
Audycja nr. 201, Temat: „Podobieństwo o dziesięciu minach    ” . 28.07.2018     

Dobry wieczór mili słuchacze! Audycję „Wczoraj, dziś i na wieki”, poprowadzą; Przemysław 

Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek. Obecnie, przewodnim naszym tematem są 

przypowieści Pana Jezusa, których ewangeliści zapisali około siedemdziesięciu. Przypowieści 

same prowokują do interpretacji, gdyż słuchacz czuje się zmuszony do zastanawiania się nad 

ich treścią.  Wierzymy, iż tak będzie również dzisiejszego wieczoru. - Kiedy Jezus wraz ze 

swymi uczniami był blisko Jerozolimy, wypowiedział podobieństwo „o dziesięciu minach”. 

„Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i 

wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min, i rzekł do nich: 

Obracajcie nimi, aż powrócę.  Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z 

tymi słowy: Nie chcemy, aby ten królował nad nami.  A gdy on, objąwszy królowanie 

powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto 

zarobił.  Zjawił się, więc pierwszy i rzekł: Panie, mina twoja przyniosła dziesięć min zysku.  I 

rzekł do niego: To dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 

dziesięciu miastami.  I przyszedł drugi, mówiąc: Panie, mina twoja przyniosła pięć min. Rzekł 

i do niego: Także i ty bądź nad pięcioma miastami. A inny przyszedł i rzekł: Panie, oto mina 

twoja, którą trzymałem w chustce.  Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym; 

bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. Rzecze do niego: Na podstawie 

twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym; biorę, czego 

nie położyłem, i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? 

Po powrocie miałbym je z zyskiem?  A do tych, którzy stali obok, powiedział: Odbierzcie od 

niego minę, a dajcie temu, który ma dziesięć min.  A oni rzekli do niego: Panie, ma już 

dziesięć min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, 

co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad 

nimi, przyprowadźcie tutaj i pobijcie ich na moich oczach.”. Łukasza 19:12-27. 

 Podobieństwo to, było odpowiedzią Jezusa na oczekiwania słuchających, z których wielu 

spodziewało się, iż niedługo rozpocznie się Królestwo Boże. Wtedy, nauczyciel dał do 

zrozumienia swym uczniom, że każdy może otrzymać jednakową i pokaźną posiadłość, którą 

powinien poszanować i odpowiednio do swej zdolności, powiększyć, a szafując nią 

umiejętnie przysporzyć z niej zysk Panu swemu, który powierzył tą pokaźną wartość swoim 

sługom i odjechał. - Po powrocie przy rozrachunku okazało się, iż pierwszy sługa urobił 

powierzoną mu miną 1,000 % zysku, drugi 500 %, a trzeci zły i leniwy sługa, który również 

miał obracać powierzoną przez Pana miną, oddał ją jednak swemu Panu z wymówką, że bojąc 

się jego srogości ukrył ją w chustce swojej. - Pierwszy, został nazwany dobrym sługą, 

następnego, Pan już nie nazwał dobrym, gdyż on nie wypracował najwyższego zysku, a 

trzeciemu kazał odebrać minę i dać ją temu dobremu słudze.  Łatwo zrozumieć, że tym 

człowiekiem szlachetnego rodu jest Jezus Chrystus. On zawsze był i jest doskonałym Synem 

Bożym, któremu Ojciec powierzył królestwo i grzech nie ma do niego dostępu. Ap. Paweł 

mówi; „Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, 

odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa”.   

Pan Jezus, czterdziestego dnia po swym zmartwychwstaniu ukazał się swym apostołom i 

wyprowadził ich w okolice Betanii. Pożegnawszy się z nimi wstąpił w ich obecności do 



dalekiego kraju, którym jest Boża stolica, Niebo. Tam przed Boską sprawiedliwością 

przedstawił zasługi swojej ofiary, którą złożył na krzyżu, przede wszystkim za pełną liczbę 

członków swego Kościoła, oraz za wszystkich pogrążonych grzechem ludzi. W dowód 

przyjęcia przez Ojca doskonałej ofiary, w dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy uczniowie Jezusa 

napełnieni zostali mocą „ducha świętego”. Jednorodzony Syn Boży natomiast, otrzymał od 

Stwórcy i Władcy wszechświata Królestwo. - Po pewnym czasie miał znowu powrócić na 

ziemię, już, jako Król do swego Królestwa, którym będzie rządził przez tysiąc lat. Kiedy 

Jezus był sądzony przez Piłata, powiedział wtedy: „Królestwo moje nie jest z tego świata; 

gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany 

Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd”. Ew. Jana 18:36. – I kiedy Jezus przywołał 

do siebie dziesięciu sług i dał im dziesięć min, to powiedział im: Obracajcie nimi, aż 

powrócę. - Każdy sługa Chrystusa, który bierze na siebie Jego jarzmo i brzemię, 

równocześnie staje się odpowiedzialny za swoje postępowanie w służbie dla Jezusa i Ojca 

Niebieskiego. Taki, będzie zawsze starać się, aby przykłady Jezusa wprowadzać w swoim 

codziennym życiu. 

W Piśmie Świętym liczba „dziesięć”, oznacza zupełność i całość oraz Prawo Boże. I w tych 

dziesięciu minach możemy zobaczyć cały poświęcony Bogu lud, czyli wszystkich 

ochotników, których Ojciec Niebieski pociągnął na drogę za Jezusem. Droga ta jest nazwana 

„wąską”, gdyż ona nie dla wszystkich jest wygodna, ale z Bożą pomocą i z pomocą 

Orędownika ludu Bożego, Jezusa Chrystusa, droga ta prowadzi do żywota wiecznego.  Pan 

Jezus w Ew. Mat. 7: 14, mówi, że: „ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do 

żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”. Ci jednak, którzy ją znaleźli i skorzystali z 

zaproszenia do wysokiego powołania oraz zaciągali się na służbę do Jezusa, zawsze będą 

przynosić swemu Zbawcy najwięcej osiągalny zysk z otrzymanej od Niego miny. Nie wiemy 

dokładnie, jakie miny nasz Pan powierzył swoim sługom, lecz przypuszczamy, że miały one 

wielką wartość i najprawdopodobniej były ze złota.   

Pan Jezus w tej przypowieści, po powrocie z dalekiego kraju przywołał do siebie wszystkich, 

którym dał miny. Mamy jednak wzmiankę tylko o trzech z nich, których rozliczył, 

pozostałych siedmiu obserwowało i słuchało całe to zajście. I po rozliczeniu z trzecim sługą, 

Pan zwraca się do nich mówiąc: „odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma dziesięć 

min”. Zauważmy zdziwienie i reakcję pozostałych siedmiu sług; „Panie, ma już dziesięć 

min”. I wtedy Pan wyjaśnia sprawiedliwy sąd Boży, „iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu 

zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane”. Dobrze wiemy, iż aby coś posiadać, należy 

poważnie podejść do tego zagadnienia, poświęcić dużo swego czasu i zdrowia, oraz dać z 

siebie wysiłek i zaangażowanie w tej sprawie. Trzeci, leniwy i niedbały sługa, zaliczony 

został do Pańskich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, aby sprawiedliwy władca nad nimi 

królował, i właśnie tymi sługami, okazał się naród Izraelski, bo kiedy prawdziwy Mesjasz był 

na ziemi, Jego własny naród Go nie przyjął, wołając przed Piłatem: „Nie mamy króla, lecz 

cesarza”. Zwróćmy uwagę na dzisiejsze nominalne chrześcijaństwo, które również nie 

przyjęło Chrystusa, jako prawowitego Króla wraz z jego naukami, lecz ustanowiło sobie 

ziemskie władze i hierarchie wraz z ludzkimi metodami rządzenia. 



Można wymieniać imię Jezusa w modlitwach, ale w tym samym czasie można się sprzeciwiać 

Jego naukom. Jezus powiedział:, „Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i 

Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy”.   Ew. Jana 14:23. 

Tacy, którzy nie przestrzegają słów Jezusa, stoją po stronie nieprzyjaciół Pańskich. 

Obserwacja wydarzeń wśród ludu Bożego w dzisiejszym świecie upewnia nas w przekonaniu, 

iż czas obrachunku dobiega końca. Kiedy Pan zakończy obrachunek ze swoimi sługami, 

wówczas jednych nagrodzi, a innych ukarze i po tym przystąpi do swych nieprzyjaciół, którzy 

nie chcieli, aby nad nimi królował i powie: pobijcie ich na moich oczach. Rozprawa z 

nieprzyjaciółmi Pańskimi rozpocznie się w czasie „wielkiego ucisku”, to wydarzenie będzie 

się odbywać przed ustanowieniem ziemskiej fazy Królestwa. Wszyscy sprzeciwiający się 

sprawiedliwości i mądrości Bożej zostaną raz na zawsze unicestwieni. Słowo Prawdy wykryje 

źródła ich serc i albo zniszczy ich krnąbrność i ludzką nienawiść czyniąc ich przyjaciółmi 

Bożymi, albo zostaną oni zupełnie wytraceni z ziemi przez wtórą śmierć, z której już nigdy 

nie będzie wybawienia. Zło i szatan, który to zło zapoczątkował, raz na zawsze zostaną 

zniszczeni i już nigdy nie pojawią się na odnowionej ziemi. Wielki ucisk, obejmie cały świat i 

nastąpi „Armagedon”, (Obj. 16: 16), czyli ogólnoświatowe zamieszanie i upadek wszystkich 

obecnych rządów, bankowości, ekonomii i biznesu.  

Dotychczasowe struktury finansowe nie będą w stanie uratować tej ogólnoświatowej 

katastrofy. Ale spójrzmy na proroctwo Daniela 2: 44. Pan Bóg przez proroka zdradza nam 

obietnicę dla ludzkości, że: „za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki 

nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe 

królestwa, lecz samo ostoi się na wieki”.  Wielki ucisk, który jest przed nami, rozleje się na 

cały świat, i on pod wpływem wielkich i mocnych trudności, oddziaływających na każdego 

mieszkańca ziemi, złamie wszelki ludzki upór, pychę, egoizm i ludzką nienawiść. Istniejące 

między narodami spory i różnice poglądów, oraz wartości materialne przestaną mieć 

znaczenie. Na ich miejsce zaprowadzona zostanie miłość bliźniego i bezwzględne 

posłuszeństwo Bogu i Jego Synowi.   

„Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim”.  

Jezus wraz ze swym Kościołem w czasie tysiącletniego panowania na ziemi doprowadzi 

wszystkich ludzi do harmonii z Władcą wszechświata. Ap. Paweł w 1-szym liście do 

Koryntian 15: 24-28 pisze, że  „potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu 

Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.  Bo On musi królować, 

dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje.  A jako ostatni wróg zniszczona 

będzie śmierć.  Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało 

poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.  A gdy mu wszystko zostanie 

poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu który mu poddał wszystko, aby Bóg był 

wszystkim we wszystkim” 

 Drodzy słuchacze, kończąc przypowieść naszego Pana o dziesięciu minach, chcemy zaprosić 

was ponownie do wysłuchania następnej audycji w czwartą sobotę Sierpnia o tej samej porze. 

Dobranoc. 

 


