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Cóż masz,
czego byś nie otrzymał?
Nie kradnij

Co by tu w życiu
robić, żeby się nie
narobić, a zarobić?

Mam nadzieję,
że dzisiaj nikogo
nie przyłapię na
ściąganiu!

My również,
proszę pani!

Kryzys uczciwości

Zaskakujące?

Według przeprowadzonego w USA w 2005 roku badania 76%
uczniów szkół średnich oszukuje na sprawdzianach i egzaminach.
To samo badanie pokazuje, jak zmieniały się te liczby przez ostatnie lata. Na przykład w roku 1969 do używania ściągawek przyznawało się 34% uczniów. Liczba ta wzrosła do 68% w roku 1989.
na podstawie Meg Meeker, Mocni ojcowie, mocne córki

Kradzież to:
• Przywłaszczenie sobie cudzej własności
• Okradanie człowieka z czci i godności
• Zatrzymywanie rzeczy pożyczonych
• Przywłaszczanie sobie rzeczy znalezionych
• Bogacenie się przez oszustwo
• Narażanie na straty przez niedotrzymywanie umów
• Niszczenie własności cudzej i wspólnej
• Egoistyczne używanie swojej własności
• Hazard
• Dewastowanie przyrody
• Niewłaściwe traktowanie zwierząt
• Marnowanie czasu
• Niepłacenie podatków
• Nierzetelne wykonywanie swoich obowiązków

Definicje
Kradzież – zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia.
Artykuł 278 kodeksu karnego
Kradzież – przywłaszczenie dobra drugiego człowieka wbrew
woli właściciela.
KKK 2453
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5. Przeczytaj tekst Zaskakujące?.

Nie będziesz kradł.
Księga Wyjścia 20, 15
Księga Powtórzonego Prawa 5, 19
A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: „Nauczycielu,
co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”. Odpowiedział mu: „[…] jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania
[…]: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie,
czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego”.
Ewangelia według św. Mateusza 19, 16-17a. 17c. 18b
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za
nimi to uganiając się, niektórzy zabłądzili z dala od wiary i sobie
samym zadali wiele cierpień.
Pierwszy List do Tymoteusza 6, 10

Nie kradnij Panu Bogu!
W przykazaniu siódmym Starego Testamentu, powtórzonym
w Nowym Testamencie, usłyszmy najpierw wezwanie: Nie kradnij Panu Bogu! Dobra materialne są darem Bożym, ale Bóg
uczynił je tak dotkliwie przemijającymi, żebyśmy nie próbowali
zagarnąć ich dla siebie na własność ostateczną. One się do tego
zupełnie nie nadają!
Kradnę Panu Bogu Jego dary, kiedy zamiast się nimi posługiwać,
staję się ich sługą; zamiast dzielić się nimi, używam ich w taki sposób, że one dzielą nas; zamiast przyjmować je w duchu wdzięczności, by przez nie zbliżać się do ich Dawcy, ja z Bożych darów
(co za bezczelność!) buduję przeszkodę w mojej drodze do Boga.
Jest też złodziejstwo, za które rzadko ściga sąd ludzki: jest to
brak troski o to, żeby z mojego życia i z mojej pracy ludzie mieli
pożytek.
na podstawie: o. Jacek Salij OP, Dekalog
PYTANIA I ZADANIA

1. Które spośród podanych niżej ludzkich wad i problemów
społecznych mogą być przyczyną kradzieży?
Chciwość • Narkomania • Zazdrość • Bezmyślność • Głód •
Łakomstwo • Lenistwo • Niewiedza • Alkoholizm • Strach
2.
a. Na podstawie tekstu Kryzys uczciwości zrób wykres
słupkowy. Jaką tendencję zauważasz? Jak oceniasz
uczciwość polskich uczniów na sprawdzianach
w szkole?

a. Które sformułowanie jest dla ciebie zaskakujące jako
wykroczenie przeciwko siódmemu przykazaniu?
Uzasadnij dlaczego.
b. Które sformułowanie dotyczy plagiatu? Kiedy uczeń
popełnia plagiat?
ZADANIE DODATKOWE

Analogicznie do negatywnych postaw i zjawisk społecznych
wymienionych w zadaniu 1. sformułuj pozytywne cechy
i zjawiska, które sprzyjają zachowaniu przykazania „Nie
kradnij”.

Jak sądzisz?
Czy przywłaszczenie sobie jedzenia w sytuacji, gdy jest
się głodnym, jest kradzieżą?

Refleksja i modlitwa
Czasami czynisz zło z niewiedzy. Masz jednak
w sobie intuicję i pragnienie dobra. Trzeba je
rozwijać. Módl się o wrażliwe sumienie, by było
głosem Boga w tobie.
Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
Widzisz moje działanie i mój spoczynek
I wszystkie moje drogi są Ci znane. […]
Wybadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
Doświadcz mnie i poznaj moje troski,
I zobacz, czy nie podążam drogą nieprawości,
A prowadź mnie drogą odwieczną!
Psalm 138, 1-3, 23-24

Jeśli chcesz...
Przemyśl słowa Marii von Ebner-Eschenbach:
Mieć i nic nie dawać
to w pewnych przypadkach gorzej niż ukraść.
Pomyśl, co możesz zmienić w swoim życiu, by twoja refleksja
zaowocowała konkretną pomocą ubogim.

b. Co sądzisz o ściąganiu?
c. Czy w świetle definicji z kodeksu karnego i KKK ściąganie to kradzież?
3. Przeczytaj tekst Nie kradnij Panu Bogu! i powiedz, jak
przykazanie „Nie kradnij” ma się do przykazania miłości
Boga i bliźniego.
4. Podaj przykłady świadczące o tym, że zachowywanie przykazania „Nie kradnij” jest czynieniem dobra. Korzystając
z fragmentu Ewangelii według św. Mateusza, powiedz,
jaką obietnicę daje Bóg tym, którzy czynią dobro.

Masz wiadomość!
• Siódme przykazanie zakazuje kradzieży, którą chrześcijanin rozumie o wiele szerzej, niż to definiuje kodeks karny.
• Siódme przykazanie nakazuje kierowanie się w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej sprawiedliwością i miłością braterską (na podstawie KKK 2451).
• Popełnioną niesprawiedliwość trzeba naprawić.
• Powierzone człowiekowi przez Stwórcę panowanie nad
światem, bogactwami naturalnymi, roślinami i zwierzętami powinno opierać się na moralności (na podstawie KKK 2456).
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