
Analiza i interpretacja fragmentu Łk 16, 1-11  a szczególnie Łk 16, 8-9.

Tekst perykopy Łk 16, 1-111

1Mówił też do uczniów: „Był pewien bogaty człowiek. Miał on zarządcę, którego oskarżono, że trwoni jego majątek. 
2Wezwał go więc i oświadczył mu: «Cóż to słyszę o tobie? Rozlicz się ze swego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać». 
3Wtedy pomyślał sobie zarządca: «Co zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. 
4Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę usunięty z zarządu».
5Przywołał dłużników swego pana, każdego z osobna, i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?». 
6Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». Wtedy powiedział mu: «Weź swoje zobowiązanie, usiądź i napisz szybko: pięćdziesiąt». 
7Potem zapytał drugiego: «A ty ile jesteś winien?». Ten odpowiedział: «Sto miar zboża». Polecił mu: «Weź swoje zobowiązanie i 
napisz: osiemdziesiąt». 
8Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego rozsądek. Bo synowie tego świata są wśród podobnych sobie bardziej rozsądni niż 
synowie światłości.
9Mówię wam: Używajcie nieuczciwej mamony do zjednywania sobie przyjaciół, aby przyjęto was do wiecznych mieszkań, gdy się już 
ona skończy. 
10Kto jest wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej; a kto w małej rzeczy jest nieuczciwy, jest nieuczciwy i w wielkiej. 
11Jeśli więc nie jesteście wierni w zarządzaniu nieuczciwą mamoną, kto wam powierzy prawdziwe dobro?

Analiza literacka
Rozważana perykopa to przypowieść zakończona nauką. Występuje tuż po serii przypowieści o zaginionej
owcy, zgubionej drachmie i miłosiernym ojcu, adresowanych do szerokiego grona słuchaczy. Porusza temat
bogactwa, majątku określonego słowem mamona, temat często obecny w przypowieściach (np. Łk 12,13-21;
14,7-14).  Tu jednak obraz  jest  wyjątkowy,  wymagający dodatkowego wyjaśnienia.  Struktura  tekstu  jest
raczej prosta, koncentryczna: 

A1. [Łk 16,1a] Adresaci
B1. [Łk 16,1b] Wprowadzenie w kontekst

C1. [Łk 16,2] Oskarżenie i zwolnienie z urzędu
D1. [Łk 16,3-4] Refleksja nad własnym losem
D2. [Łk 16,5-7] Realizacja pomysłu

C2. [Łk 16,8a] Pochwała zapobiegliwości
B2. [Łk 16,8b] Synowie świata i światłości 

A2. [Łk 16,9-11] Dwie nauki płynące z przypowieści – zaangażowanie i  wiernoś
 
Pierwszy werset tego rozdziału zawęża adresatów do uczniów Jezusa. Następnie we fragmencie Łk 16, 1b-8
Jezus opowiada uczniom historię i kończy ją puentą. Na początku wprowadza nas w kontekst - bogaty pan i
zarządca oskarżony o nieuczciwość. Następnie pokazuje postępowanie ich obu. Fragmenty Łk16, 2 i Łk 16,
8a  łączą  się  ze  sobą  wypowiedzią  bogatego  pana,  który  najpierw  oskarża  i  zwalnia  rządcę,  po  czym
zaskakująco  go  chwali.  Część  środkowa  to  trudna  sytuacja  rządcy,  jego  refleksja  nad  własnym losem,
znalezienie pomysłu jak sobie poradzić i jego realizacja. Na koniec wyjaśnienie perykopy adresowane do
uczniów z  pierwszego  wersetu,  przedstawione  w  dwóch  różnych  perspektywach  zachowania  zarządcy.
Perspektywa pozytywna tj. zapobiegliwość o dobra tego świata i nauki dla pozyskiwania życia wiecznego
oraz negatywna – niewierności. Zarządca nie był wierny, więc mu więcej dóbr nie powierzono, odebrano mu
to co miał.

Komentarz

Łk 16, 1a Adresaci
W poprzedzającym rozdziale  Jezus naucza celników,  grzeszników i  faryzeuszy.  Mówi przypowieściami,
które tak dobrze znamy tj.  o zagubionej owcy, zgubionej drachmie, o miłosiernym ojcu (w tle majątek).
Rozdział 16 jest wyraźnie oddzielony od poprzedniego. Ta opowieść jest trochę inna, wymaga głębszego
wyjaśnienia, podobnie jak w Mt 13,18-23, gdzie Jezus wyjaśnia apostołom przypowieść o siewcy. Stąd na
początku opowieści czytamy, że mówi do swoich uczniów, do wybranych, do synów światłości,  do tych
którzy zdecydowali iść za Nim.

1Tłumaczenie - Biblia Edycja Świętego Pawła 2011
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Łk 16,1b Wprowadzenie w kontekst 
Jezus mówi o zarządcy, który pracuje dla bogatego człowieka, co dawniej jak i dzisiaj jest dość powszechne.
Sam Jezus będąc nastolatkiem mógł wraz z Józefem pracować np. przy odbudowie Seforis. Jezus mówi, że
zarządcę oskarżono o niegospodarność, trwonienie powierzonego majątku. Użyte tu słowo  oskarżono gr.
Διεβληθη, tłumaczone bywa także jako oczerniać (od niego pochodzi polskie słowo diabeł). Jest ono również
użyte  w księdze  Daniela  3,8  i  6,24  gdzie  jest  mowa  o  oczernianiu,  nieprawdziwych  oskarżeniach  pod
adresem  żydów  i  Daniela.  Można  by  z  tego  wnioskować,  że  zarządca  został  pomówiony,  oczerniony
aczkolwiek jego postawa w dalszej części przypowieści raczej potwierdza to oskarżenie.

Łk 16, 2 Oskarżenie i złożenie z urzędu
Bogaty pan wzywa  i  zwalnia z urzędu, jednocześnie żądając rozliczenia. Pan nie oczekuje od zarządcy
wyjaśnień. Podejmuje decyzję na podstawie czyjejś opinii „cóż ja słyszę o tobie”. Czy bardziej zależy mu na
majątku niż na zarządcy? Być może usłyszał to od kogoś, komu bardziej ufa a może ma twarde dowody?
Relacji  zarządca  –  pan  jest  przedstawiona  już  w księdze  rodzaju.  Zarządcą  jest  tam Józef  u  bogatego
Potifara. Nękany i fałszywie oskarżony przez małżonkę swego pana, mimo dużego wcześniej okazywanego
zaufania, nie mógł się bronić. Trafił prosto do więzienia. Pokazuje to niepewność, niestabilność posady u
bogacza,  władzę  jaką  bogacze  mają  na  tej  ziemi.  Jednakże  wina  zarządcy wydaje  się  niepodważalna.
Możemy też spojrzeć na to podobnie jak w przypowieści o talentach. W końcu i my jesteśmy zarządcami –
dano nam życie, talenty, majątek – nam również przyjdzie kiedyś także zdać z tego sprawę. 

Łk 16, 3-4 Refleksja nad własnym losem
Zarządca zatroskany swym losem przez chwilę wydaje się zrezygnowany. Być może zwolnienie z posady u 
bogacza to wilczy bilet, nie znajdzie podobnej pracy a nic innego nie potrafi. Pozostaje tylko praca, w której 
kwalifikacje nie są potrzebne, ale jej nie chce bądź się wstydzi podjąć. Czy pojawia się u nas współczucie? 
Zauważmy, że Jezus nie przytacza jego możliwych rozterek czy wyrzutów sumienia. Zarządca po chwili 
rozterki już, można powiedzieć, „kombinuje” jak zabezpieczyć swoją przyszłość. Wpada na pomysł jak 
zaskarbi sobie przychylność możliwych przyszłych pracodawców, ludzi z którymi ubijał interesy będąc w 
służbie u bogatego pana.

Łk 16, 5-7 Realizacja pomysłu
Jednym z obowiązków zarządcy było udzielanie pożyczek jak i dbanie o ich zwrot (wśród żydów pożyczki 
na procent były zabronione, nie dotyczyło to jednak gojów; Kpł 25,36-37; Łk 6,34–35). Zatem wzywa 
dłużników, każdego z osobna i umarza część długu. Czyni  to potajemnie, w cztery oczy. Za plecami swego 
pana fałszuje papiery dłużne i w taką nieuczciwość wciąga również nieświadomych sytuacji dłużników. 
Czyni to na osobności i liczy, że uzyska wdzięczność dłużników gdyż w ich oczach robi dla nich coś 
wyjątkowego. Warto też spojrzeć na wielkość długów. Podkreślają bogactwo jego pana ale też majętność 
dłużników:

 bat to starożytna jednostka dla płynów; jest to około 22 litrów a zatem umorzone 50 bat to 1100
litrów

 korzec (gr.  κορους, hebr. kor) to jednostka objętości ciał sypkich i wynosi około 350-420 litrów;
umorzone 20 korców to około 7-8.5 m3 (4.2-5 ton jeśli to był jęczmień) 

Łk 16, 8a Pochwała zapobiegliwości
Ten werset zaczyna się od słów „i pochwalił pan” (gr. και επηνεσεν o  κυριος) co wskazuje na powiązanie z 
wcześniejszym panem-bogaczem a nie z Panem, z Jezusem który już bezpośrednio mówi w 16,8b. Pan 
dowiedział się o działaniach zarządcy i go pochwalił. W jego działaniach dostrzegł spryt, pomysłowość i 
zaradność. 

Łk 16,8b Synowie świata i światłości 
Tu już sam Jezus dzieli się z uczniami obserwacją na temat ludzi. Ja słyszę tu odrobinę smutku czy żalu. 
Jezus jakby prowokacyjnie stawia wyżej “synów tego świata”. Synowie tego świata znają ten świat i sobie 
podobnych, żyją w tym świecie i świetnie się przystosowali. Potrafią zjednywać sobie innych, zabiegać o ich
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przychylność i wpływy. Co więcej, nie tylko potrafią to robić dobrze, ale że robią to z dużym poświęceniem i
determinacją. Czy my wszyscy nie pragniemy takich cech u siebie? Od młodości uczymy się jak zadbać o 
przyszłość, jak oszczędzać czy inwestować, zakładać różne polisy od każdego ryzyka. Od dziecka słyszymy, 
że mamy się uczyć, rozwijać, zdobywać wiedzę o świecie, zdobywać nowe kompetencje. Uczymy się 
języków, kończymy kolejne szkoły i kursy, wydłużamy swoje CV. Staramy się bardzo aby nam było jak 
najlepiej tu na ziemi. Inwestujemy w swój rozwój niemal całe nasze życie. To również jest naszym 
majątkiem. Mówimy, że to czego się nauczysz, stanowi doświadczenie, tego nikt ci nie odbierze. Pieniądze, 
cóż, można wydać, mogą przepaść ale to co masz w głowie zostanie i trudno nie przyznać racji, dopóki 
jesteśmy tu na ziemi. I w tym wszystkim nie musi być nic złego. A jednak zostaliśmy wykupieni za ogromną 
cenę, wykupieni krwią Chrystusa i jemu oddając nasze życie staliśmy się synami światłości. Znając 
Chrystusa i to czego od nas oczekuje co robimy w tym majątkiem?

Łk 16,9 Nauka pierwsza -  dobrze używajcie mamony 
Dochodzimy do wyjaśnienia tej przypowieści z ust samego Jezusa. Jezus mówi podobnie jak w Mt 6, 19-21

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mole i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną.
Gromadźcie sobie natomiast skarby w niebie, gdzie mole ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują
się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce.

Jezus mówi, że determinacji, sprytu, pomysłowości powinniśmy się uczyć od synów tego świata. Możemy
zapytać sami siebie: o co bardziej zabiegamy? Czy o sprawy tego świata czy o wieczność? Gdzie jest teraz
nasze serce? Gdzie są nasze myśli, nasze pragnienia, nasze decyzje? Pyta, ile inwestujemy w przybliżenie się
do miejsca, w którym spędzimy całą wieczność? Czy zabiegając o Niego, o wieczność wykorzystujemy
wszystkie możliwości?  

Jezus mówi zabiegajcie o Królestwo Boże i wykorzystujcie do tego niegodziwą mamonę. Czy cel uświęca
środki? Czy słowa Jezus można odczytać w ten sposób? Czy można jakiekolwiek zło usprawiedliwić w imię
czynienia większego dobra? Uważam że nie, co więcej nie tak odbieram słowa Jezusa. Niegodziwa mamona
nie oznacza, że zła czy nieuczciwie zdobyta. Majątek sam w sobie nie jest zły, ale gromadzony dla samego
posiadania jest ryzykowny dla nas, może nami zawładnąć. Mówi, że ten majątek kiedyś się skończy, i zanim
to nastąpi może prowadzić do czegoś dobrego, to zależy od nas. W końcu czym jest dla nas majątek? To
środek do zdobycia czegoś innego, jakiegoś skarbu, rzadko cel sam w sobie. A co w ten sposób zdobywamy?
Satysfakcję, zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa czy kontroli, uznanie i pozycję, władzę, ziemską chwałę
– złudne poczucie, że wszystko jest w naszych rękach. Wielu jednak potrafi się tymi dobrami dzielić np.
wspomagając różne dzieła charytatywne, zbiórki dla biednych, czy to na remont, operację, stypendium czy
adopcje serca. Co rusz słyszymy ile to pieniędzy udało się zebrać zarówno na duże dzieła obecne w mediach
ale i te mniejsze w lokalnych społecznościach. To właśnie tak możemy dobrze wykorzystać mamonę, w ten
sposób przybliżamy siebie i innych ludzi do Królestwa Bożego. 

A co, gdy tym majątkiem jest wiedza, umiejętności, które zdobyliśmy niewątpliwie ciężką pracą? Czy tę
wiedzę wykorzystujemy do poznawania Boga i Jego woli, do dzielenia się z innymi, do szerzenia Królestwa
Bożego? Może odkładamy ten moment bo jeszcze za mało umiemy, bo brakuje nam pewności siebie, a może
uważamy że to rola księdza czy zakonnika? Tak nie jest, każdy z nas jest powołany i każdy moment by
zacząć jest dobry, wystarczy mały krok. Przełomowe jest prawdziwe spotkanie Jezusa. Jak celnik Zacheusz
przeszedł przemianę, gdy Jezus zwrócił na niego uwagę, czy też Święty Paweł dotknięty Jego obecnością
pod  Damaszkiem.  Przed  chwilą  swą  żarliwość,  wiedzę  i  umiejętności  zdobyte  u  stóp  Gamaliela
wykorzystywał  ścigając  Chrześcijan.  Teraz  w  nowym  Duchu  głosi  Ewangelię  Jezusa.  Święty  Paweł
wszystko  podporządkował  Chrystusowi,  jest  zdecydowany  i  konsekwentny,  zabiega  o  grzeszników
wszelkimi sposobami, do Greków mówi jak do filozofów, do żydów jak do swoich braci – dostosowuje się,
szuka sposobności.  A jak my się zachowamy w takiej sytuacji jak zarządca? Jeśli stawką nie będzie urząd a
życie, albo nawet życie wieczne? Czy wykorzystamy wszystkie możliwości? 

Łk 16,10-11 Rozważanie o wierność i niewierność
Na koniec Jezus mówi - nie oszukujcie się, nie ma szarości w wierności czy uczciwości. Kto odpuszcza,
folguje sobie w sprawach mniejszej wagi, w czasie próby nie zachowa się inaczej. Czy pozwalając sobie na
małe kłamstwa na co dzień sądzimy, że tak właściwie to zawsze mówimy prawdę? Raczej powiemy, że na
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ogół oczywiście … lub że w sprawach ważnych zawsze … ludzie tak często lubią szarości i niedomówienia.
A Jezus mówi – macie być wierni, uczciwi, sprawiedliwi w zarządzaniu tym co wam powierzono, co by to
nie było. 
Bo nie to czym zarządzamy czy też co robimy jest ważne, ale to jak to robimy. To my mamy być solą ziemi i
po to wieloma darami i łaskami zostaliśmy obdarowani. 

Bibliografia
1. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. Edycja Świętego Pawła 2011
2. Biblia interlinearna ze strony http://bibliaapologety.com/ oraz http://biblia.oblubienica.eu/ 
3. Encyklopiedia Biblijna, wyd. Vocatio

Daniel Kucner

http://biblia.oblubienica.eu/
http://bibliaapologety.com/

	Analiza i interpretacja fragmentu Łk 16, 1-11 a szczególnie Łk 16, 8-9.
	Analiza literacka
	Komentarz
	Łk 16, 1a Adresaci

	Łk 16,1b Wprowadzenie w kontekst
	Łk 16, 2 Oskarżenie i złożenie z urzędu
	Łk 16, 5-7 Realizacja pomysłu
	Łk 16, 8a Pochwała zapobiegliwości
	Łk 16,8b Synowie świata i światłości
	Łk 16,9 Nauka pierwsza - dobrze używajcie mamony

	Łk 16,10-11 Rozważanie o wierność i niewierność
	Bibliografia




