
   

 

XXV Niedziela zwykła  18 IX 2022 
 

 

Łk 16, 1-13   (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego 
oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. (2) Przywołał go do siebie i rzekł 
mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł 
być rządcą. (3) Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan 
pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. (4) Wiem, co 
uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. 
(5) Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał 
pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? (6) Ten odpowiedział: Sto beczek 
oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. 
(7) Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy 
pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. (8) Pan 
pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata 
roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. 
(9) Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby 
gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. (10) 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. (11) Jeśli więc w zarządzie 
niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam 
powierzy? (12) Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto 
wam da wasze? (13) 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. 
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"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

 

Nieuczciwy rządca: przypowieść i jej zastosowanie  (16,1–13) 

 
 

ST: Ezd 7,22; Syr 5,8; 40,28 

NT: Łk 12,33.42; 19,17; 20,34; 1 Tes 5,5; Ef 5,8 || Mt 6,24 

KKK: chrześcijanin jako zarządca dóbr Pana, 952, 2402; Bóg a mamona, 2113, 

2424 

Lekcjonarz: dwudziesta piąta niedziela zwykła (rok C) 

 

[16,1-2]  Powiedział też do uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał 

rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał 

więc go do siebie i rzekł mu: »Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego 

zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać«. .  

 

Opowiedziawszy faryzeuszom trzy przypowieści połączone motywem zgubienia 

i odnalezienia, by w ten sposób uzasadnić swoje wychodzenie do grzeszników, Jezus 

zwraca się też do uczniów, aczkolwiek słyszą Go także najpewniej wciąż 

przebywający w pobliżu faryzeusze (16,14).  

Wygłaszając przypowieści o nieuczciwym rządcy (16,1–8) oraz o bogaczu 

i Łazarzu (16,19–31), Jezus skupia się teraz aż do końca tej perykopy na problemie 

właściwego korzystania z bogactwa. 

Gdy zwracał się ostatni raz do uczniów (12,22.41), mówił im o „wiernym” (pistos) 

i roztropnym (fronimos) rządcy (12,42). Teraz kontynuuje to nauczanie, opowiadając 

przypowieść o rządcy, który, chociaż jest nieuczciwy, to jednak działa „roztropnie”, 

co Jezus podkreśla, wskazując na tych, którzy są „roztropniejsi” (16,8).  

Ponadto, mimo iż sam bohater przypowieści jest nieuczciwy, Jezus podkreśla na 

koniec, jak ważne jest być „wiernym” (pistos, przymiotnik użyty czterokrotnie 

w wersetach 10–12). 

 Przypowieść Jezusa doczekała się bardzo wielu często rozbieżnych interpretacji. 

Rządca oskarżony o trwonienie majątku swego pana przypomina syna 

marnotrawnego, który także „roztrwonił swoją własność” (15,13).  



Jednak podczas gdy ojciec uznał syna marnotrawnego za tego, który był „umarły” 

i „zaginął” (15,24.32), pan z drugiej przypowieści ostatecznie „pochwalił” (16,8) 

swojego rządcę.  

Ta zaskakująca konkluzja prowadzi niektórych badaczy do twierdzenia, że rządca 

musiał paść ofiarą fałszywych oskarżeń. Jakkolwiek by było, jego pan to człowiek 

bogaty, a w Ewangelii Łukasza ta cecha nie budzi sympatii (6,24; 12,16; 16,19; 

zob. jednak 19,2–10).  

Jednak nawet jeśli założyć, że ów bogaty pan zasługuje na „biada” (6,24), nic 

w samym tekście nie wskazuje, że to, o co oskarżono rządcę, miałoby być 

nieprawdą.  

Poza tym, gdy pan każe mu zdać sprawę ze swojej pracy, bo już nie będzie mógł 

zarządzać, rządca wcale się nie broni ani nie tłumaczy. I chociaż pan go na końcu 

pochwalił, Jezus nadal nazywa go „nieuczciwym” (16,8). 

 

 [16,3-4]  Na to rządca rzekł sam do siebie: »Co ja pocznę, skoro mój pan 

odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co 

uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od 

zarządzania«.  
 

Sam rządca także nie budzi w nas przyjaznych uczuć. W przeciwieństwie do syna 

marnotrawnego (15,8), mówiąc do siebie, nie wyraża bynajmniej skruchy. Bardziej 

przypomina zamożnego głupca, ponieważ podobnie jak on pyta: „Co ja pocznę” 

(12,17) i opracowuje plan pokazujący, że myśli przede wszystkim o sobie.  

Nie umie ciężko pracować i jest zbyt dumny, by żebrać. 

 

 [16,5-7]  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 korców pszenicy«. Mówi mu: »Weź swoje zobowiązanie 

i napisz: osiemdziesiąt«. 
 

Zgodnie z powszechną interpretacją tej przypowieści, rządca, redukując 

zobowiązania dłużników swego pana1
, rezygnował z własnej prowizji lub 

zmniejszał należne odsetki.  

                                                           
1
 Dwa długi, o których mówi przypowieść (zob. Ezd 7,22), są znaczne. Jeden korzec to około 360 litrów. 



Pobieranie odsetek, mimo że zabronione przez prawo (Kpł 25,37; Pwt 23,20), było 

powszechną praktyką w czasach Jezusa. Niemniej w tekście nie ma niczego, co 

przemawiałoby za taką interpretacją.  

Wręcz przeciwnie. Zakładane odsetki w wysokości stu i dwudziestu pięciu procent 

wydają się dość przypadkowe i nie odpowiadają w żaden sposób ówczesnym 

odsetkom w wysokości pięćdziesięciu procent pobieranym w wypadku długów 

w naturze.  

Poza tym wszystko odbywa się szybko, co sugeruje, że rządca po prostu nadal 

oszukuje swego pana i chce zaskarbić sobie względy dłużników.  

I wreszcie, za tą powszechną interpretacją kryje się chęć podtrzymania twierdzenia, 

że działanie rządcy w stosunku do dłużników nie jest nieuczciwe, lecz zgodne 

z prawem, co odwraca uwagę od sensu tej przypowieści. 

[16,8-9]  Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo 

synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie 

ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie 

przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko]
2
 się skończy, przyjęto 

was do wiecznych przybytków. 

 

Rządca jest istotnie nieuczciwy, pan jednak pochwalił go za to, że postąpił 

roztropnie. To stwierdzenie przypomina nakaz Jezusa, by uczniowie byli „roztropni 

(fronimos) jak węże, a nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10,16).  

Uczeń winien naśladować roztropność węża, lecz nie jego pozostałe cechy!  

W przypowieści Jezus argumentuje od tego, co mniejsze, do tego, co większe, tym 

zaś, co mniejsze, jest postępowanie o wątpliwej uczciwości (taki sam sposób 

argumentacji mamy w Łk 11,13; 18,6–7).  

Skoro nieuczciwy rządca swego pana (kyrios), gdy ma zdać sprawę ze swego 

rządzenia (16,2), jest na tyle roztropny, że stara się zadbać o swoją ziemską przyszłość 

tak, by go potem przyjęto do domów (w. 4), o ileż bardziej „rządca wierny 

i roztropny”, służący swojemu „Panu” (12,42), taki, który będzie musiał zdać 

sprawę Bogu (Rz 14,12; Hbr 4,13), powinien roztropnie planować swoją przyszłość 

w niebie, po to, by go przyjęto do wiecznych przybytków3
.  

Niestety, jak zauważa Jezus, synowie tego świata (dosłownie „wieku”; zob. Łk 

20,34) są roztropniejsi w praktycznym działaniu niż synowie światłości.  

                                                           
2
 Tego słowa nie ma w oryginale - przyp. red, nauk. 

3
 Słowo "przybytków" (dosłownie: "namiotów", zob. Łk 9,33) przywołuje obraz Boga przybywającego pośród 

swego ludu w Namiocie Spotkania po wyjściu Izraela z Egiptu (Kpł 23,43)  



Przepowiednia wskazuje zatem uczniom, że powinni przejmować inicjatywę 

i mądrze planować, jak wejść do królestwa niebieskiego.  

Dotyczy to zwłaszcza właściwego korzystania z mamony4
, która kończy5

 się 

(ekleipō) z chwilą naszej śmierci, gdy nie możemy już w żaden sposób zarządzać 

tym, co posiadaliśmy.  

A zatem przekaz płynący z tej przepowiedni jest podobny do wcześniejszego 

nauczania Jezusa o tym, że powinniśmy dawać jałmużnę, by stać się bogatymi 

w oczach Boga (12,21) i zgromadzić sobie „niekończący się” (anekleiptos) skarb 

w niebie (12,33).  

Uczeń pretendujący do miana roztropnego zarządcy rozda – paradoksalnie – 

bogactwa i anuluje długi, postępując na pozór tak samo, jak ów nieuczciwy rządca, 

w rzeczywistości jednak realizując program jubileuszu Jezusa (4,18–19; 7,41–42). 

[16,10-13]  Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej 

będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten 

i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą 

mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro 

powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to 

któż 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!” .  

 

Następuje teraz przeniesienie akcentu z bycia roztropnym na bycie wiernym 

(pistos, 12,42) – a więc kimś, kto jest przeciwieństwem nieuczciwego rządcy – 

począwszy od małych spraw aż do wielkich (zob. 19,17).  

Te wersety wyjaśniają, jak w oczach Boga uczniowie powinni posługiwać się 

mamoną, by otrzymać prawdziwą nagrodę w niebie.  

Paralelizm między wersetami 11 i 12 (Jeśli więc w zarządzaniu (…) nie 

okazaliście się wierni) podpowiada, że nasze bogactwo jest w rzeczywistości 

cudze, to znaczy należy do Boga.  

Mamy tu także grę słów, gdyż termin mamona wywodzi się prawdopodobnie 

z hebrajskiego słowa oznaczającego coś, w czym pokłada się ufność
6
.  

                                                           
4
 Wyrażenie "niegodziwa mamona" (dosłownie po grecku: "mamona niesprawiedliwości") odnosi się nie tylko 

do nieuczciwie zdobytego bogactwa, lecz ogólnie do "bogactw tego świata" (1 Tm 6,17 BWP), które mogą być 
pułapką dla każdego, kto się od nich uzależnia (zob. 1 Tm 6,9-10). 
5
 W przekładzie NABRE (podobnie jak w BL, BP, BPO) czasownik ekleipo ("skończyć się", "zawieść", zob. Łk 

22,32) tłumaczony jest jako odnoszący się do mamony: "kiedy zawiedzie", a nie do świata, jak w lekcji w BT: 

"kiedy wszystko się skończy" - przyp. tłum. 



Nie można jednak dwom panom służyć. Ci, którzy pokładają ufność 

w bogactwie, służą w rzeczywistości mamonie tak, jakby była bogiem. Wierni 

uczniowie będą zamiast tego służyć jak dobrzy rządcy Bogu i zarządzać wszystkim, 

co im powierzył, dzieląc się szczodrze tym, co im dano, z innymi. 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (16,2) 

 

Zdaj sprawę ze swego zarządu 

 

Ten zwrot używany jest często po to, by przypomnieć nam, że musimy być 

przygotowani na sąd Boży, gdyż nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa nasze życie.  

Rozmyślanie o własnej śmierci może być dla nas bodźcem do działania i do tego, 

by nie marnując czasu, uregulować swoje sprawy z Bogiem i ludźmi.  

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Św. Ambroży 

 

Nie można dwom panom służyć 

 

 „A jeśliście w cudzym nie byli wierni, kto wam da, co jest wasze?”  

Bogactwa są dla was czymś obcym, są bowiem poza naszą naturą. Z nami się nie 

rodzą ani z nami nie przemijają. Chrystus jest naszym bogactwem, bo jest naszym 

życiem (J 1, 4). Wreszcie „przyszedł On do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” 

(J 1, 11). 

Nikt więc nie da wam tego, co jest wasze, bo nie uwierzyliście, że to wasze, nie 

otrzymaliście więc waszego. 

                                                                                                                                                                                     
6
 Można mówić tutaj nie tyle o etymologicznym pochodzeniu, ile o paronomazji, tzn. skojarzeniu ze znanym 

słowem amen - przyp. red. nauk. 



Nie służmy obcym panom, ponieważ innego Pana nie powinniśmy znać jak tylko 

Chrystusa, „jeden bowiem jest Bóg Ojciec, od którego pochodzi wszystko, a my w 

Nim, i jeden jest Pan Jezus, przez którego stało się wszystko” (1 Kor 8, 6).  

Cóż więc? Czy Ojciec nie jest Panem, a Syn nie jest Bogiem?  

I Ojciec jest Panem, bo „słowem Pana niebiosa są utwierdzone” (Ps 33 [32], 6), i 

Syn jest Bogiem, który jest nad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki (Rz 9, 5).  

Czyż więc „nikt nie może dwom panom służyć”?  

 Tylko jeden jest Pan, bo jeden jest Bóg (Ef 4, 5n). 

mieszka w drugim, gdy obejmuje i jest objęty.  

Mieszkasz w Bogu, byś był  podtrzymany. Bóg mieszka w tobie i podtrzymuje cię, 

byś nie upadł. Nie myśl, iż tak jesteś domem Bożym, jak twój dom mieści w sobie twe 

ciało.  

Gdyby zburzył kto dom, w którym mieszkasz, zginąłbyś. Gdy ty jednak odejdziesz, 

Bóg wcale nie zginie. Ten sam zostanie, gdy Go opuścisz, ten sam zostanie, gdy do 

Niego wrócisz.  

 On daje ci zdrowie, ale ty Jemu nic dać nie możesz. U Niego znajdziesz 

oczyszczenie, siłę, poprawę.  

 On jest lekarstwem dla chorego, drogowskazem i światłem dla błądzącego, 

ojczyzną dla opuszczonego.  

 Wszystko ci daje.  

Nie myśl jednak, że dajesz coś Bogu, gdy idziesz do Niego. Gdyby nawet chodziło o 

służbę, to czyż nie potrafi Bóg znaleźć sobie sługi, choćbyś ty nie chciał służyć i 

wszyscy tego nie chcieli? Nie Bóg potrzebuje sług, ale słudzy potrzebują Boga.  

Toteż mówi psalmista: „Mówiłem do Pana mego: Bogiem moim jesteś”.  

On jest prawdziwym Panem. 

Co mówi psalmista? „Dóbr moich nie potrzebujesz” (Ps 16 [15], 2).  

Ty potrzebujesz sługi, a sługa potrzebuje ciebie, byś go żywił. Ty potrzebujesz sługi, 

by ci pomagał... 

Nie jesteś prawdziwym Panem, bo potrzebujesz niższego od siebie. Ten jest 

prawdziwym Panem, który nic od nas nie potrzebuje.  

Biada jednak, gdybyśmy Go nie szukali. 

On nie chce nic od nas. Szukał nas jednak, choć my Go nie szukaliśmy. Gdy jedna 

owieczka zbłądziła, szukał jej, radował się i wziął ją na ramiona. Czy pasterz 

potrzebował owieczki, a nie raczej owieczka potrzebowała pasterza? (Łk 15, 4). 

 



 

 

Augustyn Pelanowski "Fale łaski"  

Komentarze do Ewangelii św. Łukasza 

Zmarnowany majątek - Łk 16, 1-13 

 

Rządca, który naraził się swemu panu, jest w sytuacji beznadziejnej.                              

Złe administrowanie majątkiem doprowadziło do decyzji właściciela o usunięciu go z 

zarządzania. 

Przerażony zastanawia się, co uczynić, by uratować siebie od żebractwa lub 

poniżających prac. Wpada na genialny pomysł, który realizuje natychmiast, w ostatnim 

dniu swojej pracy. Przywołuje dłużników swego pana i zmienia wysokość długów z 

korzyścią dla nich. 

Zapewne, by ukryć ten postępek i by nie wzbudzać podejrzeń pana, kasuje każdemu 

tylko część jego długu. Darowanie całości mogłoby od razu się wydać podejrzane. Ale 

pan  i tak się o wszystkim dowiaduje i ku zaskoczeniu ordynata, chwali go! 

Wszyscy na początku jesteśmy w sytuacji owego rządcy, który żyje tylko dla siebie.  

W języku greckim ów majątek to HYPARCHONTA. Słowo to wykazuje związek                    

z HYPARCHO, które może oznaczać także bytowanie, egzystencję, czyli istnienie w 

sensie filozoficznym. 

Moje życie jest prawdziwym majątkiem, który jednak łatwo mi przychodzi 

marnować. Zmarnować życie to nie zawsze oznacza uczynić coś złego. Marnowanie 

zaczyna się już wtedy, gdy nie czynię nic dobrego dla kogoś drugiego. 

Ów starożytny menedżer dopiero w ostatnim dniu pracy zdobył się na uczynienie 

czegoś dobrego dla innych. Być może latami nigdy nie uczynił nic dobrego ani złego, 

bo miał błędne przekonanie, że wystarczy tylko przeżywać kolejne dni i godziny, a 

życie będzie sensowne. 

Ale przeżywanie kolejnych dni i godzin bez rozdawania tego czasu dla dobra 

innych ludzi jest nie tyle prostym życiem, co raczej prostackim. 

Po prostacku, ale nie po prostu, nic nie uczynił dla poprawy czyjejś sytuacji, a to już 

jest marnowaniem życia. Życie jest frustrujące, gdy nie jest życiem dla innych, tylko dla 

siebie. 



Nazywając je frustrującym, mam na myśli pełnię znaczenia tego słowa, jest 

frustrujące par excellence! Czyni mnie spustoszonym wewnątrz, pustym, skurczonym 

jedynie ku biologii i ograniczonym do chemicznych procesów organizmu. 

Być może dlatego taki gatunek ludzi nazywa miłość jedynie "chemią"? 

By zbliżyć się do niezwykłości Boga, trzeba przekroczyć granice tego, co 

zwykłe, co jest choćby w granicach prawa. 

Zawsze można uczynić coś dobrego dla kogoś obok nas, nawet używając złej 

mamony, jaką są pieniądze. Jeśli zaangażowanie się w czyjeś problemy i 

doprowadzenie do ulgi tych, którzy mają zbyt ciężko, potrafi pomnożyć w nas majątek 

bytu, czyli spowodować, że jeszcze intensywniej odczuwamy w sobie istnienie, to jak 

bardzo ono w nas się pomnoży, gdy czynić to będziemy z miłością Chrystusa, któremu 

pozwolimy przez nas działać! 

W słynnym Hymnie o Miłości, Paweł pisze, że tylko wtedy jałmużna jest cenna                       

w oczach Boga, gdy jest czynem z miłości. 

Życie jest majątkiem, ale tylko wtedy procentuje, gdy je rozdajemy z miłością tym, 

którzy są wokół nas. 

Dzięki Chrystusowi mamy łaskę poznania Boga i zostaliśmy obdarowani, niczym 

fortuną, drogocennymi obietnicami wprowadzającymi nas w uczestnictwo boskiego 

życia. 

Ale ten majątek, jak pisze Piotr w swym Drugim Liście, trzeba pilnie pomnażać, 

dokładając nieustannie wiary, cnoty, poznania, powściągliwości, cierpliwości, 

pobożności, przyjaźni braterskiej i miłości. 

Istnienie, jakie dał nam Bóg, i dary łaski są największymi skarbami, które jednak 

domagają się pomnażania, i o dziwo!, mnoży się je wtedy, gdy się je dzieli z innymi - 

wzrasta nasz majątek, gdy go rozdajemy drugim. 

 

Im więcej z siebie dajemy, tym więcej posiadamy. 

Kiedy o tym wszystkim myślę, odczuwam w sobie pragnienie, by tak czynić. Tym 

bardziej, że zmarnowałem wiele czasu dla siebie samego.  

A jak mówi św. Teresa z Lisieux:  

"Bóg nigdy nie wzbudza pragnień, których nie jest w stanie spełnić". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modlitwa za wszystkich - 1 Tm 2,1-8 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

Za kogo się modlić? Za wszystkich ludzi – odpowiada św. Paweł, ale 

wyszczególnia królów i wszystkich sprawujących władzę. 

 

 LIST DO TYMOTEUSZA 
 

Kontynuujemy lekturę Pierwszego Listu do Tymoteusza. Przypomnijmy: oprócz 

listów do wspólnot chrześcijan w Rzymie, Koryncie, Efezie, Galacji, Salonikach, 

Kolosach i Filippi trzy listy św. Paweł skierował osobiście do swych 

współpracowników: Tymoteusza i Tytusa. To tak zwane listy pasterskie. 

Do Tymoteusza, stojącego na czele wspólnoty w Efezie, Paweł napisał dwa krótkie 

listy. 

 

 KONTEKST 

 

W zeszłym tygodniu słyszeliśmy fragment z 1 rozdziału, w którym Paweł umacniał 

swojego ucznia w głoszeniu zdrowej nauki Ewangelii – tej, której głosi sam Apostoł. 

Przypomniał również osobiste doświadczenie swego nawrócenia. 

W kolejnym rozdziale św. Paweł przechodzi do bardzo konkretnych zaleceń 

liturgicznych. 

 

 ZA KRÓLÓW I WŁADCÓW 

 

Usłyszymy zalecenia Pawła dotyczące pytania, za kogo się modlić. Zwróćmy 

uwagę, iż szczególnie podkreślona jest waga modlitwy za rządzących. Padną również 

wskazania co do zachowania mężczyzn i kobiet podczas zgromadzeń liturgicznych. 

 

 

 

 

 

 

 



Najważniejsze cytaty: 

 

 Polecam… by prośby, modlitwy... odprawiane były za wszystkich ludzi... 

 ...za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić 

życie ciche i spokojne 

 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, 

człowiek, Chrystus Jezus… 

 

Biblijny insider 
   

   Za rządzących państwami 
 

Szkoła św. Pawła w I w. zachęca do zanoszenia modlitw za królów i tych, którzy 

sprawują władzę. Może się wydawać, że chrześcijanie próbują wtopić się w otaczający 

ich grecko- -rzymski świat, rezygnując z radykalizmu Ewangelii.  

Żeby zrozumieć strategię Kościoła I w., musimy sobie najpierw uzmysłowić 

warunki, w jakich funkcjonował. 

Chrześcijaństwo, jako młoda religia i ruch przyciągający także kobiety i 

niewolników, było dla Imperium Rzymskiego niebezpieczne. Burzyło tradycyjny 

system społeczny i kwestionowało jego wartości.  

Aby mieć możliwość funkcjonowania w świecie starożytnym, chrześcijanie musieli 

do pewnego stopnia dostosować się do jego reguł. Paweł wzywa do modlitw za 

królów i sprawujących władzę oraz do posłuszeństwa władzy świeckiej (zob. Rz 13,1–7). 

   Modlitwa, nie akceptacja 

 

Szacunek dla władzy świeckiej nie oznaczał wcale akceptacji dla wszelkich form 

niesprawiedliwości z tą władzą związanych.  

Modlitwa to nie forma akceptacji, ale narzędzie zmiany serca każdego człowieka, 

także władcy, która ma wszystkich doprowadzić do zbawienia i poznania prawdy •  

Pierwsi chrześcijanie nie byli rewolucjonistami i burzycielami porządku 

społecznego, ponieważ Jezus takim nie był. Tworzyli raczej rzeczywistość, którą 

socjologia nazywa kulturą alternatywną. Przyjmowali instytucje świata starożytnego 

(rodzina, ekonomia, życie społeczne i polityczne), wypełniając je nowymi treściami. 

Relacje podległości i siły zastępowali relacjami miłości i braterstwa, mając nadzieję, 

że ten alternatywny model z czasem przekona żyjących obok nich pogan . 



Modlitwa za rządzących, którą zaleca szkoła św. Pawła, ma w istocie przemienić od 

środka system władzy. 

 

    Modlitwa „za”, a nie „do”  
 

Jedna rzecz stawiała chrześcijan w opozycji do porządku imperium i często 

sprawiała, że płacili oni za to najwyższą cenę. Czcili tylko jednego Boga i jedynego 

Zbawcę oraz pośrednika między Bogiem i ludźmi – Jezusa Chrystusa.  

W czasach, w których ubóstwiano cezarów i traktowano ich jako zbawców oraz 

pośredników wszelkich boskich darów, takie wyznanie wiary mogło stanowić 

wyzwanie rzucone imperium. 

Chrześcijanie oskarżani będą o bezbożność i nazywać się ich będzie 

„nieprzyjaciółmi ludzi”, ponieważ nie chcieli czcić także innych bożków, patronów 

miast i państw. Z tego powodu cierpieć będą prześladowania, choćby za czasów 

Nerona i Dioklecjana. Ich modlitwa za władców daleka była od wiernopoddańczej 

służalczości.              

 

ZWRÓĆ UWAGĘ 
 

Modlitwa za rządzących i sprawujących władzę powinna się znaleźć wśród wezwań 

podczas każdej modlitwy wiernych. Tę zasadę ugruntował w Kościele właśnie św. 

Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza. 

II czytanie :      1 Tm 2,1-8 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 (1) Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, 

dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: (2) za królów i za wszystkich 

sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą 

pobożnością i godnością. (3) Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela 

naszego, Boga, (4) który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do 

poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem 

a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, (6) który wydał siebie samego na okup za 

wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. (7) Ze względu na nie, ja 

zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - 

nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. (8) Chcę więc, by mężczyźni modlili się 

na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.  

 

 



 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

  Teodoret z Cyru 

 

Prośby, modlitwy, błagania i dziękczynienia do 

Pośrednika między Bogiem i ludźmi 

„Przede wszystkim więc proszę, aby prośby, modlitwy, błagania i 

dziękczynienia były składane za wszystkich ludzi”. Prośba polega na 

modlitewnym wzywaniu oddalenia jakichś przykrości. Modlitwa to wołanie o dobro. 

Błaganie wreszcie zawiera oskarżenie pod adresem krzywdzicieli.  
 

„My jednak nie toczymy walki przeciw ciału i krwi, lecz przeciw 

Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw Rządcom tego świata, przeciw 

duchowym pierwiastkom zł na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12).  
 

Przeciwko mi, więc zwracamy się o słuszną pomoc do sprawiedliwego Sędziego. 

Dziękczynienie wreszcie składane jest Bogu za udzielenie nam dobra. [Apostoł] więc 

poleca składać je za wszystkich ludzi, ponieważ i Chrystus przyszedł na świat, aby 

zbawić grzeszników. 

„Za królów i za wszystkich sprawujących władzę”. Bardzo mądrze wspomniał 

tu o wspólnocie ludzi, aby nikt nie sądził, że modlitwa za królów jest pochlebstwem. 

Ponieważ jednak ówcześni władcy byli bezbożnikami i jawnymi wrogami religii, 

przeto [apostoł] podaje słuszny powód zanoszenia modlitw za nich. 
 

„Abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością                            

i skromnością”. Jeśli władcy dbają o pokój, to i my korzystamy z pokoju i spokojnie 

możemy wypełniać nakazy pobożności. Z pobożnością łączy skromność, pouczając w 

ten sposób, że wiara wymaga uczynków (J 2, 14–26).  

Tak samo przecież jeńcy żydowscy przebywający w Babilonie pisali do rodaków 

pozostałych w Judei, aby się modlili za Nabuchodonozora i za jego syna Baltazara        

(Ba 1, 11). Święty Apostoł natomiast polecał, aby modlono się za władców nie tylko 

dlatego, lecz również w celu, aby odrzucając bezbożność, uczyli się pobożności. 
 

„To bowiem jest dobre i miłe w oczach Zbawiciela, naszego Boga, który 

pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”.  

[Bóg] pragnie, aby wszyscy osiągnęli zbawienie. Z kolei jeszcze w inny 

sposób dowodzi [Paweł] prawdziwości swych słów. 



 

„Albowiem jeden jest Bóg”. Nie jest tak, że kto inny stworzył sprawiedliwych , a 

kto inny niesprawiedliwych, lecz Stwórca jest jeden. 
 

„Jeden też Pośrednik między Bogiem i ludźmi, Człowiek Chrystus Jezus”. 

Jeden jest sprawca pokoju, który zjednoczył w sobie to, co było rozdzielone (Ef 2, 14). 

[Apostoł] nazywa Chrystusa Człowiekiem, ponieważ określił Go jako Pośrednika: 

został nim wówczas, gdy stał się Człowiekiem. Podobnie jak ten, co chce pogodzić 

dwóch skłóconych ludzi, staje między nimi, jednego trzyma prawą, drugiego lewą ręką 

i w ten sposób przywodzi do przyjaźni, tak samo Chrystus, zespoliwszy w sobie naturę 

boską z naturą ludzką, ustanowił wolny od zdrady i niewzruszalny pokój. 

Zjednoczył się z nami, ponieważ w swej ludzkiej naturze jest z nami współistotny;   

z Ojcem zaś nie jest współistotny, jeśli wedle ich [arian] przekonania nie posiada 

Bożej istoty. Tymczasem Święty Apostoł nazwał Go Pośrednikiem. A zatem stanowi 

on jedność z Bogiem w swej Boskiej naturze, podobnie jak z nami w swej ludzkiej.                     

I dalej poucza [apostoł], że Pan poniósł mękę za wszystkich ludzi. 
 

„Który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo dla tych 

właśnie czasów. Ze względu na nie zostałem ustanowiony heroldem i apostołem – 

prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze                          

i w prawdzie”.  

Ponieważ wszyscy poddani byli władzy śmierci, On, który będąc Bogiem, nie 

podlegał śmierci, gdyż ma nieśmiertelną naturę, ani nie podlegał jej jako Człowiek, 

gdyż nie popełnił grzechu, który jest przyczyną śmierci, wydał samego siebie jako 

zapłatę za odkupienie, wyzwalając wszystkich z niewoli śmierci.  

„Świadectwo” oznacza tutaj mękę, przede wszystkim z powodu 

niesprawiedliwego skazania na śmierć, a także dlatego, że wszyscy Prorocy o Nim 

świadczyli.  
 

Kiedy więc Żydzi mówili: „Ty sam, o osobie wydajesz świadectwo, świadectwo 

Twoje nie jest prawdziwe”, odpowiedział: „Ja nie jestem sam, lecz jest ze Mną ten, 

który Mnie posłał – Ojciec” (J 8, 13.16).  

 Podobną myśl wyraził [apostoł] w Liście do Galatów: „Gdy nadeszła pełnia 

czasów” (Ga 4, 4).  

 Powiada: „Ja zostałem powołany na herolda i apostoła tej tajemnicy i 

przekazuję ją wszystkim z należną temu wiarą i prawdą. Słowa swe 

bowiem potwierdzam cudami”. 
 

„Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc czyste 

ręce bez gniewu i sporu”.  



Słowa – „na każdym miejscu” – odnoszą się do przepisów Prawa: Prawo bowiem 

z Jerozolimą związało kult Boży.  

 Tymczasem jeszcze wówczas, gdy Prawo zachowało swe znaczenie, Prorocy 

już przewidywali dzieła łaski; można usłyszeć, jak woła św. Dawid: 

„Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego 

panowania” (Ps 103 [102], 22). Również Bóg wszechrzeczy tak mówi 

ustami Malachiasza: 

 „Na każdym miejscu dar kadzielny jest składany imieniu mojemu                      

i ofiara czysta” (Ml 1, 11).  
 

Podnoszenie rąk przy modlitwie było zastrzeżone dla kapłanów Starego 

Testamentu, jednakże Święty Apostoł nakazał czynić tak wszystkim ludziom, 

ponieważ wszyscy stali się „ludem, wybranym, królewskim kapłaństwem, 

narodem, świętym” (1 P 2, 9). Lecz nakazuje to spełniać w sposób święty, to znaczy 

– niech modlący będą wolni od wszelkiej nieprawości i niegodziwości.  

Wyrażenie „bez gniewu” każe zapomnieć o doznanej krzywdzie.  

Takie samo zlecenie zostawił nam również Pan: 

„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój 

ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem a najpierw idź                         

i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” (Mt 5, 23n).  

Wreszcie wyrażenie: „bez sporu”, znaczy – bez cienia wątpliwości, w pełnym 

przekonaniu, że otrzymasz to, o co prosisz. Takie też więc niechaj będą też prośby. 

 

   Św. Augustyn 

 

Moc Pośrednika Człowieka, Jezusa Chrystusa 

Ludzie Boży z prawdziwą pobożnością odpędzają moce powietrzne, nieprzyjazne i 

przeciwne tej pobożności, przy czym je wyklinają, lecz nie uśmierzają; wszystkie zaś 

wrogie im pokusy zwyciężają przez modlitwy, skierowane nie do nich, lecz przeciw 

nim do Boga. Bo moce te nie pokonują i nie ujarzmiają nikogo w inny sposób, jak 

czyniąc zeń wspólników grzechu.  
 

Zwyciężą się je tedy w imię Tego, którzy przyjął na siebie człowieczeństwo oraz 

sprawował się bezgrzesznie, by odpuszczenie grzechów dokonało się właśnie w Nim 

jako kapłanie i ofierze; by dokonało się dzięki pośrednikowi między Bogiem i ludźmi, 

człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi (1 Tm 2, 5), przez którego, po oczyszczeniu się z 

grzechów, bywamy znów jednani z Bogiem.  
 



Bo tylko grzechy oddzielają ludzi od Boga. A oczyszczenie się z nich w tym życiu 

dokonywa się w tym życiu nie z naszej własnej cnoty, lecz ze zmiłowania Bożego i nie 

przez naszą moc, ale przez Jego odpuszczenie, jako że każda, choćby najmniejsza 

cnota, którą zwiemy własną, jest darem Jego mądrości. 

 

  Orygenes 

 

Gdzie się modlić? 

 

Jeśli chodzi o miejsce modlitwy, to trzeba wiedzieć, iż każde miejsce do 

niej się nadaje, bylebyśmy tylko należycie się modlili.  

 „Na każdym miejscu – mówi Pan – składajcie mi ofiarę kadzidła”               

(Ml 1, 11).  

 „Chcę, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu” (1 Tm 2, 8).  
 

Aby jednak wszyscy spokojnie i bez roztargnienia mogli odprawić swe modlitwy, 

polecone jest wybrać w swym domu, w miarę możności jakieś, że tak powiem, 

godniejsze miejsce i tu się modlić. Przy wybieraniu takiego miejsca należy zwrócić 

uwagę, czy nie popełniono czegoś przeciw prawu i prawemu rozumowi w 

pomieszczeniu przeznaczonym na modlitwę. 

 

 

100 SŁÓW7 

 

Liturgia Słowa dzieli dziś ludzkość na „możnych” i „bogatych” oraz 

„biednych”, „nędzarzy” – i trudno zaprzeczyć, by odwieczny podział na biednych i 

bogatych, wyzyskiwanych i wyzyskujących przestał być i dziś problemem na świecie.  

 

 Widać wyraźnie, w obronie których staje Bóg:  

Pan podnosi z prochu nędzarza by go posadzić wśród książąt (PSALM).  
 

 Jednocześnie słyszymy, że wyzysk posiłkujący się biedąi wykorzystywaniem 

człowieka będzie ukarany (PIERWSZE CZYTANIE).  
 

 I nagle spotykamy jednego z tej klasy „możnych, rządcę (EWANGELIA).  
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Okazał się nieuczciwy i przez swego pana – w którym przypowieść widzi 

najprawdopodobniej Boga – został za to ukarany. Widzimy też jego proces 

„nawrócenia: wobec tych, których wcześniej wykorzystywał i oszukiwał, zmienił 

nastawienie.  
 

Szybko spostrzegł, że opłaca się mieć w nich przyjaciół.  

Synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi 

niż synowie światłości – konkluduje Jezus.  

 
 

 A my, „synowie światłości”, czy równie mocno, co w doczesność, 

angażujemy nasz spryt, zdolności, wiedzę i po prostu czas – w starania 

o przyjaźń z Bogiem i o niebo? 

 

 


