
DIUMENGE 27 DURANT L’ANY  (4 d’octubre) 

De nou la vinya. Propietari, vinyaters.. L’amo envia els seus homes per recollir el fruit, els 

vinyaters els rebutgen, a uns els maten. N’envia altres, i la mateixa dissort. Finalment hi envia 

el fill, i el maten fora la vinya. 
 

Veiem a qui va dirigida la paràbola? Al poble d’Israel. Déu hi ha posat vinyaters. Aquests es 

creuen el amos de la religió, de la fe i maten els profetes i eliminen el fill, fora de la vinya ( 

Jesús es crucificat fora de Jerusalem).  

Els vinyaters es neguen a donar el fruit, la collita. Per tant, l’amo no recollirà el fruit que 

esperava. Què pot fer d’aquests pagesos l’amo de la 

vinya? Els dirigents religioses que escolten la 

paràbola treuen una terrible conclusió: “els farà 

morir i traspassarà la vinya a uns altres vinyaters 

que li donin el fruit al seu temps”. Ells mateixos es 

condemnen. I Jesús: “per això us dic que el Regne 

de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el 

faci fructificar”. 

Què vol dir Jesús amb aquesta expressió?. El poble de Déu, Israel, serà substituït per 

l’Església cristiana.. Tot això té una aplicació pràctica per avui: 
 

 La paràbola parla de nosaltres. Déu no pot beneir un cristianisme estèril del qual no rep 

els fruits que n’espera. 

 El Regne de Déu no és de l’Església. No pertany a la jerarquia, ni al Mn. de la comunitat. 

El seu únic amo és Déu. El Regne de Déu és en “el poble que produeixi els seus fruits” 

de justícia, compassió i defensa dels darrers. 

 El més perillós que pot passar a una religió: que ofegui la veu dels profetes i que els 

sacerdots, sentint-se amos de la vinya del Senyor, vulguin administrar-la com a 

propietat seva. 
 

Nietzsche va dir: “El major esdeveniment del temps modern és que Déu ha mort”. Déu no 

existeix. Déu és un obstacle per l’autonomia i creixement de l’ésser humà. Cal matar Déu 

perquè neixi el veritable home. Es aquesta l’actitud dels vinyaters de la paràbola: “Vinga, 

matem-lo i quedem-nos la seva heretat”. 
 

Atenció: Aquesta és la realitat que molts cerquen i volen avui: matar Déu, eliminar Déu de 

l’escola, del treball, de l’esport, de la vida social i familiar. I què ens passa? Després de la 

declaració solemne de la mort de Déu, hi ha força persones que comencen a entreveure la 

mort de l’home. Matant Déu, matem l’home. I tenim, llavors, una societat on els vells fan nosa; 

on els infants engendrats i no nascuts, es poden eliminar; on els refugiats han de viure en 

situacions depriments; on milions de persones han d’abandonar la terra, família, cultura, país. 

Sant Pau ens aporta un antídot contra aquest mal: 

“Interesseu-vos per tot allò que és veritat, just, net, amable, de bona reputació, 

virtuós, digne d’elogi” 

Pensem-ho. No puc allargar-me més.  


