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XXVII NIEDZIELA ROKU - A

Iz 5,1-7; Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43

27 niedziela zwykła

	 Słuchając	opowiadania	dzisiejszego	ewangelisty	św.	Mateusza	o	pracownikach	
w	winnicy,	można	bardzo	łatwo	zatrzymać	się	na	określonym	momencie	dziejów	i	nie	
zauważyć	ciągle	żywej	aktualności	Chrystusowego	pouczenia.
	 Faryzeusze	i	uczeni	w	Piśmie	odczytali	jednoznacznie,	do	kogo	ta	przypowieść	
jest	adresowana.	Ponieważ	jednak	wszyscy	jesteśmy	po	części	faryzeuszami,	powinniśmy	
Chrystusowe	ostrzeżenie	odnieść	również	do	samych	siebie.
	 Naród	wybrany	drobiazgowo	wypełniał	przepisy	rytualne,	zabijając	jednocześnie	
proroków.	Tak	przecież	uczynili	z	Jezusem,	Synem	Bożym,	mniemali,	że	przez	to	ratu-
ją	naród	wybrany:	“lepiej, aby jeden zginął za wielu”.	Został	odrzucony	przez	sługi	i	
stróżów	świątyni	Syn	Boży.
	 Niebezpieczeństwo	 faryzejskiego	 ducha,	 który	 może	 doprowadzić	 nawet	 do	
zbrodni	i	zabójstwa,	grozi	każdej	wspólnocie	ludzkiej,	a	więc	także	i	nam,	wierzącym,	
kościelnej	wspólnocie.	Chociaż	Kościół	w	swej	istocie	jest	święty,	bo	Chrystus	jest	jego	
Głową,	a	Duch	Święty	Ożywicielem,	to	przecież	składa	się	on	także	z	ludzi	podległych	
słabości	i	skażeniu	grzechem.	Człowiek	nie	zawsze	otwiera	się	na	pełne	Boże	działanie,	
nawet	jeśli	niejednokrotnie	występuje	w	imieniu	samego	Boga.	
	 Jeśli	Syn	Boży	został	zabity	przez	Żydów,	którzy	Go	słuchali,	to	z	pewnością	ten	
rodzaj	zła	nie	został	zniesiony.	Za	każdym	razem,	gdy	chcemy	wykorzystać	Królestwo	
Boże	dla	naszych	osobistych	celów,	gdy	chcemy	pomyślnie	realizować	plan,	który	wyda-
je	się	służyć	Bogu	i	ludziom,	wtedy	niejednokrotnie	obłudnie	staramy	się	też	zaspokoić	
naszą	potrzebę	bycia	ważnym,	wywierania	wpływu	i	w	ten	sposób	"przywłaszczamy sobie 
winnicę Pańską".	Czy	nie	jest	to	duch	faryzejski,	tak	słusznie	potępiony	przez	Jezusa”.
         Fragmenty homilii, SiL - 1993
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GDZIE JEST TWÓJ SKARB?

	 Gdyby	tak	Bóg	zapytał	nas,	jak	kiedyś	króla	Salomona,	czego	najbardziej	prag-
niemy	w	życiu,	o	co	byśmy	prosili?	Ukończenie	szkoły,	zdanie	matury,	dostanie	się	na	
wyższe	studia,	spotkanie	wartościowej	osoby	z	którą	można	by	być	szczęśliwym,	może	
byłaby	to	prośba	o	długie	życie	pozbawione	problemów	i	trudności,	w	zdrowiu	i	dobroby-
cie,	albo	może	mielibyśmy	jeszcze	jakiś	inny	zestaw	atrakcyjnych	pragnień?
	 Salomon	zaś	odpowiedział	 inaczej:	“Racz więc dać Twemu słudze serce pełne 
rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła...”(I	czyt.).
	 Może	ktoś	powie,	dawne	to	czasy,	dziś	myśli	się	inaczej,	świat	się	zmienił.	Tak,	
to	prawda.	Ale	przecież	człowiek	jest	ten	sam,	ma	taką	samą	naturę,	skłonną	do	wspan-
iałych	wzlotów,	heroizmu,	bohaterstwa,	a	z	drugiej	strony	potrafi	wszystko	przekreślić,	
zejść	na	samo	dno	swego	człowieczeństwa.	Człowiek	jest	zdolny	do	złego	i	do	dobrego,	
ma	takie	same	pragnienia	i	tęsknoty.	Jest	tym	odwiecznym	poszukiwaczem	skarbu,	tej	
drogocennej	perły,	która	go	uszczęśliwi	i	będzie	stanowić	o	sensie	życia.
	 Oto	 wypowiedź	milionera	 z	 Texasu:	 “Myślałem,	 że	 za	 pieniądze	mogę	 kupić	
szczęście	 -	ale	zostałem	sromotnie	zawiedziony”.	A	słynna	gwiazda	filmowa	żali	 się:	
“Mam	pieniądze,	piękną	urodę	i	popularność.	Powinnam	być	najszczęśliwszą	niewiastą	
na	świecie,	a	jestem	nędzarzem.	Dlaczego?”
	 Nie	zawsze	więc	sława,	powodzenie,	kariera	naukowa,	sportowa,	czy	inna	będzie	
tą	perłą,	która	uszczęśliwi	i	zaspokoi	człowieka.	W	biografii	M.	Skłodowskiej-Curie	pisze	
jej	córka:	“moja	matka	nie	była	w	życiu	szczęśliwa.	Ona,	dwukrotna	laureatka	nagrody	
Nobla,	nie	była	szczęśliwa”.
	 A	rozrywka,	zabawy,	korzystanie	z	uroków	życia	według	dewizy:	“używaj	świata	
póki	służą	lata”?	Wypowiada	się	student:	“Mam	23	lata,	a	moje	bogate	przeżycia	uczyniły	
mnie	starcem”.	Pozostały:	niedosyt,	pustka,	zniechęcenie	i	wyrzuty	sumienia.
	 Jest	takie	opowiadanie	o	św.	Franciszku	z	Asyżu,	który	szedł	przez	lasy	z	bratem	
Jałowcem.	Słysząc	piękne	śpiewy	ptaków	towarzysz	zawołał:	Jak	szczęśliwe	są	ptaki	i	
zwierzęta,	a	dlaczego	bracie	Franciszku	ludzie	nie	są	tak	szczęśliwi,	jak	one?	Bo	ptaki,	
zwierzęta	są	stworzone	dla	tego	świata	i	są	szczęśliwe	-	odpowiedział	święty,	a	ludzie	
nie	są	stworzeni	dla	tego,	ale	dla	tamtego	świata	i	dlatego	nie	mogą	być	tu	szczęśliwi.
Podpowiada	nam	piosenka	ewangeliczna:
	 “Wśród	licznych	dróg	człowieczych	-	jedna	jest	tylko	prawdziwa.
	 Lecz	kto	nam	pokaże	tę	drogę,	kto	powie,	jak	się	nazywa?
	 Tylko	On,	tylko	On,	ubogi	cieśla	z	Nazaretu,
	 Tylko	On,	tylko	On,	On	doprowadzi	nas	do	celu”.
Tylko	On,	Jezus	Chrystus	mógł	o	sobie	powiedzieć:	“Ja	jestem	Drogą,	Prawdą	i	Życiem”,	
a	słowa	te	potwierdził	śmiercią	i	zmartwychwstaniem.
	 Dziś	Jezus	Chrystus	daje	nam	odpowiedź,	że	tym	skarbem,	tą	drogocenną	perłą	
jest	królestwo	niebieskie.	Oznacza	to	panowanie	Boga	nad	światem,	panowanie	spraw-
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iedliwości,	miłości	i	pokoju,	pełnię	szczęścia	płynącą	z	obcowania	Boga	z	ludźmi.	Jest	
to	wspaniała	 rzeczywistość,	nowy	wymiar	 istnienia,	 jaki	proponuje	Bóg	człowiekowi	
przez	swojego	Syna	Jezusa	Chrystusa,	który	wypełnia	wszystkie	nadzieje	i	oczekiwania	
ludzi.	Jezus	ogłasza	nadejście	tego	Królestwa:	“Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie."	Żeby	więc	wejść	do	niego,	należy	nawrócić	się	do	Boga,	czyli	
całkowicie	zmienić	myślenie,	postępowanie,	mieć	zupełnie	nowe	spojrzenie	na	świat,	
na	wszystko	co	istnieje.	To	po	prostu	odejście	od	dotychczasowego	sposobu	życia,	co	
Chrystus	określa:	pójść,	sprzedać	wszystko	i	nabyć	skarb,	tę	drogocenną	perłę.
	 Chrześcijanom	zarzuca	się,	że	myśląc	o	królestwie	niebieskim,	odrywają	się	od	
ziemi,	od	jej	spraw	i	problemów,	a	kierują	się	ku	niebu,	ku	zaświatom.	Pan	Jezus	jednak	
wyraźnie	powiedział:	“królestwo Boże jest pośród was“.	Darowany	nam	więc	stan	przy-
jaźni	z	Bogiem,	jest	też	i	wezwaniem	do	dawania	odpowiedzi,	do	wzrastania.	Wymaga	
to	od	nas	czynnej	i	twórczej	postawy,	która	wyraża	się	w	dążeniu	do	przemiany	świata.	
Stąd	też	wszelka	ludzka	działalność	która	przekształca	świat	i	człowieka	i	czyni	go	do-
skonalszym	i	szlachetniejszym	pod	względem	duchowym	i	materialnym,	jest	udziałem	w	
budowaniu	królestwa	niebieskiego.	Buduje	je	każdy	rolnik	i	ogrodnik,	każdy	górnik	i	hut-
nik,	rzemieślnik	i	pracownik	handlu,	inżynier,	lekarz,	naukowiec	i	każdy	inny	człowiek,	o	
ile	pracuje	rzetelnie	i	pragnie	by	jego	praca	przyczyniała	się	do	szczęśliwszego	bytowania	
ludzi.	Każdy	nasz	wysiłek	i	trud,	nasza	nauka	czy	inna	działalność,	przezwyciężanie	się,	
rozwijanie	 swojego	 człowieczeństwa,	 odrzucanie	wszystkiego	 co	 złe	 i	 nieszlachetne,	
wybieranie	dobra,	szerzenie	prawdy	i	sprawiedliwości,	to	nasz	udział	w	wielkich	planach	
Bożych,	w	planach	rozwoju	królestwa	niebieskiego,	które	w	pełni	objawi	się	w	czasie	
powtórnego	przyjścia	Jezusa	Chrystusa	na	końcu	czasów.
	 Zrozumiała	jest	się	prośba	króla	Salomona	o	zdolność	rozróżniania	dobra	i	zła,	bo	
przecież	od	tego	zależy	udział	w	królestwie	niebieskim.
	 Nasze	przyjście	na	niedzielną	Mszę	św.	też	jest	wyrazem	wyboru	królestwa	nie-
bieskiego,	które	staje	się	obecne	w	świętych	znakach	eucharystycznych.	Dopiero	wtedy,	
kiedy	odkrywamy	Chrystusa	 i	wierzymy	w	Niego,	nasze	życie	nabiera	 innego	sensu,	
odkryciem	skarbu,	znalezieniem	drogocennej	perły.

SiL-2002
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POEMAT O DOJRZEWANIU

	 1.	“Przyjaciel	mój	miał	winnicę...”	w	ten	sposób	prorok	Izajasz	zaczyna	swą	pieśń	
o	miłości	Boga	do	Narodu	Wybranego.	Pan	Bóg	stworzył	człowieka	i	go	ukochał.	Troskli-
wie	wychował	i	kształtował	pewną	grupę	ludzi,	z	której	uformował	naród	wybrany.	Ten	
naród,	zamiast	przynosić	owoce	wierności	i	pokoju,	zaczął	rodzić	nienawiść,	zazdrość	i	
gwałt.	Bóg	spodziewał	się	pięknych	winogron,	a	otrzymał	cierpkie	jagody.
	 Czy	 taką	 winnicą	 jest	 każda	 społeczność	 wybrana,	 umiłowana	 przez	 Pana	 i	
sprawiająca	Mu	zawód	i	ból?
	 2.	Ta	Izajaszowa	pieśń	o	miłości	Boga	stanowi	podstawę	zreinterpretowanej	przez	
Jezusa	historii,	którą	opowiedział	arcykapłanom	i	starszym	ludu.	“Był pewien gospo-
darz, który założył winnicę. Otoczył murem wykopał w niej prasę, zbudował wieżę...” 
W	Jezusowej	opowieści	miłość	gospodarza	winnicy	przejawia	się	w	ciągłym	wysyłaniu	
nowych	sług.	Aluzja	jest	jasna.	Na	przestrzeni	historii	Bóg	nieustannie	wzbudzał	pro-
roków,	których	lud	nie	słuchał,	a	często	odrzucał,	prześladował	ich,	a	nawet	zabijał.	Gdy	
Bóg	posyłał	swoich	proroków,	a	na	końcu	swego	Syna,	pracownicy	winnicy	przybierali	
coraz	groźniejszą	postawę	wobec	wysłańców	swego	Pana.	Jeśli	chodzi	o	Syna,	to	nawet	
rzekli	do	siebie:	“To jest dziedzic; chodźmy, zabijmy go, posiądziemy jego dziedzictwo”.
Największą	pomyłką	pracowników	winnicy	było	odrzucenie	Syna,	którego	gospodarz		
do	nich	posłał.	Oni	chcieli	przywłaszczyć	sobie	winnicę.
	 Sprawa	wychodzi	w	tym	momencie	daleko	poza	Naród	Wybrany.	To	niebezpiec-
zeństwo	dotyka	każdej	wspólnoty,	a	więc	i	tej,	której	na	imię	Kościół.
	 Czy	 więc	 cały	 wysiłek	 Boga	 włożony	 w	 wychowanie	 człowieka	 miałby	 być	
daremny?	“Co jeszcze miałem uczynić... a nie uczyniłem?”	Bóg	wszczepił	nam	wiarę,	
powołał	nauczycieli	wiary,	objawił	prawdę	o	Sobie,	założył	Kościół,	a	w	Nim	sakramen-
ty.	W	tym	Kościele	pozostał	z	nami	“aż do skończenia świata”.	Każdego	z	nas	wielokrot-
nie	napominał,	ostrzegał,	wspierał	 i	umacniał.	Przez	wydarzenia	naszego	życia,	przez	
naszych	bliskich,	przyjaciół,	przez	słowa	Ewangelii,	przez	naukę	Kościoła,	przez	dobre	
natchnienia.	Co	jeszcze	Bóg	mógł	uczynić?
	 3.	Temu	wychowaniu,	tej	Bożej	pedagogii	w	dojrzewaniu	ku	pełni	wiary	zagrażają	
pewne	 niebezpieczeństwa.	 Pierwszym	 niebezpieczeństwem	 jest	 “pokusa”	 odrzucenia	
Boga.	Ta	pokusa	samowystarczalności,	samostanowienia	człowieka	może	się	np.	wy-razić	
w	twierdzeniu,	że	religia	jest	rodzajem	alienacji	człowieka,	utrudnia	osiągnięcie	pełni	
człowieczeństwa.
	 Drugie	 niebezpieczeństwo	 jest	 bliższe	 “ludziom	 Kościoła”.	 Polega	 ono	 na	
wykorzystaniu	“mocy	Ducha	Świętego”	dla	własnych	celów	i	korzyści.	To	ostrzeżenie	
ma	znamiona	dramatyczne.	Zobowiązuje	ono	każdego	z	wiernych	do	poświęcania	się	
w	celu	budowania	Królestwa	Bożego	na	ziemi	-	bez	oczekiwania	korzyści	osobistych	i	
nagród.	W	kościele	wszyscy	jesteśmy	sługami	i	nikt	nie	powinien	przywłaszczać	sobie	
mocy	Ducha	Świętego	 dla	własnej	 chwały.	Tylko	 bezinteresowna	miłość	 liczy	 się	w	
Królestwie	Bożym,	reszta	nie	ma	znaczenia.
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	 Wspaniały	poemat	Izajasza,	do	którego	nawiązał	Pan	Jezus,	ukazuje	nam	korzenie	
ludzkiego	zła,	od	którego	nikt	z	nas	nie	jest	wolny.	Tylko	włączenie	się	w	wyniszczającą	
śmierć	 Chrystusa,	 a	 potem	 w	 Jego	 Zmartwychwstanie,	 którego	 uobecnieniem	 jest	
każdorazowa	 Msza	 św.,	 może	 się	 stać	 dla	 nas	 źródłem	 “nowego	 człowieczeństwa”	
dojrzałego	w	wierze.	Amen.

Bp G. Kusz; SiL-2005

DZIERŻAWCY BOŻEJ WINNICY

      “W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie  
     myśląc: uszanują mojego syna “. (Mt 22, 37)

	 Działo	się	 to	w	386	roku.	Augustyn,	młody	nauczyciel	 retoryki	w	Mediolanie,	
przechadzał	 się	 po	 ogrodzie.	 Nagle	 usłyszał	 natarczywy	 głos:	 -	Weź	 i	 czytaj,	 weź	 i	
czytaj.	Wszedł	więc	 do	 domu	 i	wziął	 pierwszą	 lepszą	 książkę	 z	 półki.	Był	 to	Nowy	
Testament.	Otworzył	na	chybił	trafił	i	natknął	się	na	następujący	fragment	Listu	do	Rzy-
mian:	“Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy 
przyzwoicie jak w jasny dzień; nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, 
nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie 
się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom”.	/Rz	13,	12-14/
	 Te	 właśnie	 słowa	 oraz	 nauki	 św.	Ambrożego,	 na	 które	Augustyn	 uczęszczał,	
spowodowały	 przełom	 w	 życiu	 młodego	 pogańskiego	 retora.	 Odtąd	 stał	 się	 nowym	
człowiekiem.	Kościół	czci	go	jako	wielkiego	świętego.
	 Augustyn	posłuchał	napomnień	biskupa	Ambrożego	i	głosu	własnego	sumienia	
wyrzucającego	mu	złe	życie	i	się	nawrócił.	Nie	wykorzystali	natomiast	szansy	zesłanej	
im	przez	Boga	dzierżawcy,	z	opowiedzianej	przez	Pana	Jezusa	przypowieści	o	winnicy.
	 Przeanalizujmy	bliżej	tę	przypowieść,	aby	zobaczyć,	czego	Chrystus	chciał	nas	
nauczyć.	Gospodarzem	winnicy	jest	oczywiście	Pan	Bóg.	Winnicą,	jak	ukazuje	to	dz-
isiejsze	pierwsze	czytanie,	jest	naród	żydowski.	Dzierżawcami	winnicy	są	przywódcy	
izraelscy:	kapłani,	uczeni	w	piśmie	i	faryzeusze.	Grupą	sług	wysłanych	przez	gospodarza	
są	prorocy,	których	Bóg	posyłał,	 aby	napominali	naród	wybrany.	Synem	gospodarza,	
którego	dzierżawcy	 zabili,	 jest	 Pan	 Jezus.	Nowymi	dzierżawcami,	 którym	gospodarz	
wydzierżawił	winnicę,	są	Apostołowie	Chrystusa.	Są	oni	nowymi	przywódcami	Ludu	
Bożego.
	 Zakończenie	 przypowieści	 sugeruje,	 że	 kapłani,	 uczeni	w	 Piśmie	 i	 faryzeusze	
wiedzieli	dobrze,	że	to	o	nich	Pan	Jezus	mówi	w	tej	przypowieści.	Zamiast	się	nawrócić,	
dalej	uparcie	kroczyli	błędną	drogą.	Przypowieść	o	winnicy	jest	jedną	z	najcenniejszych	
Chrystusowych	przypowieści,	ponieważ	pozwala	nam,	o	ile	to	jest	oczywiście	możliwe,	
poznać	sposób	Bożego	działania	nie	tylko	wobec	narodu	wybranego,	ale	również	wobec	
każdego	z	nas.
	 Przypowieść	ta	ukazuje	dwa	oblicza	Pana	Boga:	ukazuje	Boga	jako	cierpliwego	
Ojca	i	jako	sprawiedliwego	Sędziego.	Tak	jak	gospodarz	winnicy,	Bóg	okazywał	wręcz	
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niewiarygodną	cierpliwość	wobec	przywódców	Izraela.	Dawał	im	jedną	szansę	za	drugą,	
żeby	się	nawrócili.	Lecz	kiedy	okazało	się,	że	ci	ludzie	odpychają	Bożą	dłoń,	są	zatwar- 
dziali	w	swoim	złym	postępowaniu,	ani	myślą	wykorzystać	ofiarowanych	przez	Boga	
szans,	wtedy	Bóg	zesłał	na	nich	sprawiedliwą	karę,	na	którą	sobie	zasłużyli.
	 My	także	jesteśmy	dzierżawcami	Bożej	winnicy.	Tą	winnicą	jest	 to,	co	Bóg	w	
swojej	nieskończonej	miłości	nam	ofiarował.	Nasze	życie,	zdrowie,	talenty,	zdolności,	
czas	naszego	życia.	Również	od	nas	spodziewa	się	owoców.	Do	nas	także	posyła	swoje	
sługi	w	postaci	kapłanów	i	dobrych	ludzi,	po	to,	abyśmy	rodzili	dobre	owoce.	Do	każdego	
wyciąga	 swoją	 rękę,	 każdego	 upomina	 poprzez	 różne	 okoliczności	 i	 doświadczenia	
naszego	życia.
	 Umiejmy	tak	 jak	św.	Augustyn	 i	wielu,	wielu	 innych	ludzi	dobrze	odczytywać	
Boże	znaki.	Umiejmy	wykorzystać	dawane	nam	przez	Boga	szanse.	Bądźmy	Bogu	za	
nie	wdzięczni.	Nieustannie	się	nawracajmy.	Wydawajmy	dobre	owoce.	Abyśmy,	broń	
Boże,	tak	jak	przywódcy	Izraela,	nie	musieli	doświadczyć	karzącej,	ale	sprawiedliwej	
ręki	Boga.
	 Dziękując	 dziś	 Chrystusowi	 za	 przypomnienie	 nam,	 że	Bóg	 jest	 cierpliwym	 i	
miłosiernym	Ojcem,	ale	również	jest	Sprawiedliwym	Sędzią,	prośmy	Go	jednocześnie	
słowami	przepięknej	modlitwy:
	 “Głosie	Chrystusa,	wołaj	na	nas,	gdy	oddalamy	się	od	Ciebie.	
	 Oczy	Chrystusa,	patrzcie	na	nas,	kiedy	potrzebujemy	odwagi	i	otuchy.	
	 Dłonie	Chrystusa,	namaśćcie	nas,	kiedy	czujemy	się	słabi	i	udręczeni.	
	 Ramiona	Chrystusa,	podnoście	nas,	kiedy	potykamy	się	i	upadamy.	
	 Serce	Jezusa	pomóż	nam	kochać	innych,	tak	jak	Ty	nas	ukochałeś	“.

Ks. Marian Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL-2002
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Winnica Pana zastępów

	 Liturgia	słowa	tej	niedzieli	obdarza	nas	dwukrotnie	obrazem	winnicy.	Pojawia	się	
ona	mianowicie	w	czytaniu	z	Księgi	proroka	Izajasza	i	w	Ewangelii	św.	Mateusza.	Win- 
nica	jest	symbolem	narodu	wybranego.	W	Nowym	Testamencie	obraz	ten	symbolizuje	
nowy	naród	wybrany	przez	Pana,	a	więc	tych,	którzy	zostali	zaproszeni	do	pracy	w	win-
nicy	i	do	współodpowiedzialności	za	owoce,	jakie	powinna	przynosić.
	 Tekst	 proroka	 Izajasza	 -	 “Pieśń	 o	 winnicy”,	 należy	 do	 piękniejszych	 frag-
mentów	tej	przebogatej	w	obrazy	i	w	treść	księgi	prorockiej.	Jezus	Chrystus	w	swojej	
przypowieści	niejako	bazuje	na	Izajaszowym	obrazie,	a	mówiąc	dokładniej	nawiązuje	
do	utrwalonej	w	świadomości	narodu	wybranego	tradycji	utożsamiającej	 lud	Jahwe	z	
winnicą.	W	ojczyźnie	Jezusa	winnica	była	ogrodem	bardzo	wymagającym.	Tak	zresztą	
jest	wszędzie,	ale	tam	akurat	we	wszystkich	zabiegach,	jakie	wiązały	się	z	utrzymaniem	
winnicy	 i	 z	 jej	 owocowaniem,	widziano,	 także	 dzięki	 nauczaniu	 prorockiemu,	 obraz	
wszystkich	zabiegów	Boga,	jakie	podejmuje	dla	swojego	narodu.	Tak	więc,	jeżeli	winnica	
zawiodła	gospodarza,	to	znaczy,	że	trzeba	było	podjąć	decyzje	bardzo	ostre,	a	mianowicie	
tak	jak	mówi	Izajasz:	zamienić	winnicę	w	pustynię.	Ten	odwet	Pana	winnicy	jest	tym	
dotkliwszy,	kiedy	przywołamy	symbolikę	winnego	krzewu	jako	drzewa	życia,	bardzo	
rozpowszechnioną	na	starożytnym	Bliskim	Wschodzie.
	 W	Chrystusowej	przypowieści	winnicę	rozgrabili	sami	robotnicy,	którym	zaufał	
gospodarz,	a	więc	sam	Bóg.	Nie	uszanowali	nawet	Jego	Syna.	Syn	w	tej	przypowieści,	
to	Chrystus	odrzucony	przez	tych,	do	których	został	posłany.	Odrzucili	oni	kamień,	który	
miał	być	podstawą	budowania,	ale	Bóg	mimo	wszystko	sprawił,	że	stał	się	on	głowicą	
węgła	 dla	 budowy	 Królestwa	 Bożego,	 które,	 zabrane	 jednemu	 narodowi,	 stanie	 się	
własnością	wszystkich	narodów.
	 Zaufajmy	Panu	winnicy	i	zachowajmy	pokój	Boży	w	Jezusie	Chrystusie.	To	zna-
czy,	poddajmy	się	w	pełni	mądrości	Boga,	która	kieruje	losami	świata	i	ludzi,	i	zaufajmy	
Jego	miłości,	którą	obdarza	każdego	człowieka.

Bp Jan Szlaga; SiL-2002
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Przewrotni dzierżawcy

	 Przypowieść	 o	 dzierżawcach	winnicy	 obejmuje	 -	 w	 olbrzymim	 skrócie	 -	 całą	
historię	zbawienia,	 jej	przeszłość	 i	proroctwo	o	 jej	przyszłości.	 Jezus	Chrystus,	który	
ją	opowiada	uczonym	w	Piśmie	i	faryzeuszom,	stoi	w	punkcie	dzielącym	przeszłość	od	
proroczej	wizji	 obejmującej	 przyszłość.	Winnica	 jest	 zbudowana	 i	 zagospodarowana	
przez	Boga	samego,	my	zaś	otrzymaliśmy	zadanie	uprawiania	jej,	by	przynosiła	owoc.	
Winniśmy	jednak	pamiętać	zawsze	o	tym,	że	to	Bóg	ją	dla	nas	zbudował	i	urządził.	On,	
Pan	i	Stwórca	wszechrzeczy,	zasadził	ją	i	wyposażył,	a	naszą	rzeczą	jest	pracować	w	niej	
i	oddać	Mu	ostateczny	plon.
	 Na	ten	temat	od	początku	toczy	się	spór	w	myślach	ludzkich	i	sercach,	spór	o	to,	
czy	świat	-	winnica	Boża,	jest	rzeczywiście	bezsporną	własnością	Pana	Boga,	czy	też	
podlega	tylko	człowiekowi.	Spór	ten	przyjmuje	rozmaite	odcienie	i	zabarwienia	i	układa	
się	 w	 pytania,	 czy	 człowiek	 posiada	 świat	 na	 prawie	 prostego	 odkrycia,	 zdobyczy	 i	
zawłaszczenia,	czy	na	zasadzie	otrzymanego	daru?	Czy	zdobył	go	na	prawie	szczęśliwego	
przypadku	i	zawdzięcza	go	samemu	sobie,	czy	komuś	innemu?	Toczy	się	spór	o	to,	czy	
człowiek	uważający	się	za	jedynego	gospodarza	świata,	jest	nim	rzeczywiście,	czy	też	
podlega	jakiemuś	nadrzędnemu	autorytetowi,	nadrzędnej	instancji?	Czy	człowiek	sam	
jest	jedynym	i	ostatecznym	autorytetem	i	nie	ma	innego	ponad	nim?	Czy	wobec	tego	
odpowiada	 sam	 przed	 sobą	 i	 przed	 nikim	 innym?	 Czy	 wreszcie	 może	 rozporządzać	
światem	—winnicą	według	własnego	upodobania?
	 Jesteśmy	naocznymi	świadkami	tego	zjawiska,	że	człowiek	usiłuje	bronić	swego	
stanu	posiadania	i	swej	iluzorycznej	niezależności,	prawa	stanowienia	o	sobie	samym	
i	o	wszystkim,	co	istnieje.	Jedni	broniąc	się	w	sposób	naiwny	skreślają	po	prostu	Pana	
Boga	na	drodze	prostej	negacji,	nie	troszcząc	się	o	uzasadnienie	tego	kroku.	Inni	usiłują	
uzasadnić	negację	Boga	na	drodze	rozumowej	argumentacji,	toczą	więc	niekończące	i	
wiecznie	się	odradzające	spory	filozoficzne,	prowadzą	dyskusje	i	podejmują	dociekania,	
mające	uspokoić	niepewność	i	rodzące	się	pytania.	Jeszcze	inni	bronią	się	po	prostu	siłą	
i	gwałtem,	aż	do	przelewu	krwi	 i	do	odbierania	życia,	podobnie	 jak	to	miało	miejsce	
w	ewangelicznej	opowieści:	 „Jednych	pobili,	 a	 innych	zabili...”.	W	wieloraki	 sposób	
człowiek	usiłuje	się	bronić	przed	cudzą	interwencją	w	swoje	życie	i	w	swój	świat.
	 Tak	było	od	samego	początku.	Być	może,	że	już	w	Kainowej	zbrodni	bratobójstwa	
kryje	się	zalążek	tego	konfliktu,	i	już	tam	można	by	się	doszukać	śladów	tego	wielkiego	
sporu.	Abel,	 który	 przyjmował	 swoją	 zależność	 od	Boga	 ze	 spokojem	 i	 z	 godnością	
wypełniał	wobec	Niego	swe	zobowiązania,	został	zabity	przez	brata,	ponieważ	nazbyt	
wyraźnie	przypominał	mu	Tego,	„Który	jest”.	Stanowił	dla	niego	wciąż	odradzający	się	
problem:	Czy	człowiek	musi	podobać	się	Bogu	i	liczyć	się	z	Nim,	czy	też	może	sobie	
układać	życie	niezależnie	od	Niego.	Po	Ablu	przyjdą	długie	szeregi	wysłanników	Bożych	
i	proroków,	i	prześladowanych,	i	nękanych,	często	mordowanych	za	to,	że	przypomi-
nali	Boga	i	Jego	prawo	do	człowieka	i	do	świata.	I	tak	się	toczyła	ta	historia	aż	do	Jana	
Chrzciciela,	który	miał	odwagę	powiedzieć	jednemu	z	wielkich	tego	świata:	nie	wolno	
ci...,	mimo	że	jesteś	królem.	Nie	wolno	ci,	bo	świat	nie	jest	twój,	a	prawo	ładu	życia	nie	
pochodzi	od	ciebie,	lecz	panuje	nad	tobą.
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	 Jest	rzeczą	znamienną,	że	Bóg	żądający	owoców	ze	swojej	winnicy,	nie	domaga	
się	ich	dla	siebie.	Domaga	się	ich	dla	nas,	dla	człowieka	samego	w	sobie.	Troszczy	się	
o	człowieka,	o	jego	dobro,	o	jego	doskonałość,	o	jego	wielkość,	o	wieczny	wymiar	jego	
życia.	Ta	troska	Boga	o	nas	podyktowała	nam	przykazania	i	postawiła	wymagania,	by	
życie	nasze	nie	było	jałowe,	lecz	przynosiło	„owoc	trwający	na	wieki”.
	 Wbrew	pozorom	Bóg	domagający	się	od	nas	podporządkowania,	posłuszeństwa	
i	czci,	nie	kieruje	się	żądzą	chwały	w	naszym	rozumieniu.	Kieruje	się	miłością.	Stwarza	
nas	z	miłości	 i	pragnie	nas	uczynić	zdolnymi	do	miłości.	Pragnie	nadto,	by	człowiek	
sam	siebie	w	taki	sposób	formował,	by	w	rezultacie	był	zdolny	odpowiedzieć	na	Bożą	
miłość	największą	miłością,	na	jaką	go	stać	-	miłością	z	całego	serca,	z	całej	duszy,	ze	
wszystkich	myśli	i	sił	swoich.
	 Bóg	kochając	człowieka,	oczekuje	i	pragnie,	by	i	człowiek	odpowiedział	Mu	w	
tym	samym	„języku”,	by	Go	umiłował	wprost,	bezpośrednio,	jako	Osobę,	i	pośrednio	w	
bliźnich	swoich	i	we	wszystkim,	co	zostało	stworzone.
	 Tak	więc	owoce	winnicy,	wypracowane	przez	dzierżawców,	wrócą	ostatecznie	do	
nich	samych	jako	dar	miłości	-	miłości	mądrej,	przewidującej	przyszłość,	na	pewnych	
etapach	życia	wymagających	trudu	i	poświęcenia,	ale	w	ostatecznym	rezultacie	uszczęś-
liwiających	człowieka.	Z	tego	układu	pomiędzy	Bogiem	-	Panem	winnicy,	a	ludźmi	-	
dzierżawcami,	nie	Bóg	wyjdzie	bogatszy	i	szczęśliwszy,	lecz	człowiek.	Odpowiadając	
Bogu	w	miłującym,	pracowitym	posłuszeństwie	stanie	się	bardziej	ludzki,	będzie	coraz	
bardziej	pełny	dobra	i	sprawiedliwości,	coraz	bardziej	pojemny	na	niewyczerpaną	i	ubo-
gacącą	miłość	samego	Boga.
	 Miłość	Boga	do	nas	nie	zraża	się	postępowaniem	naszym.	Jest	konsekwentna	do	
ostatecznych	granic	i	w	swej	konsekwencji	decyduje	się	na	swój	ostateczny	wyraz	i	os-
tateczne	ryzyko:	„W końcu posłał do nich Syna swego, myśląc sobie: uszanują mojego 
Syna...”	W	 tym	punkcie	 swej	 przypowieści	Chrystus	 nie	mówi	 już	o	 przeszłości.	Tu	
kończy	się	historia,	a	mowa	Chrystusa	staje	się	proroctwem.	Chrystus	zaczyna	mówić	o	
przyszłości,	którą	On	tylko	zna.	Zna	swój	los,	który	Mu	zgotują	Jego	bracia	wedle	ciała,	a	
mimo	to	jednak	wkłada	w	usta	biblijnego	gospodarza	słowa	nadziei:	„Uszanują przecież 
mojego syna”.
	 Zdrowy	rozsądek	powinien	by	to	właśnie	ludziom	podyktować;	niestety	namięt-
ności	odbierają	człowiekowi	zdrowy	rozsądek.	I	tak	zaczyna	się	historia	Jezusa	Chrystusa	
pełna	paradoksów	i	przeciwieństw.	Syn	Boży	nie	został	uszanowany:	„Chwyciwszy Go 
wyrzucili z winnicy i zabili”.	Chrystusa	pojmanego	i	skazanego	na	śmierć	wyprowadzo-
no	poza	mury	świętego	miasta	i	ukrzyżowano.	Ale	na	tym	nie	kończy	się	historia	Syna	
Bożego	zesłanego	przez	Ojca	na	ziemię.	Został	wprawdzie	odrzucony,	ale	równocześnie	
został	przyjęty	i	uszanowany.	Stało	się	to	jednak	zupełnie	inaczej,	niż	to	zdolne	są	pojąć	
ludzkie	myśli.
	 Z	odrzuceniem	swego	Syna	związał	Bóg	swoje	przedziwne	zbawcze	zamierzenia	
i	 plany.	 Splótł	 niejako	 razem	 klęskę	 i	 zwycięstwo	 -	 odrzucenie	 i	 przyjęcie.	 Jest	 rze-
czą	znamienną,	że	Chrystus	schodzący	niejako	na	dno	swojej	klęski	w	ukrzyżowaniu	
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i	powolnym	konaniu,	wypromieniowuje	z	siebie	moc	zbawiającą.	To	promieniowanie	
wychwycił	umierający	na	sąsiednim	krzyżu	złoczyńca.	Było	ono	dla	niego	tak	czytelne	
i	przekonywające,	że	w	imię	tego	odkrycia	rozpoczął	z	Chrystusem	dialog	zbawienia:	
„Panie, pomnij na mnie, kiedy przyjdziesz do Królestwa swego”.	Na	tę	prośbę	otrzymał	
pocieszającą	odpowiedź:	„Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju”.	Promieniująca	z	kona-
jącego	Chrystusa	moc	dotknęła	również	rzymskiego	setnika,	który	„widząc, co się stało, 
wielbił Boga mówiąc: Zaiste, Ten był Synem Bożym”.
	 Jeszcze	 nie	 doszedł	 do	 końca	 drogi	 swego	 odrzucenia,	 jeszcze	 nie	 przeżył	 do	
końca	swej	śmiertelnej	słabości,	a	już	zaczyna	objawiać	swoją	moc	i	staje	się	oparciem	
dla	 ludzkiej	nadziei.	Zabity,	zmartwychwstaje,	wraca	do	ludzi,	którzy	Go	odrzucali,	 i	
zostaje	przyjęty.	„Kamień odrzucony przez budujących staje się głowicą węgła”.	Staje	
się	ocaleniem,	pocieszeniem	i	otuchą	dla	cierpiących,	skrzywdzonych,	niesprawiedliwie	
potraktowanych	przez	życie.	Staje	się	świadectwem	i	gwarancją,	że	krzywda	i	niespra- 
wiedliwość	nie	będą	mieć	ostatniego	słowa	na	tym	świecie.	On	jest	wielkim	radosnym	
objawieniem	dobrej	nowiny,	że	ostatnie	słowo	należy	właśnie	do	Niego.	On	chce	podzie-
lić	się	z	nami	zwycięstwem	swego	zmartwychwstania	i	wprowadzić	nas	do	nowej	„ziemi	
obiecanej”	-	ziemi	wolności,	sprawiedliwości,	miłości	i	światła,	które	nie	gaśnie	nigdy.
	 Jest	to	zadziwiający	splot	przeciwieństw,	a	wszystkie	one	posiadają	swą	wymowę.	
Są	objawieniem	prowadzącym,	wspomagającym	i	pocieszającym	człowieka	na	trudnych	
drogach	jego	życia.	Wszystko,	co	Chrystus	przeżył,	ma	swoją	wymowę	dla	ludzi	dobrej	
woli.	Stanowi	dla	nich	źródło	mądrości	 i	mocy.	Przemawia	do	nas	Jego	cudotwórcza	
moc,	moc	nad	chorobami	i	śmiercią,	moc	nad	życiem	i	nad	żywiołami.	Przemawia	do	nas	
również	Jego	słabość	i	cierpienie,	Jego	poniżenie	i	śmierć,	i	wreszcie	Jego	zmartwych- 
wstanie.	Ono	to	stanowi	jakby	samo	serce	Jego	dobrej	nowiny.	Tak	więc	Chrystus	odrzu-
cony	w	całym	przerażającym	realizmie	swego	cierpienia	 i	 śmierci,	 jest	 równocześnie	
Chrystusem	przyjętym	i	przyjmowanym	przez	ludzi	zarówno	w	swej	mocy,	jak	i	w	swej	
słabości.
	 W	miarę	 jak	mijają	wieki	 i	przez	ziemię	przechodzą	coraz	 to	nowe	pokolenia,	
Chrystus	 jest	 ciągle	 odrzucany	 i	 ciągle	 na	 nowo	 przyjmowany.	 W	 obrębie	 murów	
ewangelicznej	winnicy	dokonuje	się	nieustannie	dramat	człowieka,	który	spotyka	Boga	
i	 Jego	miłość,	 a	 nie	 zawsze	 szczęśliwie	 to	 spotkanie	 rozwiązuje.	Ojciec	posyła	Syna	
swego	z	wysokości	niebios,	by	objawił	w	sobie	Jego	miłość:	„Tak Bóg umiłował świat, 
że Syna swego dał...”.	A	człowiek	musi	podjąć	decyzję.	Musi	z	pozycji	swojej	wolności	
dać	odpowiedź	Bogu.	Odpowiedź	może	być	dana	w	języku	miłości,	a	miłość	może	się	
narodzić	 tylko	 z	wolności.	 Przy	 ludzkiej	 słabości	 zaś	wolność	może	 się	 czasem	 stać	
rzeczą	wielce	niebezpieczną.	Czasem	przygarnia	 się	 do	Boga	 jak	dziecko	bezradne	 i	
skrzywdzone,	a	czasem	odpycha,	rani	i	zabija:	„jednych pobili, a innych zamordowali”.	
Czasem	wypowiada	się	we	wzruszającej	wierności,	a	czasem	w	zdradzie.	Wolność	może	
się	odwracać	i	może	się	nawracać	-	jak	łotr	z	krzyża,	jak	setnik	spod	krzyża.	Człowiek	
winien	by	modlić	się	żarliwie	co	dnia,	by	wolność,	którą	otrzymał	jako	dar,	nie	została	
wykorzystana	przeciwko	Bogu,	lecz	objawiła	się	w	miłości	i	wierności.

Bp Jan Pietraszko; SiL-2005
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“POSŁAŁ SŁUGI, BY ODEBRALI PLON JEMU NALEŻNY”

	 Reakcja	tłumów	na	zachowanie	rolników	jest	sprawiedliwa.	Niewdzięcznych	rol-
ników	trzeba	ukarać.	Któż	z	nas,	słuchając	dziś	dwóch	przypowieści	o	winnicy	nie	jest	po	
stronie	gospodarza?		Tyle	troski,	inwestycji,	miłości	poświęcił	winnicy,	a	tu	brak	owoców	
i	czarna	niewdzięczność.	Któż	z	nas	by	się	nie	zdenerwował	i	nie	ukarał	winnych?
	 Słuchając	tych	przypowieści	potępiamy	niewiernych	Żydów,	przewrotnych	fary-
zeuszy.	Bo	przecież	to	o	nich	mowa.	Co	do	tego	nie	mamy	wątpliwości.	Upewnia	nas	
o	tym	sam	Izajasz	i	Pan	Jezus.	Ale	czy	naprawdę	tylko	o	nich?		Gdy	padały	te	słowa	
przed	wiekami,	 skierowane	były	do	konkretnych	 ludzi.	Kreśląc	obraz	winnicy,	obraz	
powszechny	w	Palestynie,	były	bardzo	sugestywne	i	łatwe	do	odczytania.		Dziś,	gdy	je	
słyszymy,	też	mają	konkretne	odniesienie,	a	nie	historyczne.	Nie	mówią	o	przeszłości	
lecz	o	życiu,	w	którym	sami	uczestniczymy.
	 Dramat	gospodarza	to	dramat	Boga.	Dramat	Boga,	bo	niezmierzona	Jego	dobroć,	
miłość	pozostaje	bez	echa.	Człowiek	nie	 reaguje,	nie	odpowiada.	Dramat	winnicy,	 to	
także	i	przede	wszystkim	dramat	człowieka.	Każdy	z	nas	jest	rolnikiem	i	winnicą	Bożą.	
Całe	nasze	życie,	w	swej	najgłębszej	warstwie,	w	swej	wewnętrznej	prawdzie,	stanowi	
winnicę,	należącą	do	Boga	samego,	który	ją	zasadził	i	przygotował.	Wszystko	więc	w	
naszym	życiu,	tak	jak	w	winnicy,	ma	swoje	pierwotne	odniesienie	do	Boga.
	 W	każdego	z	nas	zainwestował	Bóg	ogromny	kapitał.	Każdy	został	obdarowany	
ponad	miarę,	otrzymał	wszelkie	 szanse	pełnego	 rozwoju.	Wszystko	co	mamy	 i	czym	
jesteśmy,	 jest	 własnością	 Boga.	 My	 jesteśmy	 tego	 tylko	 użytkownikami.	 Bóg	 daje	
człowiekowi	 życie	w	dzierżawę.	A	więc	 nasze	 życie	 jest	własnością	Boga.	Mamy	 je	
niejako	w	dzierżawie	od	Niego.	 	 I	 jak	 tamci	popełniamy	podwójny	grzech.	Albo	nie	
przynosimy	owoców,	albo	prawo	do	owoców	przypisujemy	sobie,	a	nie	Właścicielowi.
	 Celem	 winnicy	 jest	 wydanie	 owoców.	 One	 należą	 do	 właściciela.	Wzięliśmy	
nasze	życie	i	zapomnieliśmy,	kto	jest	jego	właścicielem.	Gdybyśmy	o	tym	pamiętali,	to	
widzielibyśmy	we	wszystkich	wydarzeniach	naszej	codzienności,	-	znak	Bożej	obecności	
w	naszym	życiu.	Jakże	często	w	różnych	wydarzeniach	nie	potrafimy	rozpoznać	Bożych	
sług,	którzy	przychodzą	do	nas	 i	 żądają	od	nas	owoców.	Co	więcej,	 tymi	 sługami	w	
szczególny	sposób	są	ludzie,	którzy	stanęli	na	drodze	naszego	życia.	Spotkanie	z	dru-
gim	 człowiekiem	 jest	 bowiem	 sytuacją,	 która	 domaga	 się	 wydania	 owocu.	 Dopiero	
bowiem	przyjęcie	lub	nie	drugiego	człowieka	świadczy	o	tym,	czy	uznajemy	Boga	jako	
właściciela	naszego	życia	czy	nie.		Nasza	historia	jest	pasmem	spotkań	z	ludźmi,	których	
odrzucaliśmy,	którzy	zostali	przez	nas	zranieni,	których	skrzywdziliśmy,	odmawiając	im	
prawa	do	bycia	z	nami	w	całej	inności	ich	myślenia,	podejmowania	decyzji,	działania.
	 Przed	laty,	w	jednym	z	wywiadów	telewizyjnych	p.	Irena	Dziedzic	stwierdziła:	
“Czy	nie	sądzi	Pan,	że	dziś	Polacy	świetnie	sobie	radzą	bez	Boga?”		“Sądzę,	że	Pani	
świetnie	sobie	poradziła	z	Bogiem”	-	padła	odpowiedź.	A	Ty?	Radzisz	sobie	bez	Boga?	
Może	uważasz,	że	pokonasz	Boga,	wydrzesz	Mu	to,	co	do	Niego	należy,	przywłaszczysz	
sobie	to,	co	Jemu	powinieneś	oddać?	Może	nawet	jesteś	gotów	znieważyć	Jego	sługi,	
zabić	Syna,	zdeptać	własne	sumienie	-	jak	ci	rolnicy	z	przypowieści?	Przecież	ci	i	owi	
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wyrzekli	się	Boga,	a	świetnie	im	się	powodzi!		Są	niewierzący,	grzeszą,	a	wszystko	mają!	
Można	i	tak,	ale	do	czasu	-	do	żniwa.	Pan	upomni	się	o	swoją	dzierżawę.	Trzeba	będzie	
rozliczyć	się	z	tego	co	zrobiłeś	z	Jego	darami,	jak	gospodarzyłeś	w	Jego	winnicy,	jakie	
ona	wydaje	owoce	-	smaczne	owoce	dobra,	czy	cierpkie	jagody	zła,	krzywdy,	niepra-
wości?	Czy	umiesz	przyjmować	od	Boga	wszystko	co	Ci	daje,	dobro	 i	zło?	 	Umiesz	
dziękować	za	wszystko	jak	Job,	który	po	stracie	wszystkiego,	dzieci,	majątku,	zdrowia,	
przyjaciół,	wielbi	Boga:	“Bóg dał, Bóg wziął. Niech będzie imię Jego błogosławione” 
(Job	1,	21).	A	Ty	cóż	masz,	czego	byś	nie	otrzymał?		To	co	masz	to	dar,	depozyt,	talent	
dany	Ci	przez	Pana	byś	go	strzegł,	używał	i	pomnażał,	byś	nim	się	dzielił	i	byś	w	końcu	
Panu	odniósł	dobre	owoce.
	 Życie,	 -	 jest	 to	więc	zadanie,	 czas	pozyskiwania	dobrych	owoców,	aby	kiedyś	
stanąć	 przed	 Panem	 nie	 tylko	 z	 czystymi	 rękami,	wolnymi	 od	 zła	 i	 grzechów,	 ale	 z	
pełnymi	dobra,	które	powstało	przy	naszym	udziale,	i	którym	obdarzyliśmy	innych.	Taka	
postawa	jest	godna	człowieka,	którego	Bóg	odkupił	i	powołał,	aby	po	ziemskim	życiu,	
przebywał	z	Nim	wiecznie	w	Jego	Królestwie.			A	m	e	n.

Msza św. radiowa - 1996; SiL-2008

Był pewien gospodarz

	 Przypowieść	ta	zawiera	dwa	ważne	słowa:	“gospodarz”	i	“plon”.	Ewangeliczny		
gospodarz	oczekuje	plonów	szczególnych.	Założył	winnicę,	otoczył	ją	troskliwym	sta-
raniem	i	spodziewa	się	pięknych	zbiorów,	ale	rolnicy	nie	dają	znaku	życia.	Posyła	sługi,	
ale	zostają	oni	zabici.	Czyni	wówczas	rzecz	szaloną:	posyła	własnego	syna	-	jednak	on	
również	zostaje	zabity.	Wiemy,	że	tym	synem	jest	Jezus,	ale	czym	jest	winnica?	Kim	są	
rolnicy?	I	co	my	mamy	wspólnego	z	tą	historią?
	 Przypowieść	o	winnicy	opowiada	dzieje	związków	Boga	z	ludźmi	-	tego,	co	Ewan-
gelia	nazywa	królestwem:	“Ja	będę	wam	Bogiem	-	powiedział	Pan	-	wy	zaś	będziecie	
moim	 ludem”.	 Oto	 najpiękniejszy	 dar	 Boga,	 Gospodarza	wszystkiego,	 Pana	wszyst-
kiego.
	 Królestwo	jest	Jego	wielkim	marzeniem	o	nas.	Bóg,	który	jest	miłością,	pragnie	
uczynić	wszystkich	ludzi	narodem	miłości,	to	znaczy	narodem	dzieci	umiłowanych	przez	
Boga	i	miłujących	Boga,	oraz	narodem	braci	miłujących	się	wzajemnie.	Oto	winnica	i	
oto	plony.
	 Dla	urzeczywistnienia	tego	wspaniałego	planu	wybrał	On	maleńki	naród-nasienie,	
naród-zaczyn:	Izrael.	Powierzył	mu	swoją	winnicę,	to	znaczy	zamysł	o	królestwie.
	 Rozczarowanie.	Izrael,	źle	kierowany	przez	swoich	religijnych	przywódców,	nie	
wykorzystuje	należycie	otrzymanych	przywilejów.	Pan	posyła	do	nich	swoich	wysłańców,	
proroków,	 ale	 Izrael	 ich	 nie	 słucha.	 Lekceważąc	Gospodarza,	 źli	 rolnicy	wyobrażają	
sobie,	że	potrafią	sami	wziąć	w	swoje	ręce	winnicę	Bożą.	Źle	się	nią	jednak	zajmują,	
ponieważ	dary	Boże	mogą	przynosić	owoc	jedynie	w	Bogu.
	 W	 ostatnim	 i	 najwyższym	 porywie	miłości	 Bóg	 posyła	własnego	 Syna,	 który	
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mógłby	nauczyć	rolników,	jak	dobrze	uprawiać	winnicę	Boga,	jak	żyć	dla	królestwa.	Ale	
to	już	koniec,	zbliżamy	się	do	końca	Ewangelii.	Jezus	stwierdza,	że	nawet	On	nie	otrzyma	
posłuchu,	ponieważ	przywódcy	narodu	chcą	zabić	Jego	głos.
	 A	wówczas	rzuca	groźbę	całkowicie	nie	do	przyjęcia	dla	tych,	którzy	uważają	się	
za	dożywotnich	ulubieńców,	za	właścicieli	darów	Bożych.	Dotychczas	Pan	często	ich	kar-
cił,	a	nawet	surowo	karał,	ale	nikt	nigdy	nie	ośmielił	się	im	powiedzieć,	że	Bóg	powierzy	
swoją	winnicę	komuś	innemu.	A	taki	właśnie	jest	sens	owej	straszliwej	przypowieści,	
której	ostatnie	słowa	są	ostre	jak	miecz:	“Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane 
narodowi, który wyda jego owoce”.
	 Groźba	wypełniła	 się	 i	 chrześcijanie	 zajęli	miejsce	Żydów.	Nie	 pomniejsza	 to	
wielkości	tego	narodu,	który	pierwszy	został	wybrany	i	który	pozostaje	narodem	wybra-
nym	(Rz	11,28-29).	Nadal	głosi	on	Najwyższego	swoją	wielką,	często	heroiczną	wiarą.	
Idąc	za	nim,	i	wraz	z	nim,	stanowimy	wielki	nurt	objawienia	judeo-chrześcijańskiego	i	
przypowieść	ta	powinna	nas	zachęcić	do	refleksji	nad	naszą	własną	wielkością	i	odpo- 
wiedzialnością.	Jakaż	przytłaczająca	misja!	Żyć	miłością,	rozsiewać	wszędzie	miłość,	
wydawać	prawdziwy	owoc	królestwa.	Czy	stajemy	na	wysokości	zadania?	Czy	chrześci-
janie	 i	 ich	 przywódcy	 postępują	wszędzie	w	 świecie,	 jak	 dobrzy	 dzierżawcy,	 dobrzy	
rolnicy	jedynego	Właściciela	winnicy?

ANDRÉ SOVE, Homilie niedzielne; SiL-2008

Dwudziesta siódma niedziela zwykła

	 Dzisiaj	już	po	raz	trzeci	posługuje	się	Jezus	obrazem	winnicy	w	swych	przemówie-
niach	 do	 ludu.	Dzisiejsze	 pierwsze	 czytanie	 i	 Ewangelia	 są	 poważnym	ostrzeżeniem	
zarówno	dla	Izraelitów,	jak	i	dla	nas	wszystkich.	Bóg	skarży	się	na	swój	naród	przez	usta	
proroka	Izajasza	w	formie	przepięknej	pieśni,	która	zawiera	jednak	groźbę	spustoszenia	
i	zniszczenia	„winnicy”.	Ten	wybrany	lud,	wypielęgnowana	winnica	Boża	nie	urodziła	
winnych	gron,	czyli	dobrych	czynów	sprawiedliwości	i	świętości.	Nie	wykorzystała	łaski	
Bożego	wybrania	i	szczególnej	miłości.	Bóg	oczekiwał	sprawiedliwości,	a	oto	rozlew	
krwi	(Iz	5,7).	Dlatego	odczuje	ona	ciężką	rękę	Boga.	Zamienię	ją	w	pustynię	(Iz	5,6)	
—	grozi	Bóg	zdradzieckiej	winnicy.
	 Tę	samą	myśl	i	groźbę	powtarza	Jezus	w	nieco	zmienionej	formie.	Izraelowi	zos-
tała	powierzona	Boża	winnica:	objawienie	o	zbawieniu,	prawdzie	i	nadziei	dla	całego	
świata.	W	ciągu	historii	posyłał	im	Bóg	nauczycieli	i	proroków,	a	oni	ich	prześladowali	i	
zabijali.	Narodził	się	międy	nimi	Bóg-Człowiek,	obiecany	Zbawiciel.	Do	nich	w	pierw-
szej	kolejności	wyciągnął	swoje	dłonie	i	otworzył	im	swoje	serce.	Oni	jednak	przybiją	te	
zbawcze	dłonie	do	krzyża	i	włócznią	przebiją	Jego	serce.	Jest	to	zbrodnia	niepojęta,	która	
nie	może	ujść	kary.	Królestwo	Boże	będzie	wam	zabrane,	a	dane	narodowi,	który	wyda	
jego	owoce	 (Mt	21,43).	Naród	wybrany	 stanie	 się	narodem	odrzuconym.	Odrzucając	
Boga,	który	pojawił	się	wśród	nich,	odrzucili	tym	samym	siebie.
	 Kościół	 powtarza	 te	Boże	 przestrogi	 nam	wszystkim	w	 czytaniach	 biblijnych.	
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Każdy	 z	 nas	 otrzymał	 w	 swoim	 życiu	 szansę,	 każdemu	 powierzono	 Bożą	 winnicę,	
każdemu	proponuje	się	Boże	królestwo,	prawdę,	łaskę	i	miłość	Bożą.	Wypada,	by	każdy	
z	nas	zapytał	siebie,	jak	odpowiedział	na	te	propozycje.
	 W	 rzymskich	 katakumbach	 można	 oglądać	 obrazy	 przedstawiające	 wiarę	
starożytnych	chrześcijan.	Ze	źródła	płynie	potok.	Przychodzą	owce.	Jedne	cisną	się	do	
potoku	i	piją	z	niego	wodę.	Inne	przyszły,	ale	odwróciły	się	od	niego	i	odeszły,	żeby	
następnie	zginąć	z	braku	wody.	Źródło	i	potok	to	obraz	Chrystusa	i	tego	wszystkiego,	co	
On	proponuje.	Owce	są	obrazem	ludzi.	Jedni	gromadzą	się	wokół	Chrystusa,	przychodzą	
do	Niego	jako	do	źródła	życia	i	karmią	się	Nim.
	 Inni	żyją	bez	Niego	i	z	dala	od	Niego	na	pustyni	życia.	Nikomu	nie	jest	daleko	
do	Boga,	źródła	życia.	Bóg	nie	oddala	się.	Przeciwnie,	to	człowiek	często	oddala	się	od	
Boga	na	daleką	pustynię.
	 Codziennie	 wyciągałem	 ręce	 do	 ludu	 buntowniczego	 i	 niesfornego,	 który	
postępował	 drogą	 zła,	 za	 swoimi	 zachciankami	 (Iz	 65,2).	Bóg	każdemu	podaje	 rękę.	
Wystarczy	wyciągnąć	rękę	i	chwycić	ją.	Jezus	Chrystus,	źródło	życia,	jest	wśród	nas.	
Codziennie	możemy	słuchać	Jego	głosu.	Codziennie	z	naszych	ołtarzy	spływa	strumień	
Jego	Krwi	dla	naszego	zbawienia.	Czemu	więc	 jest	 taka	pustka	w	naszych	duszach	 i	
dlaczego	jest	tak	mało	świętości	w	naszym	życiu?	Musimy	się	poważnie	zastanowić,	czy	
nie	jesteśmy	przypadkiem	złymi	rolnikami	swojej	winnicy	„idącymi	złą	drogą	ze	swoimi	
zachciankami”.
	 Bracia	i	siostry,	Bóg	każdemu	podaje	rękę	i	każdy	może	chwycić	się	jej,	albo	ją	
odtrącić.	Niech	człowiek	nie	wyobraża	sobie,	że	jest	bezpieczny.	Każdy	znajduje	się	w	
niebezpieczeństwie	nieprzyjęcia	podanej	przez	Boga	ręki,	ucieczki	od	Boga,	wyrzuce-
nia	Go	z	serca	i	z	życia,	oraz	w	niebezpieczeństwie	wiecznej	zguby.	Dziwne	jest	to,	że	
właśnie	ci,	których	Bóg	szczególnie	umiłował	i	chronił,	dla	których	najwięcej	uczynił,	
oni	 często	 nic	 dla	Niego	 nie	 chcą	 uczynić.	Musimy	 być	 czujni	 i	 roztropni,	 żeby	 się	
nam	coś	podobnego	nie	przydarzyło.	Każdy	z	nas	jest	Bożym	ulubieńcem.	Jakże	wiele	
otrzymaliśmy	od	Boga	od	chwili	naszego	chrztu	do	chwili	obecnej.	A	co	myśmy	Mu	dali?	
Pocałunek	czy	policzek?	Czy	nie	częściej	to	drugie	niż	pierwsze?
	 Kiedy	ogromny,	 luksusowy	 statek	Titanic	wyruszał	w	 roku	1912	w	 swój	pier-
wszy	rejs	do	Nowego	Yorku,	nikt	nie	mógł	przypuszczać,	że	będzie	to	jego	ostatni	rejs	
do	krainy	śmierci.	W	dzień	poprzedzający	katastrofę	telegrafista	z	parowca	„California”	
ostrzegł	go	przed	niebezpieczeństwem,	że	góry	lodowe	płyną	na	południe,	przecinając	
mu	drogę.	Kapitan	„Titanica”	ze	złością	odrzucił	przestrogę	i	nie	chciał	wcale	wysłuchać	
komunikatu.	Kilka	godzin	później	nastąpiło	zderzenie	z	ogromną	bryłą	lodu	i	„Titanic”	
zaczął	tonąć.	Jego	telegrafiści	daremnie	wzywali	pomocy.	Nikt	ich	nie	słyszał.	Ocean	
pochłonął	 okręt	 i	 1500	 pasażerów.	 Odrzucili	 przestrogę	 przed	 niebezpieczeństwem	
śmierci	 i	 dlatego	 śmierć	 przyszła.	 Na	 drodze	 naszego	 życia	 otrzymaliśmy	 od	 Boga	
wiele	ostrzegawczych	telegramów.	Czyśmy	ich	słuchali	i	wykorzystali	je?	«Jak	wielkie	
miłosierdzie,	tak	wielka	i	Jego	surowość»	(Syr	16,12).	Ta	sama	ręka	uderza	tego,	kto	nie	
pozwala	jej	pieścić.	Usiłujmy	tak	żyć,	by	mogła	nam	zawsze	błogosławić.

Ivo Bagarić OFM, Dziesięć minut na ambonie; SiL-2008



15ROK - A

Miłosierny dla wszystkich jest Bóg, nasz Ojciec

 "Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że troszczysz 
się o niego?”	(Ps	8,	5)	Pytanie	psalmisty	narzuca	się	nam	w	pewnych	sytuacjach,	które	
ukazują	mizerny	los	człowieka,	kruchość	jego	istnienia,	a	jednocześnie	jego	słabą	wolę	
i	przytępiony	umysł	nie	zawsze	wybierający	dobro.	Tak	niewiele	człowiek	znaczy,	jest	
“pyłkiem	i	listkiem	na	wietrze”...
	 Jednak	Pan	Bóg,	nasz	Ojciec,	zajmuje	się	nim,	i	to	do	granic	niewyobrażalnych.	
Gdyby	patrzył	na	nas,	ludzi,	po	ludzku	-	już	dawno	by	nas	zniszczył.	Czeka	cierpliwie	w	
progach	swego	domu.	Co	więcej	-	posyła	swego	Syna,	by	pomógł	dojść	zbłąkanej	ludz-
kości	do	swego	celu	-	ofiarował	zbawienie.	Chrystus	głosi	Ewangelię	ubogim	i	odepch-
niętym	(por.	Mt	11,	5;	Łk	7,	22),	a	do	Boga	woła	Abba	-	“Ojcze”,	ucząc	swoich	uczniów	
zwracać	się	do	Niego	“Ojcze	nasz”.	Mocą	posłanego	Ducha	Świętego	umacnia,	ożywia	
i	uświęca	w	pielgrzymowaniu.
 “Góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie” 
(Iz	54,	10).	“Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego 
dzieła” (Ps	145,	9).
	 Bóg	kocha	bezwarunkowo.	Zdaje	się	mówić	do	każdego:	“Jesteś cenny, niepow-
tarzalny, tak bardzo dla Mnie ważny. Jak dobrze, że jesteś”.	Często	latami	czekamy,	by	
usłyszeć	takie	słowa	od	najbliższych	-	od	matki,	ojca,	żony,	męża:..
	 Dobrze	 jest,	 gdy	 człowiek,	 szczególnie	w	 dzieciństwie,	 doświadczy	 trochę	 tej	
miłości.	Nierzadko	uczymy	się	miłości	warunkowej,	miłości	“za	coś”,	na	którą	trzeba	
czymś	zasłużyć.	Dziecko	dowiaduje	się,	że	jest	kochane,	ponieważ	jest	grzeczne,	ciche,	
posłuszne,	przynosi	dobre	oceny.	Wyniesione	z	dzieciństwa	doświadczenie	zasługiwania	
na	miłość	buduje	przekonanie,	że	na	miłość	Pana	Boga	też	trzeba	zasłużyć.	Nie	potrafimy	
sobie	wyobrazić,	że	możemy	być	kochani	“za	darmo”.	To	On	jest	pierwszy	w	miłości.	
Jego	słońce	wschodzi	nad	złymi	i	nad	dobrymi.
	 Każdy	pragnie	być	kochany,	ważny,	potrzebny.	All	you	need	 is	 love	“Wszyst-
kiego,	czego	potrzebujesz,	to	miłość”	-	na	te	wyrażające	prawdę	słowa	śpiewane	przez	
Beatlesów	odpowiada	Pan	Bóg	swoją	bezinteresowną	miłością.	My	-	zranieni	w	miłości,	
z	 zawiedzionymi	 nadziejami,	 mamieni	 obietnicami,	 przerażeni	 niesprawiedliwością,	
pokrzywdzeni	korupcją	-	rozważamy	wszechogarniającą	miłosierną	miłość	Bożą	rozlaną	
w	naszych	sercach	przez	Ducha	Świętego.	Ona	pozwala	znaleźć	i	nadać	głęboki	sens	
naszemu	życiu.
	 Naszym	zadaniem	i	obowiązkiem	chrześcijańskim	jest	naśladowanie	naszego	Ojca.	
Rozpoczynamy	dzisiaj	Tydzień	Miłosierdzia,	który	jest	wspaniałą	okazją	do	uczenia	się	
bezwarunkowej	miłosiernej	miłości.	“Miłosierni	miłosierdzia	dostąpią”.
 “Ziarno	pszenicy	schowało	się	w	stodole.
	 Nie	chciało,	by	je	zasiano.
	 Nie	chciało	umrzeć.
	 Nie	chciało	się	ofiarować.
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	 Nie	chciało	uratować	swego	życia.
	 	 Nie	stało	się	chlebem.
	 	 Nie	położono	go	nigdy	na	stole,
	 	 nie	pobłogosławiono	i	nie	podzielono.
	 Nie	podarowało	nigdy	swego	życia.
	 Nie	podarowało	nigdy	radości.
	 Pewnego	dnia	przyszedł	gospodarz
	 i	razem	z	prochem	wymiótł	ziarno	pszenicy	ze	stodoły”.
	 Frustra	vivit,	qui	nemini	prodest-	“Na	darmo	żyje	 ten,	kto	nikomu	nie	 jest	po- 
trzebny”.	Zaiste,	tak	wielu	naszych	braci	i	sióstr	potrzebuje	naszego	czasu,	poświęcenia,	
ofiary,	paru	groszy,	wyrozumiałości,	przebaczenia...	“Chrześcijanie	powinni	stać	się	rze- 
cznikami	wszystkich	ubogich	świata”	(TMA	51	).	Ubodzy,	umierający	z	głodu,	zepchnię-
ci	na	margines	życia	społecznego	przez	“prawa	ekonomii”,	pozbawieni	opieki,	skazani	
na	beznadzieję,	są	wyrzutem	i	wezwaniem	dla	wierzących	w	Chrystusa.	To	o	nich	będzie	
się	Chrystus	pytał	na	sądzie:	“Co	uczyniliście	...”
	 Uczynkami	 miłosierdzia	 są	 dzieła	 miłości,	 przez	 które	 przychodzimy	 z	 po-
mocą	naszemu	bliźniemu	w	potrzebach	jego	ciała	i	duszy.	Pouczać,	radzić,	pocieszać,	
umacniać,	jak	również	przebaczać	i	krzywdy	cierpliwie	znosić	-	to	uczynki	miłosierdzia	
co	do	duszy.	Uczynki	miłosierdzia	co	do	ciała	polegają	zwłaszcza	na	tym,	by	głodnych	
nakarmić,	 bezdomnym	 dać	 dach	 nad	 głową,	 nagich	 przyodziać,	 chorych	 i	 więźniów	
nawiedzać,	umarłych	grzebać.	Spośród	tych	czynów	jałmużna	dana	ubogim	jest	jednym	
z	podstawowych	świadectw	miłości	braterskiej;	jest	ona	także	praktykowaniem	sprawied-
liwości,	która	podoba	się	Bogu.	Kto	ma	dwie	suknie,	niech	jedną	da	temu,	który	nie	ma;	a	
kto	ma	żywność,	niech	tak	samo	czyni.	Jeśli	na	przykład	brat	lub	siostra	nie	mają	odzienia	
lub	brak	im	codziennego	chleba,	a	ktoś	z	was	powie	im:	“Idźcie	w	pokoju,	ogrzejcie	się	
i	najedzcie	do	syta!”	-	a	nie	dacie	im	tego,	czego	koniecznie	potrzebują	dla	ciała	-	to	na	
co	się	to	przyda?
	 Bogaty	człowiek	odwiedził	 swego	przyjaciela	 i	uskarżał	się:	“Ludzie	mnie	nie	
lubią,	nazywają	mnie	skąpcem	i	chciwcem.	A	przecież	w	testamencie	rozporządziłem,	
że	cały	majątek	przejdzie	na	jedną	z	instytucji	dobroczynnych”.	Przyjaciel	w	odpowiedzi	
przedstawił	mu	taką	oto	historyjkę	o	krowie	i	świni...
	 Świnia	 przyszła	 do	 krowy	 i	 narzeka:	 “Ludzie	 zawsze	 mówią	 o	 twojej	
dobroczynności.	Przyznaję	-	dajesz	mleko,	ale	przecież	ode	mnie	mają	o	wiele	więcej:	
szynkę,	boczek,	skórę,	nawet	nogi,	kości.	Nikt	mnie	jednak	nie	lubi.	Dla	wszystkich	je-
stem	tylko	świnią.	Dlaczego?”	-	Krowa	pomyślała	chwilę	i	powiedziała:	“Może	tak	jest,	
ponieważ	ja	daję,	gdy	jeszcze	żyję!”
	 Zawsze	miłość	okazywana	w	miłosierdziu	kosztuje.	Nieraz	złączona	jest	wprost	
z	ofiarą	-	jest	przecież	wprost	proporcjonalna	do	ofiary,	a	odwrotnie	proporcjonalna	do	
egoizmu.	Nie	ma	takiego	człowieka,	który	by	nie	mógł	nic	dać	drugiemu.	Nie	chodzi	o	
wartości	materialne.	Chociażby	uśmiech	niewiele	kosztuje,	a	tak	wiele	potrafi	zmienić,	
zainspirować,	dodać	otuchy,	roztopić	mury	niechęci..
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	 “Uśmiech	rozprasza	chmury	nagromadzone	w	duszy.	Uśmiech	na	twarzy	pogod-
nej	mówi	o	szczęściu	wewnętrznym	duszy	złączonej	z	Bogiem,	mówi	o	pokoju	czystego	
sumienia,	o	beztroskim	oddaniu	 się	w	 ręce	Ojca	niebieskiego,	który	karmi	ptaki	nie-
bieskie,	przyodziewa	lilie	polne	i	nigdy	nie	zapomina	o	tych,	co	Jemu	bez	granic	ufają.	
Uśmiech	na	twej	twarzy	pozwala	zbliżyć	się	bez	obawy	do	ciebie,	by	cię	o	coś	poprosić,	
o	coś	zapytać	-	bo	twój	uśmiech	już	z	góry	obiecuje	chętne	spełnienie	prośby.	Nieraz	
uśmiech	twój	wlać	może	do	duszy	zniechęconej	jakby	nowe	życie,	nadzieję,	że	nastaną	
lepsze	czasy,	że	nie	wszystko	stracone,	że	Bóg	czuwa.	Uśmiech	jest	nieraz	tą	gwiazdą,	
co	błyszczy	wysoko	 i	wskazuje,	 że	 tam	na	górze	bije	 serce	Ojcowskie,	które	zawsze	
gotowe	jest	zlitować	się	nad	nędzą	ludzką.	Ciężkie	dziś	życie,	pełne	goryczy	i	Bóg	sam	
zarezerwował	sobie	prawo	uświęcania	ludzi	przez	krzyż.	Nam	zostawił	zadanie	pomagać	
innym	w	bolesnej	wędrówce	po	drodze	krzyżowej	przez	 rozsiewanie	wokoło	małych	
promyków	szczęścia	 i	 radości.	Możemy	to	czynić	często,	bardzo	często,	darząc	 ludzi	
uśmiechem	miłości	i	dobroci,	tym	uśmiechem,	który	mówi	o	miłości	i	dobroci	Boga.
	 Mieć	stały	uśmiech	na	twarzy,	zawsze	-	gdy	słońce	świeci	albo	deszcz	pada,	w	
zdrowiu	lub	w	chorobie,	w	powodzeniu	albo,	gdy	wszystko	idzie	na	opak	-	o	to	niełatwo!	
Uśmiech	ten	świadczy,	że	dusza	twa	czerpie	w	Sercu	Bożym	tę	ciągłą	pogodę	duszy,	że	
umiesz	zapomnieć	o	sobie,	pragnąc	być	dla	innych	promykiem	szczęścia”	(bł.	Urszula	
Ledóchowska):
	 Pan	Jezus	wybrał	nas,	byśmy	owoc	przynosili.	Wykorzystajmy	te	nadchodzące	
dni,	by	za	tydzień	na	Eucharystię	przynieść	dar	miłości	ofiarowany	bliźnim	jako	odblask	
miłości	Ojca	bogatego	w	miłosierdzie.

Ks. Roman Froń - Łańcut



18 ROK - A

“Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny"

	 Wszyscy	 tu	 obecni	 jesteśmy	 świadkami!	 -	 Już	 słyszę	 pytanie.	 Czego	 jestem	
świadkiem?	Czyim	jestem	świadkiem?
	 Jesteś	 świadkiem	 krzywdy	 ludzkiej	 dokonującej	 się	 na	 ulicy,	 jak	 i	 w	 twojej	
rodzinie.	 Krzywdy,	 która	 rani	 człowieka,	 odziera	 z	 jego	 własności,	 godności.	 Jesteś	
świadkiem	zapominania	o	człowieku	przez	najbliższych,	jak	i	przez	wielkich	tego	świata	
ustanawiających	prawo.	Nie	jest	to	nam	również	obojętne.	Ale	co	czynić,	jak	postąpić?	
Przecież	sam	nie	dam	rady.	Przeraża	mnie	dziecko	samotnie	pozostawione	przy	śmietniku	
czy	starzec	pozostawiony	na	pastwę	swego	niedołęstwa.	Ale	co	ja	mogę	zrobić?
	 My,	 tu	 zgromadzeni,	 jesteśmy	 również	 świadkami	Ojca,	 który	widzi	 krzywdę	
wyrządzaną	jego	dzieciom.	Który	słyszy	głos	błagalny	ubogich,	potrzebujących.	Słyszy,	
ale	i	odpowiada.	Odpowiada	najpełniej	przez	posłanie	na	ten	świat	Syna,	Jezusa	Chrys-
tusa.	Pochyla	się	On	nad	chorymi,	cierpiącymi,	odrzuconymi	-	wszystkimi,	którzy	się	źle	
mają.	Przyszedł,	aby	służyć	człowiekowi.
	 Do	wszystkich,	 którzy	 zachwycili	 się	 Jego	nauką	 i	 życiem,	mówi:	Możesz	 im	
pomóc!	Pomóc	nie	tym	daleko	w	krajach	Azji	czy	Afryki.	Możesz	pomóc	żyć	sprawied-
liwie,	szczęśliwie	i	w	miłości,	bo	sam	jej	oczekujesz	-	tym,	którzy	są	teraz	obok	ciebie:	
w	szkole,	na	boisku,	w	domu	rodzinnym...
	 Oczekuje	 tego,	 że	 pójdziesz	 Jego	 śladem,	 że	 tak	 jak	 On	 będziesz	 świadkiem	
miłosiernego	Ojca.	Oczekuje,	że	będziesz	zmieniać	świat.	Nie	wymaga,	abyś	samotnie	
to	czynił	i	sam	zbawił	cały	świat.	Zwraca	się	On	do	Ciebie,	do	nas	tu	zgromadzonych	z	
zachętą:	“Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”. To	jest	droga	do	przemia-
ny	 tego	 świata.	A	 polega	 ona	 na	 głoszeniu	miłosierdzia,	 czynieniu	miłosierdzia	 i	 na	
modlitwie	o	miłosierdzie.
	 Głosi	 miłosierdzie	 ten,	 kto	 najpierw	 spotyka	 się	 z	 Ojcem	 i	 poznaje	 Go	 jako	
Miłosiernego.	Dokonuje	się	to	często	w	sakramencie	pojednania,	w	sakramencie	Eucha-
rystii.	Po	tym	spotkaniu	nie	sposób	milczeć.	Człowiek	dotknięty	ręką	miłosierną	opowia- 
da	o	swoim	doświadczeniu.	Przez	to	również	przybliża	do	miłosierdzia	tych	wszystkich,	
którzy	chcą	go	zaznać.	To	miłosierdzie	przekazywane	jest	z	pokolenia	na	pokolenie.
	 Św.	 Paweł	 w	 Liście	 do	 Filipian	 zachęca	 nas:	 “czyńcie	 to,	 co	 przyjęliście,	 co	
usłyszeliście	i	co	zobaczyliście,	a	Bóg	pokoju	będzie	z	wami”.	Widzimy,	że	Ojciec	nie	
zostawia	 nas	 samych.	 Towarzyszenie	 głosicielowi	 jest	 wyrazem	 troski,	 opieki	 Boga	
nad	tymi,	którzy	słuchają	jak	i	tymi,	którzy	głoszą.	Jest	to	pierwszy	owoc,	jakiego	doś-
wiadczamy:	opieka	Boga	pełnego	miłosierdzia	nad	nami.	Drugim	owocem	jest	pokój,	
który	płynie	z	obecności	Boga	przy	nas.	Trzecim	owocem	jest	jedność	z	Ojcem,	który	
nieustannie	wysyła	posłańców,	a	nawet	własnego	Syna.	Nie	szczędzi	Go	z	miłości	do	
tych,	którzy	nawet	odwracają	się	jak	rolnicy	w	winnicy	z	dzisiejszej	Ewangelii.	Czy	nie	
warto	dla	takiej	miłości	żyć?
	 Jeżeli	odpowiadamy	tak,	to	znaczy,	że	warto	tak	czynić.	Człowiek	doświadczo- 
ny	 miłosierdziem	 opowiada	 i	 czynem	 potwierdza	 wypowiadane	 słowo.	
Wzorem	 jest	 dla	 nas	 sam	 Jezus.	 Uczy	 czynić	 wszystko,	 co	 chcielibyśmy,	 aby	
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nam	 czyniono.	 Sprawia,	 że	 taka	 miłość	 jest	 miłosierna,	 bo	 szybko	 wybacza 
doznane	 krzywdy,	 bo	 dostrzega	 cierpiących,	 przytłoczonych	 niesprawiedli- 
wością.	 Podobnie	 czynił	 Jan	 Bosko.	 Dostrzegał	 dzieci	 i	 młodzież	 samot-
nie	 i	 bez	 celu	 chodzącą	 ulicami.	 Wychodził	 naprzeciw.	 Na	 doznane	 krzyw- 
dy	nie	odpowiadał	odwetem,	ale	ku	zdziwieniu	-	serdecznością.
	 Na	ulicy	został	zatrzymany	przez	kilku	złodziei:	-	“Pieniądze	albo	życie	.	“Dam	
wam	pieniądze,	ale	później	pójdziecie	ze	mną	na	lampkę	wina.	Zgoda?”	“Zgoda”	-	odpo-
wiadają	zdziwieni	propozycją,	ale	i	pewni	siebie.	Przy	stoliku,	po	rozmowie	dochodzi	do	
pojednania	między	oprawcami	i	ofiarą.	Rozstają	się	w	pokoju...
	 Znajdował	środki,	aby	dotrzeć	do	tych	młodych	ludzi.	Poznawał	ich	życie,	przy-
czyny	niesprawiedliwości,	jakiej	byli	ofiarami.	Zapraszał	do	siebie.	Proponował	pomoc	w	
zdobyciu	wiedzy.	Sam	uczył,	organizował	miejsce	do	spania,	kształcił	do	zawodu.	Spra-
wiał,	że	młodzi	ludzie	skazani	na	nędzę,	analfabetyzm,	zagrożeni	przestępczością,	znaj-
dują	u	jego	boku	dom,	a	w	nim	miłość,	sprawiedliwe	zasady	życia.	Dzięki	Janowi	Bosko	
mogą	wejść	w	dojrzałe	życie	jako	wartościowi	obywatele,	dobrzy	chrześcijanie.	Dlatego	
młody	chłopak	z	ubogiej	wiejskiej	rodziny	doznał	miłosierdzia	od	Ojca	w	niebie,	bo	ten	
ziemski	ojciec	zmarł,	gdy	miał	dwa	lata.	Doznał	miłosierdzia	i	zaczął	o	nim	opowiadać.	
Pod	Bożą	opieką	czynił	wszystko,	o	czym	mówił.	Zjednywał	sobie	najbardziej	wrogich	
ludzi.	Prowadził	do	pojednania	między	ludźmi,	ale	i	jednał	ludzi	z	Ojcem	Miłosierdzia.
	 Trzecim	krokiem	miłosierdzia	 -	 po	opowiadaniu	 i	 czynieniu	 -	 jest	modlitwa	o	
miłosierdzie.	Dobrze,	że	jesteśmy	przy	ołtarzu,	na	którym	Ojciec	ofiarował	swego	Syna	
człowiekowi.	Na	tym	ołtarzu	składamy	ofiarę	-	Ciało	i	Krew	Jezusa	Chrystusa,	Syna	Ojca	
pełnego	miłosierdzia.	Doskonała	to	okazja,	by	przez	Jezusa	w	tym	miejscu	uczestniczyć	
w	pełni	Eucharystii.	Przyjmując	Ciało	Chrystusa	pozwolimy	Mu	działać	naszymi	rękami.	
Gdziekolwiek	pójdziemy,	nikt	nie	powie,	że	Bóg	o	nim	zapomniał.	Chrystus	mieszkając	
w	nas	poprowadzi	do	tych,	którzy	miłosierdzia	potrzebują.	W	szkole	nie	pozwoli	krzyw- 
dzić	słabych,	ale	wezwie	do	pomocy	w	nauce.	Zagrożonym	nieporozumieniami	w	domu	
da	cierpliwość	i	skuteczne	słowo.	Pozwoli	chętniej	i	żarliwiej	się	spotykać	w	samotności	
z	Ojcem.	Tam	możemy	 szczerze	powiedzieć,	 że	 chcieliśmy	dobrze	 i	wierzyliśmy,	 że	
damy	dobre	słowo.	Nie	wyszło,	ale	jutro	będzie	lepiej.	Jezu	Miłosierny,	miej	dla	mnie	
miłosierdzie,	bo	jestem	słaby.
	 Gdy	zechcemy	doświadczać	miłosierdzia,	będziemy	mogli	o	nim	mówić,	a	tym	
bardziej	-	czynić	miłosierdzie!	Bóg	nie	zostawi	nas	samych,	ale	obdarzy	jeszcze	bardziej	
jednością	z	sobą	i	z	tymi,	których	kochamy	może	trochę	za	mało...
	 Świadku	nieszczęść,	niesprawiedliwości	na	ulicy	i	w	twoim	domu,	powiedz	dzisiaj	
Miłosiernemu,	że	potrzebujesz	Jego	miłosierdzia,	bo	od	dzisiaj	postanawiasz	dbać	o	swój	
język,	by	niesprawiedliwie	nie	ranił	tych,	których	kochasz.

Ks.Waldemar Łachut SDB - Łomianki
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Zawłaszczona winnica

	 Trzeba	 uważać,	 by	 słuchając	 dzisiejszej	 przypowieści	 Jezusa	 o	 przewrotnych	
dzierżawcach	winnicy,	nie	dać	się	wciągnąć	w	dramaturgię	czysto	zewnętrznego	opisu,	
przypominającego	sensacyjne	filmy	kryminalne.	Bo	to	i	bogaty	właściciel,	i	duża	posi-
adłość,	która	kusi,	i	spisek	ludzi	rzekomo	oddanych,	i	przemoc	wobec	bezbronnych,	a	
nawet	trupy,	a	na	końcu	zwyciężająca,	jak	zawsze,	sprawiedliwość.	Opowieść,	skierowa-
na	nie	do	całego	ludu,	ale	do	jego	przywódców,	a	więc	faryzeuszów	i	uczonych	w	Piśmie,	
nie	ma	zamiaru	ani	zaciekawiać,	ani	tym	bardziej	bawić.	Jest	bowiem	czymś	więcej	niż	
tylko	próbą	przystępnego	objaśnienia	pewnej	prawdy.	Jest	wpisanym	w	zapożyczony	z	
życia	obraz	ostrzeżeniem	i	wyrokiem.	Trzeba	umieć	to	ostrzeżenie	w	całej	jego	powadze	
odczytać.	Trzeba	sobie	zdać	sprawę	z	grozy	zapadającego	wyroku.	Bo	i	jedno,	i	drugie	
wykracza	daleko	poza	ramy	historycznego	tylko,	a	więc	należącego	już	do	przeszłości	
zdarzenia.	Jak	wszystko	w	Ewangelii,	tak	i	przypowieść	o	dzierżawcach	winnicy	dotyka	
bezpośrednio	i	naszego	dziś	-	mojego,	twojego,	dziś	Kościoła	i	dziś	świata.	Jest	więc	
winnica	i	jest	jej	właściciel.	Winnica	-	to	naród	wybrany,	właściciel	-	to	Bóg.	Właściciel	
dba	 o	 swoją	winnicę.	W	 odczytanym	 przed	 chwilą	 proroctwie	 Izajasza	 powiedziano	
nawet,	że	ją	kocha	(por.	Iz	5,1).	W	każdym	razie	włożył	w	nią	wiele	trudu:	skopał	ziemię	
i	oczyścił	z	kamieni,	zasadził	szlachetny	gatunek	winorośli,	pośrodku	winnicy	zbudował	
wieżę	strażniczą,	nie	zapomniał	i	o	tłoczni	na	wino	i	wykuł	ją	w	żywej	skale	(por.	Iz	
5,2;	 Mt	 21,33).	 W	 obrazie,	 zrozumiałym	 dla	 każdego	 hodowcy	 winorośli,	 ukazano	
szczególne	zainteresowanie	Boga	swoim	narodem	i	Jego	troskę	o	to,	aby	nie	zabrakło	
niczego,	co	potrzebne	jest	do	wzrostu	i	wydania	spodziewanego	owocu.	“Cóż jeszcze 
miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej?”	-	pyta	Bóg	przez	Izajasza	(Iz	
5,4).	Jakże	czułą	miłością,	jakże	ojcowską	opieką	otaczana	jest	przez	Boga	każda	ludzka	
istota?	Ileż	darów,	ileż	światła,	 ileż	bycia	“przy”	i	bycia	“dla”?	“Czym	jest	człowiek,	
że	o	nim	pamiętasz	-	pyta	Biblia	-	i	czym	syn	człowieczy,	że	się	nim	zajmujesz?”	(Ps	
8,5).	Niestety,	winnica,	zarówno	ta	mała,	jednego	ludzkiego	serca,	jak	i	ta	ogromna:	wy-
branych	grup,	społeczeństw	i	narodów,	nie	zdaje	sobie	najczęściej	sprawy	z	tego,	komu	
zawdzięcza	swą	zieleń,	komu	dorodne,	rwące	się	ku	słońcu	pędy,	komu	słodkie,	wezbrane	
sokiem	grona,	obciążające	jesienią	gałęzie	winnych	krzewów.	“Działałem	siłą	mojej	ręki	
i	własnym	sprytem,	bom	jest	rozumny”	-	chełpi	się	u	Izajasza	król	Asyrii	(Iz	10,13).	Tyle	
razy	w	życiu	i	my	powtarzaliśmy	tę	przechwałkę	koronowanego	głupca,	zapominając,	że	
wszystko,	czym	jesteśmy	i	co	mamy,	jest	darem.	“Cóż	masz,	czego	byś	nie	otrzymał?”	
-	 pyta	Paweł	 swoich	Koryntian.	 “A	 jeśliś	 otrzymał,	 czemu	 się	 chełpisz”	 (1	Kor	4,7).	
Winnicę	ograbioną	przez	nieuczciwych,	przewrotnych	dzierżawców,	winnicę,	w	której	
obronie	położyło	życie	wielu	sług	pana,	a	w	końcu	 i	 jego	własny,	 jednorodzony	syn,	
przejmą	inni	ludzie.	Chrześcijaństwo	miało	od	samego	swojego	początku	świadomość,	
że	 to	ono	właśnie	 jest	nowym	Ludem	Bożym,	który	zajął	miejsce	narodu	należącego	
kiedyś	w	sposób	szczególny	do	Jahwe.	Wiedziało	również,	że	swój	stosunek	do	Boga	i	do	
Chrystusa	musi	kształtować	w	zupełnie	inny	sposób	niż	tamci:	nie	zawłaszczać	winnicy	
dla	siebie	i	uczciwie	oddawać	należący	do	Pana	owoc.	Pamięta	o	tym	do	dziś.

Stanisław Podgórski CSSR, Słowa o Słowie 
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27 niedziela zwykła

      O Boże, wejrzyj z nieba i zobacz; chroń tę 
winnicę, którą zasadziła Twa prawica (Ps 80, 15-16)

	 Przypowieść	o	winnicy	jest	głównym	tematem	dzisiejszej	liturgii.	Przypowieść	
wspólna	Staremu	 i	Nowemu	Testamentowi,	którą	posługiwali	 się	najpierw	prorocy,	a	
potem	Jezus,	mówiąc	o	miłości	Boga	dla	swego	narodu	i	o	niewdzięczności	tegoż.	Iza-
jasz	w	pierwszym	czytaniu	opisuje	historię	Izraela	jako	historię	winnicy	Pańskiej,	którą	
Pan	założył	w	ziemi	żyznej,	“okopał	i	oczyścił	z	kamieni	i	zasadził	w	niej	szlachetną	
winorośl”,	zbudował	wieżę,	by	bronić	jej	przed	złodziejami,	i	zaopatrzył	w	kadź.	Wszyst-
ko	więc	to	pozwala	oczekiwać	dobrego	winobrania,	winnica	natomiast	“wydała	cierpkie	
jagody”.	Bóg	wówczas	zwraca	się	do	swojego	ludu:	“Rozsądźcie	między	Mną	a	między	
winnicą	moją.	Co	jeszcze	miałem	uczynić	w	winnicy	mojej,	a	nie	uczyniłem	w	niej?”
	 Uznając	winę	winnicy	nie	przynoszącej	owoców,	 Izrael	 jest	zmuszony	osądzić	
siebie	 samego.	 Bóg	 go	 wybrał	 na	 swój	 naród,	 wyprowadził	 z	 niewoli,	 bronił	 przed	
nieprzyjaciółmi,	Izrael	jednak	nie	odpowiedział	na	tak	wielką	miłość.
	 Ewangelia	(Mt	21,	33-43)	podejmuje	przenośnię	Izajasza	i	rozwija	ją	mówiąc	o	
innych	niezmierzonych	dobrodziejstwach,	jakie	Bóg	uczynił	swojemu	ludowi.	Pan	po-
syłał	do	niego	wielokrotnie	“swoje	sługi”,	czyli	proroków;	lecz	rolnicy,	to	jest	przywódcy	
Izraela,	którym	została	powierzona	winnica	Pańska,	źle	się	z	nimi	obeszli,	jednych	pobili	
lub	zabili,	innych	ukamienowali.	Na	koniec,	na	dowód	swojej	najwyższej	miłości,	Bóg	
posłał	swojego	Boskiego	Syna;	lecz	również	Jego	pochwycono,	wyrzucono	z	winnicy	
i	zabito,	ukrzyżowano	“poza”	murami	Jerozolimy.	Odpowiedzialność	i	niewdzięczność	
narodu	wybranego	wzrosła	ogromnie.	I	oto	konsekwencje:	Izajasz	mówił	o	zniszczeniu	
winnicy	Pańskiej,	które	było	symbolem	porażki	Izraela,	wysiedlenia	i	wygnania.	Jezus	
natomiast	ogłasza,	że	“winnicę	odda	w	dzierżawę	innym	rolnikom”	i	jeszcze	jaśniej,	bez	
przenośni:	 “Królestwo	Boże	będzie	wam	zabrane,	a	dane	narodowi,	który	wyda	 jego	
owoce”.	 Izrael	 z	 powodu	 swojej	 niewdzięczności	 został	 zastąpiony	 przez	 inne	 naro- 
dy.	Lecz	czy	nowy	Lud	Boży	jest	wierniejszy	od	dawnego?	Również	nowego	dotyczą	
obydwie	przypowieści	Izajasza	i	Jezusa.	Jeśli	winnica	Kościoła	nie	przyniesie	owoców,	
jakich	 Bóg	 oczekuje	 od	 niego,	 spotka	 go	 los	 Izraela.	 Jednak	 nie	 dotyczy	 to	 jedynie	
Kościoła	jako	społeczności,	lecz	każdego	jego	członka.	Każdy	ochrzczony	powinien	być	
“winnicą	Pańską”	i	przynosić	owoc,	przede	wszystkim	przyjmując	Jezusa,	idąc	za	Nim	
i	żyjąc	wszczepiony	w	Niego,	“w	prawdziwy	szczep”,	poza	którym	jest	tylko	śmierć.	W	
Nowym	Testamencie	istotnie	“winnicą	Pańską”	jest	nie	tylko	lud,	który	Bóg	wybrał	i	
umiłował,	lud	wszczepiony	w	Tego,	który	powiedział:	“Ja jestem prawdziwym krzewem 
winnym, a Ojciec mój jest Tym, który uprawia... Ja jestem krzewem winnym, wy - la-
toroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie 
nic nie możecie uczynić”	(J	15,	1-5).
	 W	tej	perspektywie	drugie	czytanie	można	uznać	za	wezwanie	do	częstego	zwraca-
nia	się	do	Boga,	do	ufności	i	wdzięczności	względem	Tego,	który	nas	wybrał	na	swój	
naród,	i	za	zobowiązanie,	by	przynosić	obfite	owoce	dobra:	“wszystko,	co	jest	prawdzi-
we,	co	godne,	co	sprawiedliwe,	co	czyste,	co	miłe,	co	zasługuje	na	uznanie.	


