
Mk 12, 1 - 12 

 

(1) I zaczął im mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę. 

Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w 

dzierżawę rolnikom i wyjechał.  

(2) W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część 

należną z plonów winnicy.  

(3) Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym.  

(4) Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i 

znieważyli.  

(5) Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych 

obili, drugich pozabijali.  

(6) Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, 

bo sobie mówił: Uszanują mojego syna.  

(7) Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, 

zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze.  

(8) I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy.  

(9) Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda 

innym.  

(10) Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Właśnie ten kamień, który 

odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.  

(11) Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych.  

(12) I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw 

nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc Go i odeszli. 

 

 

 

 

 

 

 



Przypowieść o przewrotnych rolnikach 

 (Mk  12, 1-12) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

Winnica to obraz często występujący w Biblii, nie zawsze jednak oznacza kawałek 

ziemi, na której uprawia się winną latorośl. W Starym Testamencie określa przede 

wszystkim naród wybrany – oblubienicę Jahwe (np. Iz 5, 1-7; Jr 2, 21; Ez 15, 1-8; Oz 10,  

1-2; Ps 80, 9-20).  

 

W Ewangelii Jana natomiast sam Jezus jest krzewem winnym uprawianym przez Ojca 

(15, 1-11); wszyscy, którzy trwają w Nim, są latoroślami przynoszącymi owoc, 

pielęgnowanymi; te natomiast, które nie przynoszą owocu, czyli odstępują od Niego, są 

odcinane. Symbolika winnicy i winnego krzewu nie ogranicza się więc do jednego tylko 

aspektu 

Jezus znał dobrze pisma, które określamy jako Stary Testament, w tym także teksty 

mówiące o Bożej winnicy, i bez wątpienia korzystał z nich w swoim nauczaniu.  

Takim przykładem Jezusowego nauczania opartego na tekście starotestamentalnym jest 

właśnie przypowieść o przewrotnych rolnikach, wygłoszona krótko przed Jego męką. 

Występuje ona u wszystkich synoptyków (Mk 12, 1-12; Mt 21, 33-46; Łk 20, 9-20).  

 

 

 

Metaforę tę stosuje także Jezus i               

w Jego nauczaniu osiąga ona punkt 

kulminacyjny – szczególnie w 

przypowieści o przewrotnych 

rolnikach    (Mk 12, 1-12 i teksty 

paralelne).  Nic więc dziwnego, że – 

począwszy od pierwszych wieków  

aż po dziś dzień – mianem winnicy 

określa się Kościół Chrystusowy. 



Starotestamentalnym tekstem mówiącym o winnicy, który leży u podstaw tej 

przypowieści, jest Iz 5, 1-7.  

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

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. (2) Otóż okopał ją i oczyścił                        

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

i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie 

wydała jagody. (3) Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, 

rozsądźcie, proszę, między Mną a między winnicą moją. (4) Co jeszcze miałem 

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

wydała, ona cierpkie dała jagody? (5) Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy 

mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją 

stratowano. (6) Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż 

wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. (7) Otóż winnicą 

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

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

grozy. ) 

Z całą pewnością jest to utwór literacki, którego początkowe słowa wskazują wprost na 

pieśń. Niektórzy nazywają go poematem, a nawet przypowieścią.  

Benedykt XVI, omawiając Izajaszowy tekst, stwierdza, iż pieśń o miłości Boga staje się 

zapowiedzią sądu – ci bowiem, których Bóg umiłował i którym wskazał drogę prawa, 

sprzeniewierzyli się Mu, za co grozi im opuszczenie przez Boga, który tym razem nie 

pozostawia żadnej obietnicy czy nadziei na przyszłość.  

Podobną sytuację opisuje też Ps 80, 9-20, ukazując winorośl zabraną z Egiptu, 

troskliwie posadzoną i pielęgnowaną przez Jahwe, której los nagle się zmienia, a sam Jahwe 

burzy jej mur i ogrodzenie, aby mogli ją zniszczyć przechodzący obok i zwierzęta (w. 13-

14).  

W psalmie pojawiają się jednak prośby, aby Jahwe znów stał się łaskawy dla swojej 

winnicy (w. 15-20), których brak w pieśni Izajasza. Fakt ten można tłumaczyć m.in. w 

sposób następujący: prorok mocno podkreśla cierpliwość Boga, odwołując się trzykrotnie 

do Jego „oczekiwania” (5, 2.4.7).  

Być może lud w obliczu tak wielkiej cierpliwości Jahwe  i jeszcze większej 

zatwardziałości własnej nie miał odwagi tym razem błagać Go o litość, co nie przesądza 

jednak o tym, że Bóg im tej litości nie okazał. Biblia zna przecież wiele momentów 

odstępstw Izraela i jego powrotów za skruchą do Jahwe, który zawsze okazywał 

miłosierdzie swemu ludowi. 

Przypowieść Jezusa związana jest z Jerozolimą, gdyż – jak wynika ze struktury 

Ewangelii św. Marka – tam właśnie została przez Jezusa wygłoszona, na dodatek w 

atmosferze kontrowersji i odrzucenia Go przez żydowską elitę (11, 27 – 12, 37).  



Kontekst jest więc podobny, jak w przypadku pieśni Izajaszowej. Zresztą należy 

zaznaczyć, że Jezus celowo właśnie w tym momencie sięga po tekst proroka, rozpoczynając 

swą przypowieść od cytatu z przypowieści Izajasza (Mk 12, 1b – Iz 5, 2). Wygłoszenie jej 

pociąga za sobą konsekwencje w postaci kolejnych ataków na Jezusa, a konkretnie 

nieprzyjaznych i podchwytliwych pytań o podatek (12, 13-17), o zmartwychwstanie (12, 

18-27), o Syna Dawida (12, 35-37), gdyż elita żydowska doskonale zrozumiała adresowane 

bezpośrednio do nich przesłanie Jego słów. 

W strukturze przypowieści (Mk 12, 1-12) można wskazać 

następujące elementy:  

 formuła wstępna (12, 1a),  

 założenie winnicy (12, 1b),  

 czas zbiorów (12, 2-8),  

 reakcja właściciela (12, 9),  

 zakończenie nawiązujące do objaśnienia Izajaszowego (12, 10-12). 

Jezusowa przypowieść rozpoczyna się więc od założenia winnicy przez gospodarza. 

Robi to z wielką pieczołowitością, dbając o wszystkie szczegóły, po czym oddaje winnicę 

dzierżawcom, a sam wyjeżdża. W odpowiednim czasie – kairos – posyła swego sługę, by 

odebrał należną część zysku. Sługa zostaje jednak pobity i wraca z pustymi rękami. 

Gospodarz wysyła więc drugiego, który został przez dzierżawców zraniony w głowę i 

znieważony (12, 4).  

Motyw zranienia w głowę występuje tylko u Marka. Niektórzy egzegeci widzą tu aluzję 

do Jana Chrzciciela i jego męczeńskiej śmierci przez ścięcie (Mk 6, 27). Trzeciego posłańca 

spotyka śmierć (12, 5). Podobny los staje się udziałem wszystkich następnych wysłanników. 

Gospodarz wysyła więc swojego syna „jedynego, umiłowanego”, ufając, że jemu nie stanie 

się żadna krzywda (12, 6). Posyła go jako ostatniego (gr. eschaton).  

Jednak dzierżawcy, gdy go tylko zauważyli, powzięli zamiar zamordowania go, licząc 

na to, że po jego śmierci winnica będzie należeć do nich (12, 7). Musieli więc wiedzieć, że 

gospodarz nie ma innego dziedzica poza tym jedynym synem. Mało tego, że go zabili, to 

jeszcze wyrzucili z winnicy (12, 8), z jego własnego dziedzictwa.  

Opowiadanie zostaje w tym miejscu jakby przerwane pytaniem: „Cóż uczyni pan    

(gr. kyrios) winnicy?” (12, 9a). Kontynuacja opowiadania rozpoczyna się obrazem 

ukarania przewrotnych robotników (12, 9b). Wydaje się, że w tym miejscu kończy się 

oryginalna przypowieść, a cytat z Ps 118, 22-22 jest dodatkiem kościoła popaschalnego.  

Mesjańska metafora „kamienia odrzuconego” dotyczy bowiem nie tylko śmierci, ale 

i zmartwychwstania Jezusa. 



 W przypowieści Jezusa wyraźnie zmienia się symbolika – obrazem Izraela 

nie jest już winnica, ale dzierżawcy.  

 W tym kontekście problemem staje się zinterpretowanie winnicy.  

Można widzieć tu np. obraz Świątyni, choć egzegeci podkreślają raczej istnienie dwóch 

rysów winnicy : pozytywnego i negatywnego.  

Pierwszy to Boże wybraństwo, drugi – sąd.  

Dzierżawcom w tej przypowieści została odebrana winnica obrazująca wybraństwo                

i Boże obietnice. Żydzi bowiem nie tylko nie rozpoznali posłanego przez Boga Mesjasza, 

ale także zabili Go, dlatego wybraństwo, którym Bóg ich obdarzył, oraz zbawcze obietnice 

stały się udziałem nowego Izraela – wspólnoty wierzącej w Chrystusa. 

Szczegóły takie, jak: mur, którym otoczona była winnica dla ochrony przed 

zwierzętami, zwłaszcza dzikami, tłocznia, czyli wykuta w skale kadź do wyciskania 

moszczu po winobraniu, i wieża, mogąca być potężnym uzupełnieniem tłoczni, np. jako 

strażnica do pilnowania dojrzałych winogron lub magazyn, zaczerpnięte zostały                              

z Izajaszowej pieśni o winnicy (Iz 5, 1-7).  

Zarówno prorok, jak i Jezus mówią o pieczołowitości, z jaką właściciel podchodzi do 

swojej winnicy, o czym świadczą m.in. właśnie te wymienione elementy. Poza tym 

gospodarz przygotowuje podłoże do jej zasadzenia i chociaż właściciel przedstawiony przez 

Jezusa opuszcza swoją winnicę, to jednak zapewnia jej opiekę, oddając ją w dobre – jak mu 

się wydawało – ręce dzierżawców.  

Właściciel mieszkający daleko i dający swą winnicę w dzierżawę miejscowym 

rolnikom to częsty szczegół w ówczesnej Galilei, a tym samym źródło wielu napięć 

społecznych i niechęci do właścicieli. Zdarzało się, że nawet obywatele rzymscy posiadali 

winnicę w Palestynie. Przypowieść daje więc wyobrażenie o nastrojach, jakie tam panowały 

jeszcze na długo przed powstaniem, które miało miejsce w 66r. po Chr. 

Przypowieść zawiera także pewne niezwykłe rysy. 

1. Dziwne jest bowiem zachowanie właściciela, który po tylu niepowodzeniach 

naraża na niepowodzenie syna; można go uważać za naiwnego lub nieświadomego 

niebezpieczeństwa, gdyż już wtedy powinien był zrozumieć rzeczywiste zamiary 

dzierżawców winnicy.  

 

2. Poza tym mało realistyczne jest ukaranie dzierżawców przez właściciela (w. 9). 

Według niektórych kara, która spotkała przewrotnych rolników, to, przepowiadane 

niejednokrotnie przez Jezusa, zburzenie Jerozolimy przez wojska Tytusa w 70 r.  



3. Dziwne jest również zachowanie dzierżawców – nie wystarcza im znieważenie 

sług, którzy wskazują przede wszystkim na proroków posłanych przez Jahwe do Izraela, 

ale posuwają się do zabójstwa, i to samego dziedzica. 

  

 Jezus poświadcza prześladowania starotestamentalnych proroków: „Jeruzalem! 

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

(Mt 23, 37).  

 Również św. Szczepan daje temu świadectwo: „Któregoż z proroków nie 

prześladowali wasi ojcowie? Pozbijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście 

Sprawiedliwego” (Dz 7, 25).  

Te zaskakujące elementy oraz drastyczne przeciwieństwo między początkiem a 

zakończeniem buduje, domagające się rozwiązania, napięcie całego opowiadania.  

Poza tym jeszcze bardziej oczywiste staje się, że syn wystawiony na niebezpieczeństwo 

w trosce o winnice, wyraźnie odróżniony od sług: „jeden” i „umiłowany” – to Jezus 

Chrystus, Syn Boży, który został posłany po wszystkich prorokach jako ostatni, ostateczny, 

po którym nie będzie już innego posłanego przez Boga.  

Termin eschaton wskazuje na wymiar eschatologiczny. Natomiast rolnicy dzierżawiący 

winnicę to przywódcy Izraela, którzy chcą zgładzić niewygodnego im Jezusa.  

W słowach: „To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze” 

słychać echo tekstów starotestamentalnych: zabicie Abla przez brata (Rdz 4, 8) i 

potraktowanie Józefa przez braci (Rdz 37, 19-20).  

Stary Testament zawiera także zapowiedź prześladowanie Sprawiedliwego: „Zróbmy 

zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny […]. Zasądźmy go na śmierć 

haniebną” (Mdr 2, 12-20). Oni także są słuchaczami tej przypowieści (12, 12) i domyślają 

się, że te słowa skierowane są do nich.  

W większym stopniu ujawnia to przypowieść w redakcji Mateusza, gdyż ewangelista 

bezpośrednio wskazuje na arcykapłanów i faryzeuszy jako tych, przeciw którym Jezus 

wygłosił swoją przypowieść (zob. Mt 21, 45). 

Główne pouczenie przypowieści można więc zamknąć w następującym stwierdzeniu:  

podobnie jak właściciel winnicy wymierzył karę przewrotnym rolnikom, tak Bóg 

ukarze zabójców Syna, a swoje królestwo odda nowemu ludowi wybranemu, który 

wiernie będzie się wywiązywał z przynoszenia duchowego plonu.  

Innymi słowy – miejsce „Izraela według ciała” (zob. 1 Kor 10, 18) zajmie Kościół 

„sprawujący kult w Duchu Bożym i chlubiący się w Jezusie Chrystusie” (zob. Flp 3, 3).  



Warto pójść tu jeszcze dalej, do stwierdzenia, iż ostrzeżenie skierowane w obydwu 

przypowieściach do historycznego Izraela powinno być dziś odczytane do 

każdego, kto w Kościele korzysta z łask Nowego Przymierza.  

Każdy w winnicy królestwa Bożego powinien swą wierność wobec Chrystusa wyrażać 

przynoszeniem owoców. 

Relacja między właścicielem a winnicą jest w przypowieści stonowana, gdyż właściciel 

jest głównie nastawiony na zysk w postaci owoców. Emocje, i to bardzo silne, pojawiają się 

dopiero w relacji z dzierżawcami, którzy ostatecznie zostają ukarani. Jeśli jednak wziąć pod 

uwagę interpretacje tekstu, wiadomo, że obrazują oni Izraela, w tym przypadku przed 

wszystkim zwierzchników.  

U Izajasza elementy alegoryczne są bardziej oczywiste niż u Marka, nie mniej jednak 

pieśń Izajasza służyła za wzorzec przypowieści Jezusowej: podobny jest opis 

założenia winnicy, zmienia się atmosfera, oczekiwanie przekształca się w rozczarowanie, 

następnie ukaranie; odbiorcy włączeni są w aktywny udział w wydarzeniach poprzez 

zadawane im pytania.  

Zamierzeniem Jezusa było więc, aby słuchacze przypomnieli sobie tę 

starotestamentalną pieśń. Zresztą Jezus nie przedstawia żadnych wątpliwości co do faktu, że 

korzysta z tekstu Izajasza, cytując już na początku swej przypowieści fragment pieśni 

proroka.  

 Obydwie przypowieści ukazują też aktualną w danej chwili sytuację w kontekście 

pewnych konfliktów i napięć.  

 Obydwa teksty doskonale się uzupełniają; przypowieść o przewrotnych 

rolnikach jest wręcz kontynuacją pieśni Izajasza, gdyż największym przejawem 

miłości Boga do swojej winnicy – Izraela było posłanie do niej jedynego Syna, który 

został zabity i z niej wyrzucony.  

 I choć obydwie przypowieści mówią o karze, pozostawiają także miejsce na nadzieję 

w nieskończone miłosierdzie Ojca. 

Przypowieść o przewrotnych rolnikach kończy się przytoczeniem przez Jezusa cytatu z 

Ps 118: „Właśnie ten kamień, którzy odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgła. Pan 

to sprawił i jest cudem w naszych oczach” (12, 10-11).  

Jezus mówił tu o sobie. To On jest Tym, który został odrzucony przez naród wybrany, 

przez przywódców religijno-politycznych Izraela. Nie wiedzą oni jednak, że odrzucenie 

Jezusa sprawi, iż stanie się On jeszcze ważniejszy.  

 



Dzięki posłuszeństwu woli Ojca, stanie się kamieniem węgielnym naszego zabawienia, 

a Jego zmartwychwstanie stanie się „cudem w naszych oczach”. Na te słowa arcykapłani, 

uczeni w Piśmie i starsi (zob. Mk 11, 27) jeszcze bardziej się rozzłościli „ i starali się Go 

ująć, lecz bali się tłumu” (12, 12a).  

Chociaż przyszli do Jezusa w bojowych nastrojach, okazali się zwykłymi tchórzami. 

Nic im nie pozostało, „zostawili więc Go i odeszli” (12, 12c). Odeszli pokonani przez 

Tego, którego sami przeszli pokonać. Zdemaskował ich przed zgromadzonymi wokół 

Niego; zapewne niejeden ze słuchaczy Jezusa rozpoznał w nich przewrotnych rolników                      

z przypowieści. 

"Pewien człowiek założył winnicę" (Mk 12, 1) 

Zobacz, czy zawartą w Piśmie wiedzę o naturze ludzkiej możemy nazywać „winnicą”              

i powiedzieć, że zgodnie z prawdziwą wiedzą o naturze ludzkiej owocujące cnotą                   

i najlepszymi obyczajami życie jest tej winnicy plonem, słowa zaś Pisma i wszystkie 

jego znaki są „murem” otaczającym winnicą od zewnątrz, aby jej samej i szczególnie 

ukrytego jej plonu nie zobaczyli ci, co są na zewnątrz (Orygenes, „Komentarz do 

Ewangelii według Mateusza” 17,7, tłum. S. Kalinkowski). 

 

„Miał jeszcze jednego, ukochanego syna” (Mk 12, 6) 

Mateusz i Marek poddają: Posłał do nich syna swego mówiąc: „Uszanują syna mego”. 

U Łukasza Ojciec mówi: „może się go ulękną” i, jakby nie wiedząc, wątpi, bo tak się 

wyraża powątpiewający. Obaj Ewangeliści piszą: „uszanują syna mego”, to znaczy 

Ojciec stwierdza, że okażą Mu szacunek. Lecz Bóg ani nie wątpi, ani się nie myli. 

Wątpi bowiem ten, kto nie wie co nastąpi. Myli się zaś ten, kto co innego przewidział, 

niż to co nastąpiło. A cóż bardziej oczywiste niż to, że według Pisma co innego 

powiedział Ojciec, a co innego spotkało Syna? Ojciec powiedział „uszanują syna 

mego”. Syn natomiast został ubiczowany, wydrwiony, ukrzyżowany, umarł. 

Wycierpiał o wiele więcej niż to, co spotkało sługi. Czy ojciec się pomylił? Czy nie 

wiedział, albo czy nie mógł przyjść z pomocą Synowi? […] Czy może Syn się pomylił co 

do Ojca […] ponieważ powiedział o Nim, że wątpił […]. W rzeczywistości ani Ojciec nie 

został wprowadzony w błąd, ani Syn w błąd nie wprowadza […]. Jest natomiast tak, że 

Pismo Święte zwykło przedstawiać Boga jako udającego nieznajomość tych rzeczy, 

które są Mu wiadome. […] Podobnie czyni Syn, w czym wyraża się Jego równość z 

Ojcem (św. Ambroży, „O wierze do cesarza Gracjana” 17, 215 – 219, tłum. I. 

Bogaszewicz) 



„Posłał go jako ostatniego do nich” (Mk 12, 6) 

Dlaczego od razu nie posłał syna? Aby sami mieli czas na potępienie swych czynów, 

których dopuścili się wobec tamtych, a porzuciwszy zapalczywość, po Jego przybyciu 

zwrócili się do Niego z pokorą (św. Jan Chryzostom, „Homilie na Ewangelię według 

św. Mateusza” 68, 1, tłum. J. Krystyniacki). 

 

 

1. Przypowieść o przewrotnych rolnikach jest pewnego rodzaju kluczem do 

odczytania historii Izraela, jednak każdy może dostrzec w niej także historię 

swoich relacji z Bogiem i Chrystusem. Bóg bowiem zawsze pozostaje wierny 

człowiekowi, z człowiek nie zawsze potrafi dochować wierności Bogu. Boża oferta 

miłości zawsze pozostaje aktualna, a my musimy się starać o to, by nieustannie 

burzyć mur naszej odmowy, na który to miłość niejednokrotnie się natyka. 

 

2. Obraz winnicy dotyczył narodu wybranego przez Boga, dotyczy także Kościoła 

Chrystusowego. Każdy z nas jest ważną częścią tej winnicy, jesteśmy gałązkami 

winnego krzewu. Winne gałązki, podobnie jak cały krzew, stworzone są do tego, by 

owocować, to jest ich jedynym i najważniejszym zadaniem, a po owocach poznaje 

się ich jakość. Dlatego też powinniśmy starać się, by przynosić owoce naszego 

życia w każdym czasie, gdyż owoce, które wydamy w tym życiu, będą 

decydowały o naszym życiu przyszłym. 

 

3. Musimy zawsze pamiętać, że „Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał 

się głowicą węgła”. Bóg zesłał swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby stał 

się Odkupicielem człowieka. I chociaż został odrzucony i zabity przez swoich, nigdy 

nie przestał kochać całej ludzkości i orędować za wszystkimi u Ojca.  
 

       Jezus także dziś doznaje odrzucenia, które pociąga za sobą każdy nasz grzech, 

jednak Jego miłość przekracza naszą ludzką słabość i wciąż, bez ustanku, ofiaruje się 

za nas Ojcu Niebieskiemu. Warto więc, abyśmy o tym pamiętali i starali się 

pracować nad naszym życiem, by unikać grzechów i otwierać się na tę bezgraniczną 

miłość Zbawiciela. 

 

 



50 – 1996 

 Przypowieść o winnicy została wygłoszona przez Jezusa na początku ostatniego 

tygodnia Jego publicznej działalności. W kontekście narastającego sprzeciwu ze strony 

władz religijnych historia ta zapowiada końcowe, dramatyczne wydarzenia Ewangelii; 

odrzucenie umiłowanego syna właściciela winnicy zapowiada ostateczne odrzucenie i 

ukrzyżowanie Jezusa. 

   Przypowieść ta rozbrzmiewa echem pieśni o winnicy z Księgi proroka Izajasza          

(Iz 5,1-7) i słuchający Jezusa Żydzi z pewnością zauważyli tę aluzję. Jak szczodrze 

zaspokajał Bóg potrzeby Izraela! Cóż jeszcze miał dla niego uczynić? Dlaczego jego 

umiłowana winorośl nie przyniosła oczekiwanego owocu? Kapłani i uczeni w Piśmie, i 

wszyscy zwierzchnicy Izraela byli dzierżawcami odpowiedzialnymi za winnicę Pańską.  

To oni odrzucili Bożych wysłanników – z których ostatnim był Jan Chrzciciel – i 

zamierzali odrzucić i zabić Jezusa, umiłowanego Syna Bożego. 

Ci, do których Marek adresował swoją księgę Ewangelii, z pewnością rozumieli, że 

teraz oni są odpowiedzialni za Bożą winnicę, czyli za Kościół, tak hojnie obdarowany 

przez Boga. Właściciel winnicy rzeczywiście wyjechał do dalekiego kraju – Jezus wstąpił 

do nieba – ale pozostawiając nam Kościół, „otoczył nas żywopłotem” i zapewnił 

wszystko, czego potrzebujemy do życia. Jezus nadal troszczy się o nas i jest obecny z nami 

w swoim słowie i sakramentach; to On wzywa nas, abyśmy wydali owoc i oddali należną 

Mu cześć we właściwym czasie. 

Okażmy wdzięczność Bogu za miłość i szczodrobliwą troskę, którymi otacza Kościół. 

Wszyscy czujemy się czasem obciążeni ponad miarę i doświadczamy najrozmaitszych 

trudności, ale nawet wtedy możemy dostrzec oznaki miłości Bożej. Być może Bóg nie daje 

nam tego, czego pragniemy, bo wie, że przyniosłoby nam to szkodę. Być może chce nam 

dać w zamian coś o wiele lepszego, czego w tej chwili nie potrafimy jeszcze dostrzec. 

Ucząc się widzieć działanie Boga we wszystkich wydarzeniach życia, coraz bardziej 

ufamy Jego miłości do nas.  

Otwórzmy się na Jezusa, zwłaszcza przez słuchanie Jego słowa i przyjmowanie 

sakramentów, abyśmy mogli wzrastać w miłości do Niego. Każdego dnia mówmy Mu, że 

mimo naszych słabości i grzechów chcemy żyć dla Niego i tylko Jemu się podobać. Oby 

Pan znalazł w nas dobrych dzierżawców, gdy powróci! 

„Panie Jezu, wierzę, że Ty jesteś umiłowanym Synem Bożym. Oddaję Ci moje 

życie i proszę, dopomóż mi wytrwać w wierności Tobie, abym mógł przynieść owoc, 

którego ode mnie oczekujesz.” 

       

 



61 – 1997 

Napominając ostro żydowskich hierarchów, Jezus opowiedział im przypowieść, która nie tylko 

zapowiadała śmierć, jaką miał ponieść z ich rak, ale także ukazywała ich związek z przywódcami 

poprzednich pokoleń, tymi, którzy zabijali proroków.  

Jezus przedstawił Izraela jako winnicę oddaną w zarządzanie złych rolników – przywódców. 

Bóg, właściciel winnicy, posyłał swoje sługi – proroków, aby odebrali należny Mu plon. Jezus, 

umiłowany syn właściciela winnicy, został zabity przez rolników, a Jego śmierć pobudziła 

właściciela do wymierzenia kary. 

Na końcu przypowieści Jezus przytoczył słowa Psalmu 118: „Właśnie ten kamień, którzy 

odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mk 12,10; zob. Ps 118,22). Chciał w ten sposób 

ukazać, że On sam stanie się Głową Kościoła.  

I dodał: ”Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych” (Mk 12,11; zob. Ps 118,23).                  

Ten dodatkowy werset musiał wydać się słuchaczom Jezusa zupełnie nie na miejscu.                                

Co w opowiedzianej przez Niego historii można by nazwać „cudem”? 

Tu właśnie znajduje swój pełny wyraz mądrość Boża. Wiedząc, co Go czeka w Jerozolimie, 

Jezus niestrudzenie podążał do tego miasta. Pozwolił, by oskarżono Go o przestępstwa, których nie 

popełnił. Poniósł okrutną, upokarzającą śmierć, i ani razu nie otworzył ust, by zaprotestować. 

Przecierpiał takie traktowanie, ponieważ wiedział, że Jego śmierć pojedna nas z Ojcem. Po swym 

zmartwychwstaniu w chwale zesłał Ducha Świętego, oferując każdemu z nas udział w swoim 

zwycięstwie. 

Zdarza się nam czasem doświadczać sytuacji trudnych i bolesnych, kiedy cierpimy 

niesprawiedliwie, chociaż nic nie zawiniliśmy. Możemy wówczas szukać pomocy w tej 

przypowieści i w doświadczeniach, które spotkały Jezusa w Jerozolimie. Bez względu na nasze 

położenie, jeśli kochamy Boga, możemy być pewni, że On współdziała z nami dla naszego dobra 

(Rz 8,28), budując w nas trwały fundament wiary i nadziei.  

Podobnie jak pozwolił cierpieć Jezusowi, aby umożliwić nam wejście w żywą relację z sobą 

samym, tak posługuje się wydarzeniami naszego życia, aby przemieniać nas na podobieństwo 

Jezusa. Bóg ostatecznie zawsze wyprowadza z takich sytuacji pokój i sprawiedliwość. By tego 

doświadczyć, wystarczy z ufnością powierzyć Mu swoje życie. 

„Ojcze, powierzamy Ci wszystkie cierpienia i trudne sytuacje, w których się znajdujemy, i 

prosimy Cię, udzielaj nam pomocy i potrzebnej mądrości. Duchu Święty, uzdolnij nas do 

przyjęcia Twojego wezwania. Otwórz nasze oczy, abyśmy potrafili dostrzegać cuda, których 

dokonujesz w naszych sercach.” 

 

 

 


