
X PRZYKAZANIE
RADOŚĆ POSIADANIA



SPIS TREŚCI

1. Źródła – gdzie szukać informacji.

2. Brzmienie przykazania w Starym Testamencie.

3. Czym jest pożądanie, którego zabrania X przykazanie?

4. Interpretacja przykazania w Nowym Testamencie.

5. Wyzwania – do czego wzywa to przykazanie.

6. Grzechy – czego zabrania.

7. Czym jest ubóstwo serca?



ŹRÓDŁA
Przede wszystkim YouCat i Katechizm Kościoła Katolickiego

oraz kilka innych.
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YouCat 465-468
KKK 2534-2557



Jan Paweł II
Kazanie o X przykazaniu wygłoszone 7 czerwca 1991 r. w Płocku, 

podczas IV pielgrzymki do Polski. (link)

ks. Michał Olszewski SCJ
Kazanie o VII i X przykazaniu. (link)

o. Adam Szustak
Konferencja o IX i X przykazaniu wygłoszona podczas XXI Pieszej Dominikańskiej 
Pielgrzymki z Krakowa na Jasną Górę w dniach 3-9 sierpnia 2012 roku. (link - po 

przewinięciu w dół kliknij „Pielgrzymka 2012: Przykazania”)

https://www.youtube.com/watch?v=9IOz-BQNSAs
https://www.youtube.com/watch?v=O3p87FHM5BM
http://www.langustanapalmie.pl/konferencje2


BRZMIENIE PRZYKAZANIA
Jak to przykazanie brzmi w Starym Testamencie?

I dlaczego IX i X przykazanie w wersji katechizmowej
zostały rozdzielone?
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Wj 20, 17
Nie będziesz pożądał 
domu bliźniego twego. Nie 
będziesz pożądał żony 
bliźniego twego, ani jego 
niewolnika, ani jego 
niewolnicy, ani jego wołu, 
ani jego osła, ani żadnej 
rzeczy, która należy do 
bliźniego twego.

BRZMIENIE PRZYKAZANIA

WERSJA KATECHIZMOWA
Ani żadnej rzeczy, która jego 
jest.

W połączeniu z IX przykazaniem:

Nie pożądaj […] żadnej 
rzeczy bliźniego swego.



RAZEM CZY OSOBNO?
Jak widać, w wersji ze Starego Testamentu IX i X przykazanie są ze sobą połączone. 

Wersja katechizmowa – pochodząca od św. Augustyna – rozdziela je.
Św. Augustyn robi to z dwóch powodów. Po pierwsze, chce oddzielić osoby od rzeczy.
Po drugie, chce pokazać, że w tych przykazaniach chodzi o dwa najsilniejsze popędy, 

które drzemią w człowieku: popęd seksualny i popęd zachowania życia. IX 
przykazanie zajmuje się tym pierwszym, X – drugim.



POŻĄDANIE
Czym jest pożądanie, którego zabrania X przykazanie?

3



4

Czym jest pożądanie
       Pożądanie jest to stan silnego pragnienia posiadania czegoś lub odbycia stosunku płciowego. 

Występuje najczęściej pod wpływem bodźców zmysłowych. Odczuwanie pożądanie nie jest grzechem. Jest 
ono jedną z różnych form pokus, jakich doznaje człowiek. Pokusa zaś lub skłonność do zła nie jest jeszcze 

grzechem. Pożądanie pobudza „człowieka do popełniania grzechów”. Najsilniejszy jednak nacisk wywołuje 
pożądanie na ludzką wolę, aby je zaspokoiła przez jakieś egoistyczne, a tym samym grzeszne działanie. Nie 
ma jednak grzechu, dopóki nie zapadnie w sercu ludzkim jakaś dobrowolna i świadoma zła decyzja. Grzech 

bowiem polega na świadomym i dobrowolnym wyborze zła, na świadomej rezygnacji z poznanego przez 
sumienie dobra. Jest on zawsze wewnętrzną decyzją człowieka. Pożądanie do takiego wyboru skłania, lecz 
nim jeszcze nie jest, dlatego nie można pożądania uważać za grzech. Złe zewnętrzne czyny – popełniane 

świadomie  i dobrowolnie – ujawniają grzech, który zawsze ma swoją siedzibę w sercu człowieka, ściślej – 
w jego złej woli. Tak więc nie jest grzechem odczuwanie pożądania. Jest nim natomiast 

dobrowolne i świadome uleganie egoistycznemu pragnieniu posiadania lub 
przywłaszczenia sobie jakiejś (nie swojej) rzeczy.



WEWNĘTRZNY GRZECH ZEWNĘTRZNY

Dziesiąte przykazanie dotyczy psychiki człowieka, czyli myśli, uczuć, woli 
i pragnień. Wzywa więc, by panować nad egoistycznymi pragnieniami 

(pożądliwością), które powstają się w ludzkim wnętrzu. To z nich bowiem rodzą 
się grzeszne czyny.

W lepszym zrozumieniu pożądania, o którym mówi X przykazanie może pomóc rozróżnienie na: grzech 
wewnętrzny (czyli decyzję w umyśle i woli, aby popełnić jakieś zło) i grzech zewnętrzny (czyli zewnętrzne 

wykonanie podjętej decyzji).



NOWY TESTAMENT
Jak to przykazanie pogłębia i interpretuje Nowy Testament?
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GŁĘBSZE ROZUMIENIE
Nowy Testament pogłębia rozumienie X przykazania. Dostrzega, że jest w człowieku 

jakaś pożądliwość, żądza, która chce przejąć nad nim władzę. Jeśli nie zostanie w porę 
opanowana, może popchnąć człowieka do zła. Skutkiem tego będzie zamknięcie na 

Boga, na bliźniego i ostatecznie – śmierć.



“
Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, 
którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego 
świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają 

się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.

(Mk 4, 18-19)



“
To własna pożądliwość wystawia każdego na 

pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, 
rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć.

(Jk 1, 14-15)



“
A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę 

oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to 
pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 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.

(1Tm 6, 9-10)



Podsumowując
Pożądanie, przed którym przestrzega X przykazanie jest takim pożądaniem, 

nad którym człowiek traci panowanie i możemy je nazwać pożądliwością. Ono 
zamyka go w „skorupie” egoizmu i samolubstwa.

Nie chodzi jednak o to, by to pożądanie w sobie „stłamsić” lub próbować 
zagłuszyć. Jedynym sposobem poradzenia sobie z nim jest skierowanie go ku 

Bogu. Zgodnie z tym, co pisze św. Jan i św. Augustyn:



“
Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: 

pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha 
tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. 
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto 
zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.

(1J 2, 16-17)



“
Niespokojne jest serce człowieka,

dopóki nie spocznie w Bogu.

(św. Augustyn, Wyznania)



WYZWANIA
Do czego wzywa X przykazanie?
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DO CZEGO WZYWA?

⊡ do oddzielania w sobie rozsądnych pragnień od tych 
nierozumnych i niesprawiedliwych;

⊡ do kształtowania w sobie wewnętrznej postawy szacunku 
dla cudzej własności;

⊡ do wdzięczności za to, co się samemu posiada;

⊡ do umiejętności cieszenia się z sukcesów i osiągnięć innych;

⊡ do ubóstwa serca, tzn. by nie „zapychać” własnej wewnętrznej 
pustki rzeczami materialnymi, bo tę pustkę skutecznie może 
zapełnić tylko Bóg.

⊡ do tego, by tęsknić za niebem, czyli za spotkaniem z Bogiem.



“
Bezdenna przepaść w człowieku może być 

wypełniona jedynie nieskończonym 
i niezmiennym przeci wieństwem

tzn. samym Bogiem.

(Blaise Pacal)



GRZECHY
Czego zabrania X przykazanie?
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GRZECHY

⊡ chciwość;

⊡ zazdrość;

⊡ złość i smutek z powodu czyjegoś dobra, sukcesu, 
powodzenia;

⊡ radość i zadowolenie z powodu czyjegoś 
niepowodzenia, straty, nieszczęścia;

⊡ brak wdzięczności za to, co się posiada;

⊡ zachłanność i żądza posiadania.



“
Jezus powiedział do nich: «Uważajcie i strzeżcie się 
wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we 
wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia».

(Łk 12, 15)



“
Jak rdza żelazo, tak zazdrość zżera duszę,

która jest przez nią spętana.

(św. Bazyli Wielki, Reguła)



UBÓSTWO SERCA
Dlaczego Jezus żąda od nas ubóstwa serca?
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Także młodzi ludzie doświadczają wewnętrznej pustki.

Jednak być ubogim w środku to nic złego.

Muszę tylko całym sercem szukać Tego,

który może wypełnić moją pustkę

i moje ubóstwo uczynić bogactwem.

Dlatego Jezus mówi:
„Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy 

królestwo niebieskie" (Mt 5, 3).

Także młodzi ludzie doświadczają wewnętrznej pustki.

Jednak być ubogim w środku to nic złego.

Muszę tylko całym sercem szukać Tego,

który może wypełnić moją pustkę

i moje ubóstwo uczynić bogactwem.

Dlatego Jezus mówi:
„Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy 

królestwo niebieskie" (Mt 5, 3).

❤



“
Nawet Bóg nie byłby w stanie nic uczynić dla 

tego, kto nie zostawia Mu miejsca. Trzeba stać 
się zupełnie pustym, żeby Go wpuścić do 

środka, by uczynił to, co chce.

(Matka Teresa z Kalkuty)
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