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In today’s Gospel reading Jesus asks you how seriously do you take the First commandment, which is written down in 

Exodus 20:6: You shall have no other gods before Me.’ 

We heard from Jesus in today’s  Gospel that you cannot be a slave of both God and money. The word ‘douleo’ is used 

here in the original Greek text, which can mean both service, and slavery and to be in bondage to something or 

someone. Obviously when it is used in connection with God, duleo is used in the sense of serving God our Father and 

being in the bondage of covenant with Him. However, when it is used in connection with money or anything material 

it is used in the sense of being enslaved to money and materials and being in a negative form of bondage or 

addiction to money. 

So basically Jesus says you cannot both serve God wholeheartedly, and at the same time chase money through work. 

Why? Because where your treasure is there is your heart (cf. Mt 6:21). So if your greatest treasure, or your first 

priority, is your relationship with God the Father, His Kingdom and His righteousness (cf. Mt 6:33), then you should 

not worry about money to the degree that your relationship with God suffers. Trust in God that He will provide what 

you need. However, if your first priority is earning money or accumulating materials then your relationship with God 

will inevitably suffer and evil will inevitably trick you to go down His own path, because chasing money is a clear 

indication that you don’t really trust in God’s providence, ie. that He will provide you what you need.  

The best way of measuring who or what is your first priority is by recalling how often and how deeply God or money 

influences your daily decisions and how much time you spend with God both on your own and with your family and 

friends. 

Although we Christians try to put our relationship with God as our first priority, it doesn’t necessarily happen in 

reality. Just ask yourself if God is your first priority in your relationship with your family as well? Do you regularly ask 

God’s guidance when you make important decisions? Do you every day pray together as a family at home or do you 

try to share with family members or others close to you how He was present in your daily life, or you only go to 

church once a week and that’s it? 

These are very important questions, if you consider the greater reality of your life, especially the direction of your life 

and the conversion of your mind and heart and attitudes that should take place on your life journey, if you are to 

remain free from your spiritual enemy, who constantly tries to lure you into materialistic decisions which will 

inevitably derail your life-journey and will lead you away from God. There is nothing worth in God’s eyes than a 

lukewarm Christian who tries to serve both God and the Mammon. As Jesus says: you either hate God and love the 

Mammon or treat God with respect and love and Mammon with scorn. In the book of Revelations chapter 3 verse 

16-17 we read what God tells the church of Laodicea: 16 Since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will 

spit you out of my mouth! 17 You say, ‘I am rich. I have everything I want. I don’t need a thing!’ And you don’t realize 

that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. 18 So I advise you to buy gold from me—gold 

that has been purified by fire. Then you will be rich. Also buy white garments from me so you will not be shamed by 

your nakedness, and ointment for your eyes so you will be able to see (NLT). “Anyone with ears to hear must listen to 

the Spirit and understand what he is saying (Revelations 2:7, NLT). 
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W dzisiejszym czytaniu Ewangelii Jezus pyta, jak poważnie traktujesz pierwsze przykazanie, zapisane w Księdze 

Wyjścia 20: 6:”Nie będziesz miał innych bogów przede Mną ”. 

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy od Jezusa, że nie można sluzyc zarowno Bogu, jak i byc niewolnikiem pieniędzy. 

Słowo „douleo” jest użyte tutaj w oryginalnym tekście greckim, gdzie może oznaczać zarówno służbę, jak i 

niewolnictwo ( być w niewoli dla czegoś lub kogoś). Oczywiście, gdy jest używane w połączeniu z Bogiem, duleo jest 

używane w znaczeniu służenia Bogu, naszemu Ojcu i bycia w sluzbie przymierza z Nim. Jednakże, gdy jest używane w 

połączeniu z pieniędzmi  jest używane w sensie bycia zniewolonym przez pieniądze i wszelkiego rodzaju 

materialistyczny swiatopoglad! 

Zatem zasadniczo Jezus poucza, że nie możecie jednoczesnie, z jednej strony służyć Bogu całym sercem, a z drugiej 

gonic za pieniedzmi poprzez prace.   



Dlaczego? Bo tam, gdzie jest wasz skarb, tam jest wasze serce (por. Mt 6, 21). Jeśli więc waszym największym 

skarbem lub waszym pierwszym priorytetem jest wasza więź z Bogiem Ojcem, Jego Królestwem i Jego prawością 

(por. Mt 6, 33), nie powinniście się martwić o pieniądze do tego stepnia, by ucierpiala na tym wasza więź z Bogiem. 

Ufajcie Bogu, że On zapewni wam to, czego potrzebujecie. Jeśli jednak twoim pierwszym priorytetem jest zarabianie 

pieniędzy lub gromadzenie bogatctw materialnych, wówczas twoja relacja z Bogiem nieuchronnie ucierpi, a zło (moc 

szatanska) nieuchronnie nakłoni cię do pójścia ich drogą, ponieważ pogoń za pieniędzmi jest wyraźnym sygnałem, że 

tak naprawdę nie ufasz Bożej opatrzności , tj. że zapewni ci to, czego potrzebujesz. 

Najlepszym sposobem zmierzenia, kto lub co jest najwazniejsze w naszym zyciu, jest przypomnienie sobie, jak często 

i jak głęboko Bóg lub pieniądze wpływają na twoje codzienne decyzje i ile czasu spędzasz z Bogiem zarówno na 

własną rękę, jak i razem z twoja rodziną i przyjaciółmi. 

Chociaż my, chrześcijanie, staramy się traktować naszą relację z Bogiem jako priorytet, niekoniecznie tak się dzieje. 

Po prostu zadaj sobie pytanie, czy Bóg jest twoim priorytetem także w twojej relacji z rodziną? Czy regularnie 

wspolnie podejmujecie ważne decyzje? Czy codziennie modlicie się razem jako rodzina w domu, czy starasz się 

podzielić z członkami rodziny lub osobami bliskimi tobie jak On jest obecny w twoim codziennym życiu, czy chodzisz 

do kościoła tylko raz w tygodniu i to wszystko? 

Są to bardzo ważne pytania, kiedy bierzemy pod uwage caloksztalt naszego zycia, a zwłaszcza kierunek życia, 

przemianę umysłu i serca oraz postawy, które powinny mieć miejsce w ciagu naszego zycia, jeśli mamy pozostać 

wolni od duchowego wroga, który nieustannie próbuje wabić nas w materialistyczne decyzje (pulapki) które 

nieuchronnie wykoleją nasza życiową podróż i odciągną nas od Boga. W oczach Boga nie ma nic mniej wartościowego 

niż “letni” chrześcijanin, który stara się służyć zarówno Bogu, jak i Mamonie. Jak mówi Jezus: albo nienawidzisz Boga i 

kochasz Mamonę, albo traktujesz Boga z szacunkiem i miłością, a Mamon z pogardą. W Księdze Objawienia rozdział 3 

werset 16-17 czytamy, co Bóg mówi kościołowi w Laodycei: 16 Ponieważ jesteście jak letnia woda, ani gorąca, ani 

zimna, wypluję was z moich ust! 17 Mówicie: „Jestem bogaty. Mam wszystko czego chcę. Nie potrzebuję niczego! ”I 

nie zdajesz sobie sprawy, że jesteś nieszczęśliwy i nieszczęśliwy, biedny, ślepy i nagi. 18 Radzę wam kupować ode 

mnie złoto - złoto, które zostało oczyszczone przez ogień. Wtedy będziecie naprawde bogaci! Kupujcie również ode 

mnie białe szaty, aby nie zawstydzić się nagością i maść na oczy, abyś mógł widzieć (NLT). „Każdy, kto ma uszy do 

słuchania, musi słuchać Ducha i rozumieć, co mówi (Objawienie 2: 7, NLT). 


