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Temat: Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

 

Cel: Ukazanie podstawowych prawd związanych z dziesiątym przykazaniem Dekalogu   

Dziesiąte przykazane Dekalogu, zazdrość, chciwość, giełda, hazard, asceza.  

https://prezi.com/kgstp1dov4lp/dziesiate-przykazanie/ 

https://prezi.com/kgstp1dov4lp/dziesiate-przykazanie/ 

Gry hazardowe (gra w karty itp.) bądź zakłady nie są same w sobie sprzeczne ze 

sprawiedliwością. Stają się moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają osobę tego, czego jej 

koniecznie trzeba dla zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych osób. Namiętność do gry 

może stać się poważnym zniewoleniem. Nieuczciwe zakłady bądź oszukiwanie  w grach stanowi 

materię poważną, chyba, że wyrządzona szkoda jest tak mała, że ten, kto ją ponosi nie mógłby w 

sposób uzasadniony uznać ją za znaczącą. (KKK 2413) 

Czym jest hazard? Słowo hazard pochodzi z języka arabskiego i oznacza kostkę, grę w kości. 

Hazardem określa się gry pieniężne, w których o przegranej i wygranej decyduje zrządzenie losu. 

Na przestrzeni wieków hazard przybierał rozmiary patologii społecznej i był taki okres, kiedy 

wydano zakaz gry w karty pod groźba utraty życia. Hazard według Słownika języka polskiego 

oznacza ryzykowne przedsięwzięcie, którego wynik zależy wyłącznie od przypadku. Gry 

hazardowe są formą rozrywki – z jednej strony przyjemną i pozwalającą na oderwanie się od 

rzeczywistości, z drugiej strony – niosą za sobą ryzyko uzależnienia się. Łączą prawa matematyki 

i silne emocje. 

Dlaczego ludzie uprawiają hazard?  

• Jedną z częstych motywacji do uprawiania hazardu jest pragnienie szybkiego wzbogacenia się. 

W zmaterializowanym świecie nikogo nie dziwi chęć natychmiastowego posiadania pieniędzy. 

 • Częstym powodem grania jest chęć doświadczenia mocnych wrażeń. Ryzyko jest tym 

elementem hazardu, dla którego wielu zaczyna grać. Przyjemne pobudzenie jest spowodowane 

adrenaliną. Niektórzy twierdzą, że tylko wtedy czują, że żyją. Jest grupa osób, które uprawianie 

hazardu znieczula na problemy. 

 • Jednym z objawów nadmiernego zaangażowania w hazard jest chęć odegrania się (pomimo 

przeważających wysokości przegranych). 

 • Niektórzy oczekują od grania wyzwania intelektualnego; tworzą systemy, próbują dociekać 

metod obstawiania wyników, np. śledzą rozgrywki sportowe. 

 • Kobiety i mężczyźni różnią się powodami podjęcia gry. Dla kobiet hazard jest sposobem 

spędzania wolnego czasu, odwrócenia uwagi od codzienności, ucieczką od problemów. 

Mężczyźni częściej grają dla poczucia mocy, rywalizacji, udowodnienia swoich umiejętności.  

B. Wojewódzka, Hazard. Zabawa czy zagrożenie, Warszawa 2008 

 

Odpowiedz na pytania: 

Jaka jest treść dziesiątego przykazania Dekalogu? 

 Na czym polega grzech zazdrości? 

 Jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą gry na giełdzie i hazard?  

Dlaczego w życiu chrześcijanina tak ważna jest asceza  

 i cnota umiarkowania 

ku refleksji: https://www.youtube.com/watch?v=uOIBGJWKjrc  

https://www.youtube.com/watch?v=uqyfieW9vao 

Uzupełnione zeszyty z lekcji będą podstawą do wpisania odpowiednich ocen na koniec 

roku. 
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