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Drugie czytanie – z pierwszego listu do Tymoteusza  2,1-8 

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, 
dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich 
sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą 
pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela 
naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, 
człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako 
świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony 
głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan we wierze i 
prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce 
czyste, bez gniewu i sporu. 

 



«Bog pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. “ 

(w.4) 

- To zdanie znajdujace sie w samym srodku dzisiejszego czyatnia, jest 

streszczeniem calej Bibli. Kazde slowo jest tu wazne 
 

• “…według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej 

mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według 

swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni 

czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w 

niebiosach, i to, co na ziemi” Ef 1,7-10) 

- Pawel szczegolnie podkresla to, ze Bog pragnie zbawienia wszystkich ludzi.  

“poznanie prawdy”  

- Pawel tlumaczy, ze prawda jest to, ze Bog nas kocha i nieustannie otacza nas 
swoja Miloscia. Waznym jest pojac te prawde nie intelektuamlnie ale w sposob 
biblijny: to znaczy zyc ta prawda, kontemplowac ja, pozwalac Bogu milowac sie…. 
 

« Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako 
świadectwo we właściwym czasie » 

- Slowo « okup » jest tu synonimem slowa « wyzwolenie ». 
- Jezus przyszedl oglosic slowem i czynem prawde o tym, ze Bog jest Miloscia, ze 

miluje wszystkich ludzi. Ci, ktorzy uwierza w Jego Mlosc, beda zbawieni.  

« Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce 
czyste, bez gniewu i sporu. » 

- Jest to nawiazanie do modlitwy Mojzesza, ktory modlil sie na Synaju z rekami 
wzniesionymi w gore.  

- Pawel tlumaczy, ze modlitwa, ktora podoba sie Bogu jest zaangazowaniem sie w 
Jego plany, pozwoleniem, by przeniknely one cale nasze zycie tak, bysmy dawali 
swiadectwo o Dobrej Nowinie. 

 

 

 

 

 

 

 



Ewangelia wedlug Swietego Lukasza 16, 1-13 

Powiedział też do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono 
przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o 
tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą". Na to 
rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? 
Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do 
swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z 
dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu panu?" Ten 
odpowiedział: "Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj 
prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty ile jesteś winien?" Ten 
odrzekł: "Sto korcy pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: 
osiemdziesiąt". Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo 
synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż 
synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą 
mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto 
w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą 
mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w 
zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa 
nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 
miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i 
Mamonie». 

- Jezus porusza tu biblijny motyw dwoch drog :  
 

• jedna z nich, ida “synowie tego świata”, dla ktorych najwazniejsze w zyciu jest 
bogacenie sie, takze w sposob nieuczciwy;  

• druga droga, podazaja «synowie światłości». 
 

« Nie możecie służyć Bogu i Mamonie » 

- Kazda idolatria czyni czlowieka niewolnikiem. 
- Gdy pieniadz staje sie dla nas nie srodkiem do zycia ale celem samym w sobie, 

dochodzi do balwochwalstwa i staje sie on wtedy bozkiem… 
- Kiedy czlowiek ma obsesje ciaglego wzbogacania sie, mysli glownie o tym; staje 

sie niewolnikiem… 

« Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się 
skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten 
i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej 
nieuczciwy będzie. » 

- Czasem wydaje sie czlowiekowi, ze bogactwo uczyni go szczesliwym. A przeciez 
pewnego dnia, w dniu smierci, przyjdzie mu wszystko zostawic… 

- Jezus nie zacheca tu do pogardzania pieniedzmi, ale bysmy uzywali ich dla dobra 
Krolestwa. Przypomina, ze nie jestesmy wlascicielami dobr doczesnych ale ich 
zarzadcami.  



W czytanej dzis przypowiesci, Jezus opowiada historie zarzadcy, ktoremu grozilo 
zwolnienie z pracy i ktory za pieniadze swego pana robi prezenty dluznikom myslac, 
ze go nie zawioda gdy bedzie w potrzebie. W nieuczciwy wiec sposob przygotowuje 
swa przyszlosc : rozdaje pieniadze, ktore do niego nie naleza…  

- Jezus nie podziwia tu jego nieuczciwosci ale jego umiejętność rozwiazywania 
trudnosci. Wielu ludzi chcac sie wzbogacic rozwija w sobie bogata 
pomyslowosc…Jezus  tlumaczy, ze dobrze, by taka pomyslowosc poddali sluzbie 
Bogu i ludziom, by zapal dla sprawiedliwosci i czynienia pokoju wzbudzal w nas 
taka pomyslowosc.  

Oto przeslanie tej przypowiesci :  

- Wybierzcie Boga i poswieccie wszystkie wasze sily i pomyslowosc, caly zapal w 
sluzbie Krolestwa Niebieskiego.  

- Synowie światłości wiedza, ze w rzeczywistosci pieniadz prowadzi do « malego 
biznesu », a tylko Krolestwo jest « wielkim biznesem ». Tak wiec pieniadz nie staje 
sie ich bozkiem ale srodkiem do wzrastania Krolestwa.  
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