
ST Nie będziesz kradł (Wj 20,15) 
NT Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10,8) 
 
EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA 
 
Temat:  To co mam jest darem Boga i tym dzielę się z innymi 
 
KKK2401: Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego               
i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje 
sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na 
wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności 
prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską.  
 
Widzieć 
 

Do czego potrzebujemy i jak wykorzystujemy dobra materialne? 
 

Proszę o rozdanie każdemu uczestnikowi cytatu z KKK do uzupełnienia wg własnego pomysłu. 
 

KKK 2402: Na początku Bóg powierzył ziemię i jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu ludzkości, by 
miała o nią staranie, panowała nad nią przez swoją pracę i korzystała z jej owoców. Dobra stworzone 
są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. Ziemia jednak jest rozdzielona między ludzi, by: 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

Prosimy każdego z uczestników o odczytanie własnego uzupełnienia i objaśnienie go. 

Odczytujemy tekst zgodny z KKK: 

Ziemia jednak jest rozdzielona między ludzi, by: zapewnić bezpieczeństwo ich życiu, narażonemu 
na niedostatek i zagrożonemu przez przemoc. Posiadanie dóbr jest uprawnione,                          
by zagwarantować wolność i godność osób oraz pomóc każdemu w zaspokojeniu jego 
podstawowych potrzeb, a także potrzeb tych, za których ponosi on odpowiedzialność. Powinno 
ono pozwolić na urzeczywistnienie naturalnej solidarności między ludźmi.  
 

Jaki jest mój stosunek do tego co mam i co mają inni?  
Czy cieszę się z tego co mam, czy zazdroszczę innym? 
 
Osądzić 
 
Dobra materialne są darem Bożym, i właśnie dlatego Bóg je uczynił tak dotkliwie przemijającymi, 
żebyśmy nie próbowali zagarnąć ich dla siebie na własność ostateczne. One się do tego zupełnie nie 
nadają!  
 

Jak wykorzystywać dobra materialne, które są w moim posiadaniu? 
 

Złe wykorzystywanie dóbr: 
 

„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy 
zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami" (1 Tm 6,10) 
 

Kiedy zamiast się nimi posługiwać, staję się ich sługą;  
Kiedy zamiast dzielić się nimi, używam ich w taki sposób, że one dzielą nas wzajemnie. 
  

Dobre wykorzystywanie dóbr: 
 

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10,8) 
 
Działać 
 

Zastanowię się czym (co mam) konkretnie mogę się podzielić z innymi. 
KKK 2402: Na początku Bóg powierzył ziemię i jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu 
ludzkości, by miała o nią staranie, panowała nad nią przez swoją pracę i korzystała z jej 
owoców. Dobra stworzone są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. Ziemia jednak jest 
rozdzielona między ludzi, by: 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 


