza to słowo pojawia się zaledwie trzykrotnie                               

(Mt 20,13;22,12;26,50). Przyjacielem za każdym razem zostaje nazwany ktoś, kto 

dopuścił się jakiejś przewiny:  

❖ w przypowieści o uczcie królewskiej był to człowiek, który ze względu na 

to, że nie zadbał o strój weselny, został wyrzucony w ciemności, a  

❖ w Ogrodzie Oliwnym - apostoł Judasz, który pocałunkiem wydał Jezusa                

(Mt 26,49-50). 

"Przyjaciel" z przypowieści o robotnikach w winnicy patrzy "zazdrosnym okiem" 

(gr. poneros znaczy tyle co "zły", "niegodziwy", "podły", "występny", "zepsuty", 

"niecny"). 

W kulturze semickiej oko uchodziło za okno na świat dla serca, było organem, 

przez który serce komunikuje się ze światem.  

"Złe oko" symbolizuje więc egoizm, który sprawia, że człowiek zazdrości 

bliźniemu dobra, jakie go spotkało. Może też oznaczać chciwość i skąpstwo. 

 

Właściciel winnicy podał dwa argumenty za słusznością swojego postępowania. 

1. Wypłacił im tyle, na ile się z nimi umówił. 

2. Ze swoją własnością miał prawo zrobić, co tylko chciał, dlatego nie sposób 

wykazać, że okazanie przez niego hojności pracującym krócej wyrządza 

krzywdę tym, którzy trudzili się cały dzień. 

Właściciel wytłumaczył swoje postępowanie dobrocią tak wobec jednych, jak                    

i drugich najemników (Mt 20,13-15). Nacisk w kluczowym momencie przypowieści 

został zatem położony na dobroć gospodarza, który zadbał o to, aby wszystkim 

robotnikom zapewnić środki utrzymania. 

 

 



 

"Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie" (Mk 20, 14) 

Mówi gospodarz: "Chcę też i temu ostatniemu dać to samo, co tobie".                            

A ponieważ samo objęcie królestwa jest dobrocią Jego woli, słusznie dodaje: "Czy mi 

nie wolno uczynić ze swoim, co zechcę?". Głupi jest bowiem spór człowieka z 

łaskawością Boga. Nie wolno przecież się spierać, że nie daje On tego, czego nie 

obiecywał [...]. Niech nikt zatem nie wynosi się z powodu swej pracy, ani z powodu 

swego wieku, bo skończywszy to zdanie, Prawda woła z kolei: "Tak co ostatni będą 

pierwszymi, a pierwsi ostatnimi". [...] 

Przerażająco brzmią dalsze słowa: "Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało 

wybranych" [...]. Jak niewielu jest tych, którzy zostaną policzeni do owej trzody 

wybranych Boga. Oto bowiem głoszą Chrystusa ustami, ale życie nie wszystkich Go 

głosi. Bardzo wielu słowami za Bogiem podąża, ale obyczajami przed Nim ucieka [...]. 

Ta owczarnia świętego Kościoła gromadzi kozły razem z owieczkami, ale kiedy 

przybędzie Sędzia, oddzieli dobrych od złych, jak pasterz oddziela owce od kozłów 

(Św. Grzegorz Wielki, "Homilie na Ewangelie", 19,4-5, tłum. W. Szołdrski) 
 

 

Zakończenie przypowieści: "Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi" 

(Mt 20,16) - ściśle rzecz biorąc, nie należy już do niej. Razem z Mt 19,30 niejako 

stanowią jej ramę. 

Kogo ewangelista ma na myśli, kiedy mówi tutaj o "pierwszych" i "ostatnich"? 

Być może o Żydach i poganach, lecz bardziej prawdopodobne jest, że chodzi mu                

o samych członków Kościoła. Na korzyść tej drugiej interpretacji przemawia 

wykorzystanie terminu ergates ("robotnik"), którego Mateusz używa także w innych 

miejscach na określenie uczniów trudzących się na niwie Pańskiej (Mt 9,37-38; 

10,10). 

Mimo to nadal istnieją dwie możliwe opcje:  

Mateusz albo stara się pocieszyć "najmniejszych" (Mt 18, 1-14), a więc tych, 

którzy zostali wezwani później i którzy nie zajmują eksponowanej pozycji w swoich 

wspólnotach, albo próbuje przestrzec "wielkich", uzmysławiając im, że bez względu 

na rolę, jaką odgrywają w Kościele, nie mogą liczyć na przywileje w królestwie 

niebieskim. 

Ostateczne rozstrzygnięcie pozostaje kwestią otwartą i zależy od tego, czy ktoś 

identyfikuje się z robotnikami zatrudnionymi w pierwszej kolejności czy z ostatnimi. 

Mateusz najprawdopodobniej celowo pozostawia tutaj czytelnikom swojej 

ewangelii wybór. 



"Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi" (Mk 20,16) 

Jaki jest cel tej przypowieści? [...] Idzie o to, czy ci pierwsi, którzy świetnie się 

odznaczyli, podobali się Bogu i przez cały dzień wyróżniali się ponoszeniem trudów, 

nie popadli na końcu w chorobę nieprawości, zawiści i zazdrości. Widząc bowiem, że 

ci ostatni otrzymali taką samą zapłatę, mówią: "Ci ostatni jedną godzinę pracowali, 

a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty". Chociaż nie mieli 

ponosić żadnej straty ani doznawać żadnego uszczerbku na swej zapłacie, oburzali się 

jednak i powstali przeciwko cudzym dobrom, co świadczyło o zawiści i zazdrości [...]. 

Cóż wyrażają te rzeczy? W innych przypowieściach można także zobaczyć to samo. 

Ów dobry syn został przedstawiony jako doznający tego samego uczucia zawiści                    

i zazdrości, gdy ujrzał, że jego marnotrawny brat otrzymał tak wielkie wyróżnienie, a 

nawet większe niż on sam. Podobnie tu: ci ostatni doznali większego zaszczytu przez 

to, że pierwsi otrzymali. Tak samo syn marnotrawny został odznaczony przez obfitość 

darów, o czym poświadcza również dobry syn. 

Co można na to powiedzieć? Nie ma w królestwie niebieskim nikogo, kto spierałby 

się lub upominał o takie rzeczy. Miejsce to jest wolne od zawiści i zazdrości.                   

Jeśli święci oddają w doczesności nawet swoje dusze za grzeszników, to o wiele 

bardziej cieszą się tam, widząc ich korzystających z tych samych dóbr, które uważają 

za własne. 

Dlaczego więc tak to [Chrystus] przedstawił? Była to przypowieść, a w 

przypowieściach nie trzeba wszystkiego analizować, ale poznawszy cel, w jakim 

została napisana, nim się zajmować (św. Jan Chryzostom, "Homilie na Ewangelię 

według św. Mateusza" 64,3, tłum. A. Baron) 

 

 

1. Pełne zrozumienie przypowieści przychodzi w świetle zbawczego działania 

Pana Boga, a jest ono niczym innym, jak tylko miłosierną łaską wobec ubogich, 

słabych i opuszczonych, która najobficiej wylała się za sprawą śmierci                              

i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

 

2. Sens alegoryczny przypowieści przedstawia się następująco: gospodarzem 

winnicy jest Bóg, winnicą jest Kościół, denar to życie wieczne, plac miejski to 

świat, upał oznacza pokusy światowe, a zarządcą winnicy jest Chrystus. 

 

 

 



Kolejne godziny dnia symbolizują poszczególne epoki:  

❖ świt to czasy Adama,  

❖ trzecia godzina - Noego,  

❖ szósta - Abrahama,  

❖ dziewiąta - Mojżesza, a  

❖ jedenasta - czas Chrystusa, który powołuje do winnicy wszystkich, 

łącznie z poganami. 

 

       Dniem jest życie. Niektórzy są chrześcijanami od urodzenia, inni stają się 

nimi we wczesnej młodości, w wieku dojrzałym, a nawet dopiero w podeszłym 

wieku. 

      Takie rozumienie przypowieści sprawia, że staje się ona źródłem pociechy 

dla chrześcijan świeżej daty i ostrzeżeniem dla tych, którzy są chrześcijanami 

od dawna. 

 

3. Z jednej strony przypowieść mocno podkreśla wartość pracy - pozwala ona 

człowiekowi pokazać, jak bardzo zależy mu na królestwie Bożym. Z drugiej 

jednak uświadamia, że dostępujemy zbawienia nie ze względu na własne 

zasługi, lecz za darmo, dzięki łasce Bożej. 

      Przypowieść nie neguje zatem wysiłku człowieka, ale przede wszystkim 

podkreśla hojność Bożego daru. Ważne jest połączenie obu czynników i ich 

współdziałanie. 

 

 

"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.  

 
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. 



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. 

[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. 

 
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) 



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. 

  

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. 

 

 
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!" 



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 


