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Jesteśmy użytkownikami określonych dóbr, 
o których możemy mówić, że są nasze, 
pamiętając wszakże, że nikt nie wie, kiedy 
się ta nasza „umowa użyczenia” skończy. 
Potem to już nie będzie miało wartości.

Chciwość jako postawa (wada) i jako 
czyn (grzech) jest zaprzeczeniem wiary 
w Bożą Opatrzność oraz zanegowaniem 
fundamentalnej potrzeby ludzkiego serca, jaką 
jest pragnienie kochania Boga na wieczność. 
Współczesny materializm praktyczny 
i konsumpcjonizm są tylko eufemistycznym 
nazwaniem rzeczywistego bałwochwalstwa 
cywilizowanych społeczeństw kultury 
zachodniej, zniewolonych przez demoniczną 
wprost rządzę posiadania. Ci katolicy, którzy 
przyjmują światopogląd konsumpcjonistyczny, 
muszą sobie uświadomić, że serce ludzkie 
nie jest w stanie dwom panom służyć, 
Bogu i mamonie. To bowiem Diabeł jako 
mistrz podziału omamił współczesnych 
ludzi wizją raju na ziemi za cenę odrzucenia 
Jedynego Boga. Tymczasem dwa bliźniacze 
grzechy – chciwość i ateizm – niszczą naszą 
cywilizację, ukrywając się za wzniosłymi 
hasłami: konkurencji, wolnego rynku, rozwoju 
gospodarczego czy globalizmu. Człowiek  
ma w życiu do wyboru dwie drogi: z Bogiem 
lub przeciw Niemu.

Można powiedzieć, że chciwość – przez 
przeciwieństwo – to centralny temat w życiu 
chrześcijańskim, gdyż Ewangelia Chrystusa  
jest Dobrą Nowiną o ubóstwie duchowym,  
dla którego jedynym prawdziwym bogactwem 
jest posiadanie Boga. Człowiek oświecony 
przez Ducha Świętego wierzy, iż wszystko, 
cokolwiek istnieje na świecie – również 
dobra, które nabywamy lub dziedziczymy po 
przodkach – należy do dobrego Boga i jest 
znakiem Jego miłości względem stworzeń.

Właściwie ukształtowany chrześcijanin 
czuje dyskomfort, gdy przychodzi mu 
korzystać z czegoś ponad miarę. Delikatny 
głos sumienia mówi, że zbytek jest 
przeciwieństwem niedostatku, który 
gdzieś istnieje, choćby na końcu świata.  
To wyczulenie bierze się z faktu równości 
wobec Boga wszystkich ludzi.

Zbytek jest niepotrzebny do szczęścia, a do 
osiągnięcia prawdziwego Szczęścia może 
stać się przeszkodą. Trzeba umieć zadowolić 
się takim posiadaniem, które w konkretnym 
kontekście życiowym wystarczy, by godnie 
żyć. Święty Paweł zaleca dziękować Bogu 
w każdym położeniu i zadowalać się tym, 
co mamy. Skutkiem nieumiarkowanego 
przyswajania dóbr jest krótkotrwała radość 
i chęć jeszcze większego posiadania. Ta spirala 
nie ma końca. Paradoksalnie bardziej cenne 
jest oddawanie ze swego niż przyswajanie. 

Artur Winiarczyk
Redaktor Naczelny

Zbytek przeszkodą
do szczęścia
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