
 

Ewangelia według św. Marka 
Autor: Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra). 

Czas: ok. 55 r. po Chr. 

Miejsce: Rzym. 

Cel: Przedstawienie zdarzeń z życia i działalności Pana Jezusa Chry-

stusa, głoszonych przez apostoła Piotra. 

Temat: Jezus Chrystus Synem Bożym, Zbawcą i przykładem sługi. 

 

Przypowieść o dzierżawcach winnicy 

1I zaczął do nich przemawiać w przypowieściach:a 

Pewien człowiek zasadził winnicę,b otoczył ją murem,1 

wykuł zbiornik, wzniósł wieżę,c wynajął ją rolnikom 

— i odjechał.d 2W sezonie2 posłał do rolników sługę,a 

aby przyjął od rolników część owoców winnicy. 3Oni natomiast 

wzięli go, ubiczowalia i odesłali z niczym. 4I znów posłał do 

nich innego sługę. Temu rozbili głowę i znieważyli. 5Posłał 

jeszcze innego; tego zabili — i wielu innych, których albo wy-

chłostali, albo pozabijali.a 6Miał jeszcze jednego, ukochanego 

syna;a posłał go do nich jako ostatniego,b mówiąc: Mojego syna 

uszanują. 7Natomiast ci rolnicy powiedzieli sobie: To jest dzie-

dzic, chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. 
8Chwycili go zatem, zabilia i wyrzucili go poza winnicę.b 9Co 

                                                      

1  murem, gr. φραγμός, lub: żywopłotem. 

2  Kpl 19:23-25 

Mt 21:33-46; Łk 20:9-19 

 

1aMk 4:2; bPs 80:9; Iz 5:1; Jr 

2:21; Mt 21:28; cIz 5:2-7; 
dMt 25:14-15; Mk 13:34 

2a2Krn 24:19; 36:15-16; Mt 

23:37 

3aJr 37:15 

5aNe 9:26; Mt 23:37; Dz 

7:52 

6aMk 9:7; bHbr 1:1-3 

8aMk 8:31; 9:31; 10:34; Dz 

2:23; 3:15; bHbr 13:12-13 

9aMt 25:19; bMk 13:2; cDz 

13:46 

10aPs 118:22-23; Dz 4:11; 

1P 2:7  

12aMk 11:18; J 7:25, 30; 
bMk 11:32; cMt 22:22 

12 



str. 2; Ew. Marka Przekład dosłowny 

więc uczyni pan winnicy?a Przyjedzie i wygubi rolników,b a 

winnicę odda innym.c 10Czy nie czytaliście tego [fragmentu] 

Pisma:  

 Kamień, który odrzucili budujący,a  

Ten właśnie stał się głowicą naroża.  

11 Pan to sprawił i to w naszych oczach  
  jest godne podziwu.3  

12I starali się Go schwytaća — ale bali się tłumub — zrozumieli 

bowiem, że przeciw nim wypowiedział tę przypowieść. Opuści-

li Go więc i odeszli.c 
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3  Cytat za G. 


