
30. Ani żadnej rzeczy 
 

Sytuacja egzystencjalna 

  Na bardzo ruchliwym deptaku w amerykańskiej metropolii spaceruje 

czerwonoskóry Indianin z białym  przyjacielem, w pewnym momencie ten 

pierwszy przystaje i mówi: – Cicho, słyszę tu gdzieś świerkanie świerszcza. – 

Jak możesz w takim zgiełku usłyszeć cykanie świerszcza? – zdziwił się 

nowojorczyk. Indianin, idąc za „słuchem”, znalazł rzeczywiście w szparze muru 

muzykującego owada. Biały mieszczanin nie miał słów uznania, a Indianin 

tłumaczy, że nie jest ważna tutaj siła dźwięku, że chodzi o wyczulenie na 

określone głosy i przyzwyczajenie do pewnych tonów. I na dowód swej teorii 

upuścił na chodnik monetę. Od razu obróciło się pięciu przechodniów. – Widzisz 

– powiedział do przyjaciela – dźwięk tej małej monety nie był z pewnością 

głośniejszy niż świerkanie świerszcza, ale ci ludzie zwyczajni są słuchać dźwięku monet, a nie muzyki przyrody. 

(K. Wójtowicz, "Ramotki", Wrocław 1992, s. 16)   

 

 
Każdy człowiek powinien posiadać miejsce zamieszkania, 

ubranie i jedzenie, a także podstawowe rzeczy niezbędne do godnego 

życia. Jednak dążenie do dóbr materialnych, szczególnie takich, które 

wykraczają poza podstawowe potrzeby człowieka, nie może stać się 

celem życia. Żadne dobra materialne nie mogą być ważniejsze od 

drugiego człowieka, a przede wszystkim od Boga. Dlatego ostatnie 

przykazanie Dekalogu nawołuje do właściwego podejścia do rzeczy 

materialnych. W Księdze Wyjścia przykazanie to brzmi: „Nie będziesz 

pożądał [...] żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” (Wj 

20, 17). W tych słowach Pan Bóg przestrzega przed postawieniem dóbr 

materialnych na pierwszym miejscu w życiu, a także przed chciwością 

i zazdrością. Jak wszystkie przykazania przypomina, że nic i nikt nie 

może człowiekowi przysłonić Boga. 
 

 

Dlaczego dla mieszkańców 
Nowego Jorku brzęk monety 
był głośniejszy niż odgłos 
świerszcza? 

Dlaczego dla współczesnych 
ludzi rzeczy materialne stają 
się najważniejsze? 

W jaki sposób, jako 
chrześcijanie, powinniśmy 
podchodzić do rzeczy 
materialnych?

Imię i nazwisko 

 

Trwali oni w nauce Apostołów i we 

wspólnocie, w łamaniu chleba i w 

modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, 

gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i 

cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, 

przebywali razem i wszystko mieli 

wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i 

rozdzielali je każdemu według potrzeby. 

Codziennie trwali jednomyślnie w 

świątyni, a łamiąc chleb po domach, 

przyjmowali posiłek z radością i 

prostotą serca. (Dz 2,42-46) 

 



Zadanie – Na podstawie przytoczonych niżej historii napisz, jakie skutki niesie ze sobą postępowanie bohaterów: 

 

1. Prawie wszyscy mieszkańcy wioski zajmowali się uprawianiem papryki, pomidorów i ogórków. Żeby 

warzywa były większe i bardziej soczyste codziennie rano opryskiwali je trującą substancją. Zaraz potem zrywali 

warzywa i zawozili na targ, gdzie zapewniali wszystkich kupujących, że są naturalne i zdrowe. Klientów nie 

brakowało… 

2. Mateusz bardzo potrzebował pieniędzy. W jego miejscowości o pracę było jednak trudno. Udało mu 

się wreszcie zatrudnić w charakterze pośrednika pewnej firmy dostarczającej Internet. Jego zadaniem było 

nakłonienie jak najwięcej ludzi do podpisania umowy. Ta jednak była bardzo długa, skomplikowana i napisana 

małym drukiem. Nikt więc nie był w stanie jej dokładnie przeczytać. Mateusz wiedział, że po trzymiesięcznym 

okresie promocyjnym wszyscy, którzy podpiszą umowę będą musieli zapłacić dużo więcej niż to było napisane 

w reklamie. Nie mówił jednak o tym nikomu, bo dostawał prowizję od każdej podpisanej umowy… 

3. Alina była w dramatycznej sytuacji. Została sama z dwojgiem małych dzieci. Nie była w stanie nawet 

zapłacić za czynsz za mieszkanie, nie mówiąc o jedzeniu i innych potrzebnych rzeczach. Ze łzami w oczach 

szukała jakiejkolwiek pracy, byle tylko móc wyżywić dzieci. W małej miejscowości było to jednak bardzo trudne. 

W końcu udało się jej znaleźć pracę w małym, osiedlowym sklepiku. Pracowała po 12 godzin dziennie, ale 

właściciel zatrudnił ją oficjalnie tylko na pół etatu i płacił bardzo mało. Nie miała jednak wyjścia. W domu 

czekały na nią głodne dzieci… 

4. Marek był znanym w okolicy biznesmenem. Jeździł najnowszym modelem jaguara a jego willa z 

basenem górowała nad okolicą. Tym, co nie pozwalało mu spokojnie spać były jednak podatki. Nie mógł 

pogodzić się z tym, że co miesiąc musi tak dużo płacić. Żeby ominąć prawo wiele rzeczy kupował i sprzedawał 

„na czarno” a w Urzędzie Skarbowym deklarował, że jego biznes ostatnio nie przynosi zysków… 

Jakie skutki niesie ze sobą postępowanie rolników, przedstawiciela handlowego, właściciela sklepu i 

biznesmena?
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Odpowiedzi: 



  
 

Zadanie – Zaproponuj zasady uczciwego postępowania w zdobywaniu dóbr materialnych. 

  
 

 

Dziesiąte przykazanie Dekalogu stoi na 

straży właściwej relacji do dóbr materialnych. 

Pragnienie posiadania i dążenia do posiadania dóbr, 

w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb 

człowieka i zapewnienia mu godziwych warunków 

życia, nie jest złem. Staje się nim dopiero, gdy owo 

pragnienie staje się ważniejsze niż Pan Bóg i drugi 

człowiek. Prowadzi wówczas do wielu poważnych 

wykroczeń moralnych. 

 

 

Modlitwa 

Wszechmogący i wieczny Boże, który stworzyłeś wszystko, co istnieje. Pozwól nam uczciwie zabiegać o dobra 

doczesne i dzielić się nimi z potrzebującymi. Spraw także, aby rzeczy tego świata nigdy nie przysłoniły nam 

Ciebie, jedynego prawdziwego Dobra, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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Zapamiętaj!!! 

Dziesiąte przykazanie […] domaga się postawy 

szacunku w odniesieniu do własności cudzej i zabrania 

chciwości, nieumiarkowanego pożądania dóbr innych i 

zazdrości, która oznacza smutek doznawany z powodu 

dobra drugiego człowieka i nieumiarkowane pragnienie 

przywłaszczenia go sobie. (Kompendium KKK 531) 

https://www.youtube.com/embed/ZD2-jGm_BD0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/BZC4IwgOMNA?feature=oembed

