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Tekst Ewangelii ( Mt 21,33-43.45-46): Pos?uchajcie innej
przypowie?ci! By? pewien gospodarz, który za?o?y? winnic?.
Otoczy? j? murem, wykopa? w niej t?oczni?, zbudowa? wie??, w
ko?cu odda? j? w dzier?aw? rolnikom i wyjecha?. Gdy nadszed?
czas zbiorów, pos?a? swoje s?ugi do rolników, by odebrali plon
jemu nale?ny. Ale rolnicy chwycili jego s?ugi i jednego obili,
drugiego zabili, trzeciego za? ukamienowali. Wtedy pos?a? inne
s?ugi, wi?cej ni? za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo
post?pili. W ko?cu pos?a? do nich swego syna, tak sobie my?l?c:
Uszanuj? mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do
siebie: "To jest dziedzic; chod?cie zabijmy go, a posi?dziemy jego
dziedzictwo". Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy
wi?c w?a?ciciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?».

Rzekli Mu: «N?dzników marnie wytraci, a winnic? odda w
dzier?aw? innym rolnikom, takim, którzy mu b?d? oddawali plon we
w?a?ciwej porze». Jezus im rzek?: «Czy nigdy nie czytali?cie w
Pi?mie: W?a?nie ten kamie?, który odrzucili buduj?cy, sta? si?
g?owic? w?g?a. Pan to sprawi?, i jest cudem w naszych oczach.
Dlatego powiadam wam: Królestwo Bo?e b?dzie wam zabrane, a
dane narodowi, który wyda jego owoce».

Arcykap?ani i faryzeusze, s?uchaj?c Jego przypowie?ci, poznali, ?e
o nich mówi. Tote? starali si? Go pochwyci?, lecz bali si? t?umów,
poniewa? mia?y Go za proroka.

«W?a?nie ten kamie?, który odrzucili buduj?cy, sta? si? g?owic? w?g?a»
Rev. D. Melcior QUEROL i Solà

(Ribes de Freser, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus poprzez przypowie?? o rolnikach zabójcach, mówi nam o
niewierno?ci; porównuje winnic? z Izraelem, a rolników z przywódcami narodu
wybranego. To im oraz wszystkim potomkom Abrahama powierzono Królestwo Bo?e,
ale oni sprzeniewierzyli dziedzictwo: «Dlatego powiadam wam: Królestwo Bo?e
b?dzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce» (Mt 21,43).
Na pocz?tku Ewangelii ?w. Mateusza, wydaje si?, ?e Dobra Nowina jest skierowana
wy??cznie do Izraela. Naród wybrany, ju? w Starym Testamencie, ma za zadanie
og?osi? i poprowadzi? lud do zbawienia. Ale Izrael nie by? wierny swojej misji.
Jezus, mediator Nowego Przymierza, gromadzi wokó? siebie 12 Aposto?ów, symbol
‘nowego’ Izraela, powo?any aby wyda? owoce ?ycia wiecznego i og?osi? odkupienie
wszystkich narodów.
Tym nowym Izraelem jest Ko?ció?, wszyscy chrze?cijanie. Otrzymali?my w osobie
Jezusa i jego przekazach, wyj?tkowy dar, który powinni?my wykorzysta?, a? wyda
owoce. Nie mo?emy godzi? si? na prze?ywanie naszej wiary indywidualnie i
zamykaj?c si? na innych; nale?y j? g?osi? i obdarowywa? ni? ka?d? osob?, która si?
do nas zbli?y. Niech pierwszym owocem b?dzie prze?ywanie wiary w gronie rodziny
i w spo?eczno?ci chrze?cija?skiej. To b?dzie proste, « Bo gdzie s? dwaj albo trzej
zebrani w imi? moje, tam jestem po?ród nich» (Mt 18,20).
Chodzi nam o spo?eczno?? chrze?cija?sk? otwart?, niezwykle misyjn? (drugi owoc).
Poprzez moc i pi?kno Zmartwychwsta?ego „po?ród nas”, spo?eczno?? jest pi?kna
we wszystkich gestach i dzia?aniach, a ka?dy jej cz?onek posiada zdolno?? do
powo?ania m??czyzn i kobiety do nowego ?ycia w przyk?adzie Zmartwychwsta?ego
Pana. Trzecim owocem jest przekonanie i pewno??, ?e w Ewangelii znajdziemy
rozwi?zanie naszych wszystkich problemów.
?yjmy w ?wi?tej boja?ni bo?ej, aby nie odebrano nam Królestwa Bo?ego i nie
powierzono go innym.

