
Analiza i interpretacja  Łk 16, 1-11, ze szczególną uwagą na Łk 16,8-9
Analizowany tekst Pisma w odróżnieniu od innych przypowieści nie jest jasny i czytelny od razu
lecz ,  wymaga przeanalizowania. Interesującym jest to , że przypowieść obejmuje zaledwie kilka
zdań natomiast z przypowieści wysnuto kilka wniosków o charakterze generalnym. Tak krótki tekst
przypowieści może oznaczać , że historia tam przytoczona była obrazem zdarzeń występujących
powszechnie  w  ówczesnych  czasach  stąd  w  lot  zdarzenie  jest  zrozumiałe  dla  słuchaczy.  Aby
właściwie zinterpretować tekst należy zweryfikować sekwencję wydarzeń z przypowieści w relacji
z  wnioskami  w taki  sposób aby nie  było  pomiędzy nimi  sprzeczności,  a  wnioski  wynikały ze
zdarzenia. Nie można w żaden sposób rzutować aktualnego spojrzenia na opisane zdarzenia oraz
wysnute wnioski. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie co się w istocie
wydarzyło ponieważ jest  to kluczem do właściwej  interpretacji  wniosków. Najbardziej  logiczna
sekwencja wydarzeń wydaje się następująca: Właściciel  był  człowiekiem majętnym i prowadził
przedsięwzięcie  polegające  na  udzielaniu  pożyczek  rzeczowych  dla  swoich  klientów.  Przy
uczciwości prowadzenia takiego interesu korzyści są podwójne tj.  właściciel ma powiększony o
odsetki majątek , a pożyczkobiorcy uzyskują zdolność rozwinięcia się Ale z pewnych powodów
właściciel  nie  zajmował  się  tym  osobiście  ,  lecz  zatrudnił  do  prowadzenia  swego  interesu
pracownika.  Działalność  polegająca  na  udzielaniu  pożyczek  była  w  starożytności  czymś
powszechnym. Trudnili się tym osoby z kręgu władcy lub kapłani.  Ponieważ mamy do czynienia
ze społecznością pastersko-rolniczą dlatego też wpływ pogody na egzystencję ludzi jest ogromny a
redystrybucja żywnością jest elementem sprawowania władzy. Możliwe jest więc , że był to władca.
Aby  prowadzić  działalność  pożyczkową  należy  mieć  szeroką  wiedzę  z  zakres  matematyki  ,
ekonomii ale również ze szczegółowego zakresu dotyczącego działalności pożyczkobiorców (np.
uprawy  roli  ,  przetwórstwa  itd)  .  Rządca  jest  więc  starannie  dobranym  człowiekiem  przez
właściciela , obdarzonym dużą wiedzą oraz mający u niego duży kredyt zaufania.  Nie jest osobą
przypadkową w przedsięwzięciu właściciela, ma wyjątkową pozycję , właściciel daje rządcy bardzo
duży zakres  decyzyjności  dlatego nazywa go "rządcą"  a  więc  tym który faktycznie  podejmuje
decyzje,  a nie tylko "zarządcą" czyli tym który wykonuje polecenia. Rządca ma bardzo szeroki
zakres uprawnień , w tym ma decyzyjność ustalania wysokości odsetek dla klientów właściciela
którzy zapewne są jego poddanymi. Ta wielka władza pracownika skutkuje tym , że staje się chciwy
i chce wstąpić w miejsce swego pracodawcy , narzuca lichwiarskie odsetki dla klientów. Skutkuje
to  tym  ,  że  klienci  obarczeni  tak  wysokimi  obciążeniami  nie  są  w  stanie  spłacać  swoich
zobowiązań. A więc rządca z biegiem czasu staje się oszustem ponieważ nie dość , że ma dobrą
pracę to jeszcze chce się nieuczciwie wzbogacić korzystając z majątku właściciela a nie ze swojego.
Sam chce być właścicielem i pobierać wynagrodzenie od właściciela oraz dodatkowe apanaże w
postaci nienależnych mu odsetek. Dłużnicy nie mieli zdolności spłaty zobowiązania w wysokości
narzuconej  przez rządcę.  Stąd zaczyna się  sytuacja  ,  że  nie  są  w stanie  oddać długu ponieważ
przekracza to ich możliwości. Być może rządca udzielał przynajmniej niektórym pożyczek licząc
na to , że wciągnie ich w spiralę zadłużenia i przejmie ich majątki dla siebie. Gdyby tak postąpił
formalnie  by działał  na  korzyść  właściciela  bo  z  majątku  zbankrutowanego  dłużnika  spłaciłby
właściciela, a resztę by przywłaszczył lub rozłożyłby ręce przed właściciel i stwierdził , że to wina
dłużnika bo nie spłacił. Niemniej nastąpiłaby strata dla właściciela a przyczyną byłaby chciwość
pracownika. O tej sytuacji dowiaduje się właściciel. Ta wiedza właściciela nie jest raczej efektem
skargi dłużników , ponieważ przynajmniej część z nich wiedziała , że pożyczka udzielona przez
rządcę  przekracza  ich  zdolność  do  spłaty.  Niektórzy  dłużnicy  nie  są  uczciwi  w  stosunku  do
właściciela ponieważ już na samym początku wiedzą , że to co biorą nie będą mogli lub chcieli
oddać. Właściciel zapewne sam dokonał rachunków i wyszło mu , że pomimo ciągle udzielanych
pożyczek nie następuje zwrot zainwestowanego kapitału. Stąd zarzut o marnotrawstwo. Również
prawdopodobne  jest  to  ,  że  to  inni  pracownicy  właściciela  donieśli  mu  o  sytuacji.  Właściciel
przywołuje  rządcę  i  przedstawia  mu  oskarżenie  oraz  informuje  go  ,  że  go  wyrzuci.  Jednak  z
jakiegoś powodu daje rządcy czas na uporządkowanie spraw. Rządca w pierwszej chwili wpada w
przerażenie , że będzie nikim bez pracy u właściciela a dłużnicy nie będą go szanować. Wie jakie
oszustwo popełnił.  Rujnował przedsięwzięcie właściciela pragnąc nieuczciwie zbudować własne
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,rujnował też pożyczkobiorców. Podejmuje decyzję , żeby umorzyć część długu pożyczkobiorcom.
Umorzona część to  jest  to  co rządca chciał  lichwiarsko zagarnąć dla siebie.  Dlatego właściciel
chwali rządcę , że wybrnął z sytuacji rezygnując ze swojego oszukańczego procederu. W ten sposób
w  końcu  rządca  zaczyna  postępować  jak  jego  właściciel.  Rządca  osiąga  podwójną  korzyść,
podobnie  jak  właściciel  ponieważ  pozwala  właścicielowi  odzyskać  zainwestowany  majątek  ,
najprawdopodobniej zachowuje swoje stanowisko bo właściciel go chwali ,  oraz uzyskuje drugą
korzyść w postaci wdzięczności dłużników którym zmniejszył dług. W tej  historii właściciel od
początku do końca jest uczciwy a nawet litościwy ponieważ po stwierdzeniu malwersacji przez
rządcę daje mu czas aby naprawić szkodę. Rządca z kolei jest  z początku chciwym oszustem ,
jednak widząc swoją beznadziejną sytuację postanawia naśladować postępowanie właściciela i w
ten sposób zachowuje swoje stanowisko oraz uzyskuje wdzięczność ze strony klientów.
Przypowieść zakończona jest trzema głównymi wnioskami: 

1. Stwierdzeniem  ,  że  „  synowie  tego  świata  roztropniejsi  są  w  stosunkach  z  ludźmi
podobnymi sobie niż synowie światłości” co oznacza iż :
a) paradoksalnie  ludzie  o  podobnym  kodeksie  postępowania  ,  znając  swój  kodeks  ,

zachowują się „roztropnie”. Mówiąc wprost: oszust wiedząc o drugim , że jest oszustem
zachowuje  się  ostrożniej  niż  w  sytuacji  gdyby  to  była  sytuacja  relacji  oszusta  z
człowiekiem uczciwym. Jest to biblijne potwierdzenie obserwacji zawartej w ludowym
porzekadle : kruk , krukowi oka nie wykole. Nierównowaga braku roztropności powstaje
w sytuacji relacji ludzi z odmienną moralnością czyli np. relacje oszusta z człowiekiem
uczciwym.  Stwierdzenie  to  można  rozciągnąć  również  na  inne  płaszczyzny  np.
współpraca  człowieka  leniwego  z  pracowitym  zawsze  powodować  będzie  to  ,  że
pracowity będzie pracował za leniwego a leniwy na tym żerował,  dalej nie pracując lub
udając pracę. Zatem rozważnie dobierajmy sobie partnerów z którymi współpracujemy
kierując się tym aby byli to ludzie podzielający nasze zasady. 

b) relacje ludzi z „różnych światów” zawsze będą cechowały się nieroztropnością. Przez
pojęcie „synów tego świata” można rozumieć osoby przywiązane do tego co ten świat
oferuje,  , przez „synów światłości” można rozumieć ludzi nie przywiązanych do dóbr
„tego świata” lecz przywiązanych do „światłości” a więc czegoś nie materialnego.  a
przynajmniej  w  starożytności  przyjmowano  światło  jako  coś  spoza  materii  ,  coś
boskiego. Zatem relacja materialisty z nie materialistą (np. idealistą) skutkuje brakiem
roztropności ponieważ nie ma między nimi płaszczyzny wspólnej. Aby nie dochodziło
do kolizji między takimi osobami musi być jakaś płaszczyzna wspólna. 
W  przypowieści  synem  światłości  jest  właściciel  ,  zajmuje  się  jakimiś  wyższymi
sprawami , rządca zaś nie rozumie z początku jego postępowania. Wykorzystuje pełnię
władzy aby samemu stać się takim jak właściciel. Rozumuje w ten sposób , że jeżeli
właściciel jest „trochę oderwany” od rzeczywiści to można go bezkarnie oszukiwać. O
wiele  łatwiej  rządcy  dogadać  się  z  pożyczkobiorcami  niż  z  człowiekiem z  „innego
świata” jakim jest właściciel.  W istocie rządca początkowo gardzi właścicielem i nie
rozumie  jego  postępowania.  Dopiero  przywołanie  rządcy  do  porządku  za  pomocą
narzędzi z „tego świata” (wyrzuceniem z pracy) skutkuje refleksją rządcy. 

2. Przykazaniem , aby pozyskiwać „przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się
skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”. Na pierwszy rzut oka jest to stwierdzenie
paradoksalne ponieważ zachęca do zaskarbiania sobie przyjaciół za pomocą pieniędzy i to w
dodatku pieniądze te określone zostają jako „niegodziwe”. W pierwszej kolejności należy
zastanowić się czy pieniądze są „niegodziwe” z zasady , czy też chodzi o pieniądze zdobyte
w  niegodziwy  sposób.  W  przypowieści  nieuczciwy  rządca  pozyskuje  wdzięczność
dłużników  właściciela  poprzez  zmniejszenie  im  długu  ,  rezygnację  ze  swojego
nieuczciwego procederu . Działanie takie jest w interesie właściciela i rządcy. Właściciel
odzyska przynajmniej część majątku lub też nie poniesie straty. Rządca z kolei uzyskuje
dwie korzyści: wychodzi z opresji w związku z powzięciem przez właściciela informacji o
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trwonieniu majątku przez pracownika oraz pozyskuje sobie wdzięczność dłużników. Chodzi
więc o rezygnację z niegodziwości. Jednakże można przyjąć inną interpretację a mianowicie
, że pieniądze ze swej natury są niegodziwe. Potwierdza to dalszy tekst pisma który mówi o
„zarządzie  niegodziwą  mamoną”.  W  tym  ujęciu  pieniądze  są  „niegodziwe”  z  zasady.
Przyjęcie  niegodziwości  pieniędzy jako takich,   oraz stwierdzenie aby przy ich pomocy
pozyskiwać sobie  przyjaciół  prowadzi  do  wniosku ,  że   pieniądze  ze  swej  natury mają
niebezpieczne  cechy ,  nie  należy  się  wiec  do  nich  przywiązywać  lecz  należy pozwolić
korzystać z nich innym. Jednakże tkwi w tym sprzeczność ponieważ pozwalanie innym,  i to
takim których chcemy aby byli  przyjaciółmi,  aby obcowali z narzędziem które samo w
sobie jest groźne nie może być przyjacielskim działaniem. Zatem lepszym rozwiązaniem
tego zagadnienia jest przyjęcie , że rządca umarzając długi postępuje uczciwie ponieważ
jego zachowanie w optyce przyjęcia jego uczciwego działania w chwili umorzenia długów
prowadzi do następujących wniosków: 

-  aby całości należności nie stracić korzystniej jest ustąpić ze swojej należności. Nie należy się po
prostu nadmiernie przywiązywać do tego co na „tym świecie” można pozyskać. Tym bardziej jeśli
zostało to pozyskane w sposób niegodziwy.
- jedno dobre działanie (umorzenie części długów dłużnikom) jednocześnie rodzi dodatkowe nowe
skutki (wdzięczność dłużników). 
Wniosek generalny jest taki , że trzeba coś stracić aby jeszcze coś większego zyskać , pozyskać
przyjaźń poprzez rezygnację z nieuczciwości symbolizowanej w tym przypadku przez pieniądze.
Zatem pozyskiwanie przyjaciół „nieuczciwą mamoną” dotyczy rezygnacji z tego aby mamona w
relacjach z innymi miała charakter i cechy nieuczciwości. Dzięki podjętej przez siebie decyzji przez
rządcę o rezygnacji z nieuczciwości następują od razu dwie korzyści: akceptacja przez właściciela
oraz wdzięczność dłużników

3. „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”  Jest  to  stwierdzenie  w  którym
skondensowane  są  wnioski  opisane  powyżej.  Mamy  tu  do  czynienia  z  następującym
podsumowaniem:  

- opisem psychologicznej reguły mówiącej o tym , że człowiek niezależnie od wyznawanych zasad
zachowuje  określoną  spójność.  Nie  sposób  przyjąć  ,  że  można  być  oszustem  w  niewielkich
transakcjach i jednocześnie być uczciwym w interesach o znaczącym rozmiarze
- nie można bagatelizować nawet małego zła ponieważ zgoda na jego występowanie prowadzi do
akceptacji coraz większego zła. Gdyby przyjąć , że rządca od początku jest nieuczciwy a potem
tylko pogłębia swą nieuczciwość skutkowałaby tym , że właściciel powinien nie tylko go wyrzucić
z pracy,  ale jeszcze postawić przed sądem i pokazać co najmniej dłużnikom , że jego pracownik był
oszustem.  Tymczasem  następuje  pewien  przełom  polegający  na  rezygnacji  rządcy  ze  swego
oszustwa. Zapewne rządca z początku swej pracy dokonywał niewielkich malwersacji. Ponieważ
uchodziło mu to na sucho , zwiększył skalę swojego oszustwa aż doszło do sytuacji kryzysowej.
Drobne oszustwa doprowadziły go do wielkich. Dopiero radykalny zwrot skutkuje uzdrowieniem
sytuacji. 
- nie należy okazywać nadmiernego przywiązania wartościom w których brak jest pewności. Istota
rzeczy sprowadza się do wniosku , że „prawdziwe dobro” z omawianego fragmentu Pisma powinno
mieć inne cechy niż „niegodziwa mamona”. W interpretowanej opowieści inwestycje prowadzone
w imieniu właściciela okazują się być obarczone ryzykiem braku zwrotu. Kurczowe trzymanie się
rządcy aby oczekiwać założonego , jak się wydaje lichwiarskiego zysku nieuchronnie prowadziłoby
do  utraty  całości  zainwestowanego  majątku.  Dopiero  podjęcie  decyzji  przez  rządcę  ,  aby  nie
trzymać kurczowo całej  należności skutkuje rozwiązaniem sytuacji.  Zatem inwestycje rządcy to
inwestycje obarczone ryzykiem a więc elementem zmiennym , nie stałym. Nadmierna wierność
wartościom z  natury  swojej  niestałym prowadzi  do  utraty  całego  dobra.  Zatem czym większa
naturalna stałość tym większa korzyść z wierności w stosunku do tego dobra. Stąd przykazanie
wierności w stosunku do „prawdziwego dobra”. Wobec powyższego , przypowieść podsumowana
jest pointą aby inwestować w prawdziwe dobro to jest takie które jest nie zmienne. 
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