
Katecheza: DLACZEGO UCZCIWOŚĆ SIĘ OPŁACA? 

Moi drodzy tego tematu nie znajdziecie w książce. 

Przeczytaj opowiadanie. 

Bogaty właściciel firmy przyjmował do pracy różne osoby. Jeśli sprawdzały się one na swoim stanowisku, przedłużał im 

umowę. Tym, którzy wyróżniali się odpowiedzialnością czy własnymi pomysłami, przynoszącymi widoczne efekty, 

proponował lepsze stanowiska. Mogli zostać kierownikami działu, co dawało większą odpowiedzialność, ale i znacznie 

wyższe zarobki. Wśród pracowników był Zbyszek, którego pracę właściciel obserwował szczególnie, gdyż zauważył jego 

wyjątkowe zdolności oraz umiejętność dobrego kontaktu ze współpracownikami. Mężczyzna ten wyróżniał się pod 

wieloma względami. Dzięki jego pracy firma lepiej funkcjonowała. Właściciel, a jednocześnie dyrektor, postanowił 

powierzyć mu stanowisko swojego zastępcy, jednak zamierzał poddać go wyjątkowej próbie. Zaproponował Zbyszkowi 

wyższe stanowisko i ogromną podwyżkę, jeśli pomoże mu w oszustwie finansowym. Chodziło o zlikwidowanie działu, w 

którym pracował. Gdyby jednak odrzucił propozycję dyrektora, zostałby zwolniony. Szef dał mu dwa dni na podjęcie 

decyzji. Sytuacja, w której się znalazł, była bardzo trudna. Żona i troje dzieci, wynajęte mieszkanie, skromne życie, a tu 

możliwość utraty pracy. Zbyszek był osobą wierzącą i chciał w swoim życiu trzymać się Bożych zasad, dlatego wiedział, że 

oszustwo nie podoba się Bogu i nie będzie miał spokoju sumienia. Modlił się o światło Ducha Świętego i mądrość. O 

swojej ostatecznej decyzji nie powiedział nawet żonie, by jej nie martwić. Poszedł do właściciela i poinformował go, że 

ma w życiu zasady, których się trzyma i sumienie nie pozwala mu na żadne oszustwo. Dlatego dziękuje za 

dotychczasową pracę i odchodzi. Kiedy miał wychodzić z gabinetu, szef zatrzymał go i powiedział, że potrzebuje właśnie 

takiej nieugiętej postawy. Osoby mądrej, odważnej i odpowiedzialnej, której będzie mógł zaufać. Pogratulował 

mężczyźnie i wręczył mu dokument awansu na zastępcę dyrektora. (opowiadanie napisane w oparciu o film Odważni, 

reż. Alex Kendrick, 2011) 

Zastanów się. 

– Jaka była sytuacja rodzinna Zbyszka? 

– Co wiemy na temat sposobu jego pracy? 

– Przed jakim ważnym dylematem stanął? 

– Dlaczego podjął taką decyzję? 

– Jaka cecha Zbyszka wpłynęła na decyzję dyrektora? 

Podsumowanie: 

Zbyszek był człowiekiem zdolnym, solidnym, potrafiącym współpracować z ludźmi. Cechy te bardzo podobały się jego 

przełożonemu, gdyż po prostu powiększały jego majątek. Jednak tym, co zaważyło w decyzji dyrektora, była uczciwość. 

Fakt, że Zbyszek nie był w stanie oszukiwać. Fakt, że nie zrobił tego pod wpływem groźby utraty pracy i skazania na 

biedę swojej rodziny, pozwalał dyrektorowi przypuszczać, że będzie uczciwy zawsze i nigdy go nie oszuka. 

Czy zgadzasz się ze skojarzeniami? Dopisz swoje. 

UCZCIWOŚĆ 

• szczerość, • mówienie tego, co się myśli, 

• prawda, • bezinteresowność, 

• pragnienie dobra dla innych, •  

•  • solidność, 

• obowiązkowość, •  

• prawość, • dotrzymywanie słowa, 

• sumienność, • sumienie, 

• • 

• • 



• małżeństwo, • pieniądze. 

 

W określeniu „uczciwość” zawiera się szczerość, prawdomówność, dotrzymywanie słowa, sprawiedliwość, rzetelność, 

trzymanie się zasad. Człowiek uczciwy gromadzi w sercu jak w skarbonce cenny kapitał, którym dzieli się z innymi. 

Uczciwość buduje dobre relacje z ludźmi. Osobę uczciwą cenimy i obdarzamy zaufaniem, ponieważ możemy na niej 

polegać. Jeśli obieca nam zrobienie czegoś, mamy pewność, że to zrobi, dotrzyma obietnicy. Jeśli natomiast uzna, że 

nasza prośba jest sprzeczna z jej sumieniem, nie podejmie się jej wykonania, jak zrobił to Zbyszek z opowiadania. 

 

Zadaniem Twoim jest dopasowanie zdań biblijnych do ich wyjaśnień.  

 

1. „Sprawiedliwy zajmuje się sprawami ubogich, grzesznik nie ma [dla nich] zrozumienia” (Prz 29,7). 

2. „Niegodziwy człowiek jest wstrętny dla prawych, dla bezbożnych wstrętny – ktoś prawej drogi” (Prz 29,27). 

3. „Mąż szczery obfituje błogosławieństwem” (Prz 28,20a). 

4. „Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary” (Prz 21,3). 

5. „Ofiara występnych obrzydła Panu, upodobaniem Jego modły ludzi prawych” (Prz 15,8). 

6. „Przekleństwo Pana na domu bezbożnych, On błogosławi mieszkanie ludzi prawych” (Prz 3,33). 

7. „A ludzie powiedzą: Uczciwy ma nagrodę, doprawdy jest Bóg, co sądzi na ziemi” (Ps 58,12). 

8. „[Bóg] nie spuszcza oka z uczciwych, [umieszcza] ich z królami na tronach, osadza ich na zawsze – są wielcy” (Hi 36,7). 

 

C. Człowiek uczciwy rozumie ludzi biednych i chce im pomagać. 

A. Ludzie nieprawi, nieuczciwi są źle nastawieni do tych, którzy postępują uczciwie. 

B. Bóg obdarza błogosławieństwem i szczęściem ludzi uczciwych. 

D. Dla Pana Boga miłe jest postępowanie uczciwe i prawe.  

G. Modlitwy ludzi uczciwych podobają się Bogu. 

H. Bóg błogosławi mieszkanie ludzi uczciwych. 

E. Człowiek uczciwy otrzyma od Boga nagrodę. 

F. Bóg troszczy się i opiekuje uczciwymi zawsze, ma dla nich nagrodę, wywyższa ich. 

Zrób tabelkę i wpisz litery. Nie przepisuj tekstów. 
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Podsumowanie. 

Pismo Święte przypomina nam, że Bogu miły jest człowiek, który postępuje uczciwie. Bóg błogosławi i troszczy się o 

niego. Chętnie wysłuchuje jego modlitw, gdyż szuka on dobra innych ludzi. Ten, kto jest uczciwy, rozumie ludzi ubogich, 

przez co chętnie im pomaga, jest życzliwy. 

Wielu zakłada maskę zakłamania  

   

– Co robią osoby na zdjęciach? 

– Co w sposób symboliczny przekazują te zdjęcia? 

Widoczne na zdjęciach osoby rozmawiają, uśmiechając się do siebie, a za plecami trzymają narzędzie, którym mogą – i 

być może mają taki zamiar – skrzywdzić swojego rozmówcę. Ich postawa świadczy o braku uczciwości. Rozmówca widzi 

„życzliwie” uśmiechającą się twarz, nie spodziewając się niebezpieczeństwa. 

– Jakie sytuacje z życia obrazują te zdjęcia? 

Są sytuacje, kiedy spotykamy się z nieszczerością, kłamstwem, brakiem dobrej woli ze strony drugiej osoby. Możemy 

wówczas powiedzieć, że ktoś zakłada maskę – udaje kogoś innego, niż jest, pod fasadą życzliwości kryje wrogość – czyli 

jest nieuczciwy.  

   

– Co zmienia w nas nieuczciwe zachowanie? 

– Co się dzieje z nami i osobami z naszego otoczenia, gdy postępujemy nieuczciwie? 



Pierwszym skutkiem nieuczciwego zachowania jest lęk przed tym, aby ono nie wyszło na jaw. Z kolei lęk prowadzi do 

tego, że brniemy dalej w kłamstwo – i krąg się zamyka. Jeśli mimo naszych „starań” sprawa się wyda, tracimy zaufanie 

najbliższych. 

– Jaki wpływ ma nieuczciwość na nasze życie duchowe? 

Gdy brniemy w nieuczciwe postępowanie, coraz trudniej jest nam się przyznać przed samym sobą i Panem Bogiem, że 

popełniamy grzech. Oddalamy się od Niego. Pojawia się niechęć do przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania, 

a w rezultacie również Eucharystii. Wzmaga się w nas złość do ludzi uczciwych, która prowadzi nawet do nienawiści. 

 

Skutki uczciwości 

Uczciwość Strata Zysk 

w relacji z samym sobą • obniżenie oceny z przedmiotu 
• obniżenie oceny z zachowania 
• wyśmianie przez kolegów i 
koleżanki 

• poczucie wolności 
• wewnętrzna siła 
• odwaga 
• dojrzałość 
• odpowiedzialność 

w relacji z innymi • odsunięcie się niektórych osób 
• pogarda 

• wdzięczność i zaufanie 
• prawdziwi przyjaciele 
• dobra opinia 
• szacunek 

w relacji z Bogiem • doświadczenie trudu walki z 
własnymi słabościami 

• naśladowanie Jezusa 
• spokój sumienia 
• czyste serce 

 

Postawa uczciwości pomaga nam osiągnąć dojrzałość i cieszyć się szacunkiem innych oraz żyć w bliskości Boga. 

Powodzenia. Szczęść Boże!  

Ks. Maciej 


