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Pieniądze są święte, 
czyli o tym, jaką Jezus ma koncepcję 
wykorzystania pieniędzy w drodze 

do świętości i rozwoju Kościoła

Postawiłem tezę: „pieniądze są święte”. Oczywiście to teza-prowokacja, ale 
spróbuję ją obronić. Zacznę od pytania retorycznego: czy Jezusowi, gdyby żył 
współcześnie, zależałoby na tym, żebyśmy wszyscy tu obecni byli milionerami, 
czyli żeby Państwo, którzy tutaj siedzą, byli milionerami, czy raczej biedakami? 
Nie ośmielę się przeprowadzić głosowania, przynajmniej na razie, ale wydaje mi 
się, że to jest dobry punkt wyjścia dla mojej prezentacji.

Proszę Państwa, z pieniędzmi w moim życiu jest tak jak w życiu większości 
Polaków: przez długi czas wydawało mi się, że są złe, że ci, którzy je posiadają, 
są źli i że generalnie zajmowanie się pieniędzmi jest podejrzane. W czasie, gdy 
się nawracałem − byłem wtedy studentem AGH − dużo na ten temat myślałem, 
łącznie z taką koncepcją: „Ja już wszystkiego praktycznie się wyrzekłem. Śpię na 
podłodze, jem bardzo mało, poszczę itd.”. Co by było, gdyby – zgodnie z tym ide-
ałem – tak zaczęła funkcjonować większość chrześcijan czy katolików, jak wyglą-
dałoby życie społeczne? Jak wyglądałoby życie społeczne, w którym nie byłoby 
życia gospodarczego, nie byłoby ludzi, którzy mają większe zasoby i mogą po-
magać biednym itd., itp.? Przez następne lata wciąż się nad tym zastanawiałem, 
żeby wreszcie dojść do tego, że wychowałem się w kraju, w którym funkcjonuje 
pseudoreligia. Nazwałem ją „katomarksizmem”.

Ta pseudoreligia w skrócie polega na tym, że kiedy w czasach PRL-u ludzie 
szli do kościoła, to słyszeli, że Jezus kocha ubogich, a potem musieli iść na zebra-
nie partyjne i dostawali informację, że trzeba nienawidzić bogatych. Jak wiado-
mo, marksizm uderza w kapitalizm, kapitalistów, czyli tych, którzy mają środki 
służące produkcji. Wszyscy ci, którzy je mają, są zatem podejrzani. I z połączenia 
tych dwóch wątków w pewnym momencie zrobiła się jedna religia, pod hasłem: 
kochać ubogich i nienawidzić bogatych. Ja bym do tego jeszcze dodał (nie ma 
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tu czasu na pogłębione analizy) fakt, że jesteśmy raczej społeczeństwem agrar-
nym; niemal wszyscy w Polsce wywodzą się ze wsi. W społeczeństwie agrarnym 
z majątkiem jest tak: jeżeli ktoś ma więcej (a majątek się bierze z pola), to ja mam 
mniej, czyli konflikt o majątek jest racjonalnie uzasadniony. Rozumowanie ta-
kich osób przedstawia się następująco: z natury rzeczy niejako wynika, że trzeba 
nienawidzić tego, kto funkcjonuje koło mnie i ma więcej, bo wtedy jest mi gorzej.

Przejawy takiego sposobu podejścia, takiego „katomarksizmu”, znajdujemy 
wszędzie. To przykładowo powszechnie podzielana zła opinia o polskich przed-
siębiorcach. Wyobraźmy sobie: jak wyglądałoby polskie społeczeństwo, gdyby 
nie było polskich przedsiębiorców, tylko sami polscy pracownicy? Ja nie potra-
fię sobie tego wyobrazić. Co ciekawe, ten pogląd ma status religii, czyli z nim 
się nie dyskutuje, to po prostu aksjomat. To pseudoreligia: ani katolicyzm, ani 
marksizm, tylko „katomarksizm”.

Sympozjum, na którym jesteśmy obecni, zostało poświęcone myśli Jana 
Pawła II i chciałem tu w związku z tym podkreślić, że między innymi papieżo-
wi zawdzięczam cudowną analizę przypowieści o bogatym młodzieńcu. Głów-
nym argumentem przemawiającym za „katomarksizmem” dla wielu osób by-
ło stwierdzenie Jezusa: „[…] sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim [...]” 
(Mk 10, 21), jako pewna wytyczna dla wszystkich wierzących. Paradoksalnie, Je-
zus tylko raz powiedział: „sprzedaj wszystko, co masz” (Mk 10, 21), a przecież 
przyjaźnił się z wieloma bogatymi ludźmi − Nikodemem, Szymonem, Józefem 
z Arymatei. Ktoś kiedyś stwierdził, że Jezus nigdy nie był na uczcie u ubogiego 
człowieka, zawsze u bogatych…

Z biegiem czasu przybywa ludzi, którzy chwalą się tym, że znali Jana Pawła II 
osobiście. Ja go nie znałem, natomiast dokładnie przeczytałem jego nauczanie. 
I raz mi się zdarzyło, że wygłosiłem kazanie, po którym mój bardzo wykształco-
ny kolega ksiądz podszedł do mnie i mówi: „Ależ to herezja!”, a ja na to: „Akurat 
to cytat z encykliki Jana Pawła II”. I dla mnie to jest cały czas taka sytuacja, w któ-
rej obowiązuje pewna pseudoreligia, której się nie weryfikuje, ale której założenia 
stale się powtarza.

Z tej perspektywy postanowiłem sięgnąć do Ewangelii. I teraz uwaga meto-
dologiczna: uważam, że to, o czym mówię, nie jest moim poglądem, a raczej na-
uką. Przyjąłem mianowicie takie założenie, że nauka Jezusa jest spójna. Powstała 
w głowie jednego człowieka, na dodatek Osoby Boskiej, więc to, czego Chrystus 
nauczał, co nawet na zewnątrz, w interakcjach, wygląda paradoksalnie, to w tym 
systemie myślenia musi być jednoznaczne, spójne, pasujące do siebie. Po pierw-
sze, metodologia, w której wyciąga się jeden fragment z kontekstu, pomijając in-
ne, i w której powstają konflikty dotyczące ich odczytania, a wtedy ucieka się od 
odpowiedzi, dlaczego to jest takie konfliktowe, do niczego nie prowadzi. Trzeba 
to wszystko zebrać, ująć w jeden system myślenia. Po drugie, w mojej metodolo-
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gii kierowałem się tym, że starałem się zrozumieć wiele uwarunkowań tamtych 
czasów – chodzi o pewną świadomość historyczną.

Przypowieść o bogatym młodzieńcu to pewna konstrukcja − budowa tekstu 
jest koncentryczna, czyli mamy fragment o tym, żeby pozwolić przyjść dzieciom, 
potem o bogatym młodzieńcu, a potem ten passus, że trudno bogatemu wejść 
do królestwa niebieskiego. Czyta się to tak, że skrajne fragmenty się uzupełniają, 
a środkowy jest kluczem do wytłumaczenia tamtych dwóch. Nie ma teraz cza-
su na tak głębokie analizy, które przez lata przeprowadzałem, raczej jest czas na 
wnioski.

Zacznę od tego, że są dwa podstawowe kierunki myślenia Jezusa, czyli twór-
cy chrześcijaństwa, twórcy tej religii − jesteśmy od Chrystusa, przypominam, bo 
czasami te nasze początki się gubią. Pierwszy wątek został niewątpliwie wpisany 
w przypowieść o talentach, która jest przypowieścią paradoksalną, bowiem ten, 
który pomnaża pięć talentów (talent − jednostka monetarna, 1 talent = 34 kilo-
gramy złota mniej więcej) − duży kapitał − ma 100% zwrotu z kapitału, spory wy-
nik, i słyszy: „sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wie-
loma cię postawię” (Mt 25, 21). Innymi słowy, ten fragment, ten tekst mówi o ta-
kim spojrzeniu na pieniądze Boga objawionego przez Jezusa, że same pieniądze, 
nawet bardzo duże, dla Boga są drobną rzeczą, ale to, że człowiek sobie z nimi 
radzi, czyli umie je pomnażać, że okazuje się skuteczny, jest czymś niesłychanie 
wartościowym.

Wątek drugi: nie chodzi tylko o to, że człowiek jest taki skuteczny. Pieniądze 
bowiem charakteryzują się jeszcze tym, że są niegodziwe − w sensie takim, że 
kuszą. I to jest właśnie ten drugi wątek w myśleniu Jezusa o majątku. Pieniądze 
kuszą w taki sposób, że człowiek przestaje myśleć o sobie, wyceniać siebie przez 
pryzmat tego, kim jest, i zaczyna się postrzegać przez pryzmat tego, co posiada. 
Dlatego trudno bogatemu wejść do królestwa niebieskiego − bo przecenia się, 
myśląc o sobie w kategoriach pieniędzy. Ów sługa zatem, wracając do przypowie-
ści, w drobnej rzeczy wierny, sprawdził się w dwóch aspektach: 1. pokazał swój 
idealizm, swoją uczciwość, nie dał się zdeprawować, 2. okazał się skuteczny i dla-
tego został przeznaczony do większych rzeczy, czyli ma zająć się zarządzaniem 
w Kościele − czy powiedzielibyśmy raczej: w królestwie niebieskim. Powołano go 
do tego, bo się sprawdził.

Teza, którą stawia Jezus, zostaje potwierdzona w przypowieści o nieuczci-
wym rządcy. Chodzi w niej prawdopodobnie o to, że Jezus denerwował się bra-
kiem sprawności ekonomicznej swoich uczniów i chciał ich sprowokować do 
myślenia. I proszę Państwa, o paradoksie!, właśnie i w przypowieści o talentach, 
i w tej przypowieści o nieuczciwym rządcy powtarzają się podobne słowa: „Kto 
w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rze-
czy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie 
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niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam po-
wierzy?” (Łk 16, 10−11). Czyli znowu mamy ten sam sposób postrzegania pie-
niędzy: Bóg patrzy na nie dość przychylnie, ponieważ dzięki pieniądzom testuje 
się człowieka.

Człowieka dzięki pieniądzom testuje się na dwóch poziomach: 1. testuje się, 
czy jest sprawny − przypominam przypowieść o siewcy: „Poznacie ich po ich 
owocach (…)” (Mt 7, 17); jeden miał trzydziestokrotne owoce, jeden sześćdzie-
sięciokrotne i jeden stukrotne. Ewangelia zajmuje się badaniem rezultatów, pa-
trzy na człowieka poprzez skutki jego działań, i te skutki są mierzalne. Pamię-
tajmy: „Nie każdy, który mi mówi: »Panie, Panie!«, wejdzie do królestwa nie-
bieskiego” (Mt 7, 21); 2. testuje się, wiedząc, że mamona uwodzi człowieka. Bo 
w kontakcie z pieniędzmi człowiek może pokazać swoje prawdziwe oblicze, zła-
mać się, i wtedy nie można mu ufać, nie można się na nim oprzeć. Kontynuacją 
takiego sposobu myślenia było to, o czym pisze Paweł: mąż pewnej kobiety z ma-
jątkiem, dorobkiem, musiał udowodnić swoim życiem, że miał sukcesy, że do-
brze pracował, że dobrze zarządzał, że jednak się sprawdził.

Na stanowiska w Kościele powinni awansować ci, którzy się sprawdzają pod 
kątem uczciwości i skuteczności. Oczywiście, powinienem poruszyć tu jeszcze 
aspekt ubóstwa, wielokrotnie podkreślany przez Jezusa. Należy jednak w tym za-
kresie rozróżnić biedę i ubóstwo, bo jest różnica między tym, że człowiek ma ma-
ło w biedzie, a że mało potrzebuje, czyli jest ubogi w duchu. Ewangelia nie daje ra-
czej takich wskazówek, czy jest jakaś różnica między tym, że ktoś ma mało, a kto 
inny dużo. Raczej jest pytanie o to, jak człowiek posiada. Zgodnie z Ewangelią, 
każdy z nas − nie wybrani, tylko każdy − powinien tak pracować nad sobą i nad 
rzeczywistością, żeby osiągać wyniki: „Poznacie ich po ich owocach ” (Mt 7, 17). 
Równocześnie jednak każdy z nas powinien praktykować ascezę, a więc samo-
ograniczanie się, czyli ubóstwo w duchu, bo to ono daje wolność.

Jest jeszcze jeden aspekt związany z pieniędzmi, o którym Jezus wspomina. To 
pozyskiwanie przyjaciół niegodziwą mamoną. Wiele osób o tym nie pamięta, że 
pieniądze ze swej natury mają charakter międzyludzki, czyli ich wartość wynika 
z umowy społecznej. Nie istnieje wartość pieniądza jako taka. Mamy pieniądze 
na koncie, wydają się bezpieczne, ale przecież mogą nastąpić: tąpnięcie politycz-
ne lub ekonomiczne, dewaluacja albo przeciwnie − wzrost wartości. Pieniądze to 
rzecz umowna, to coś, co jest między ludźmi. Wiele razy słyszałem: „biznes is biz-
nes”, ale w końcu i tak, kiedy ktoś coś produkuje, to tam jest człowiek, który za to 
chce zapłacić, czyli decyzję podejmuje człowiek, a nie biznes.

Dwie informacje łącznie − o tym, że pieniądze mogą być niegodziwe, i że 
mogą służyć pozyskiwaniu przyjaciół − oznaczają mianowicie, że pieniądze po-
winny być stosowane w dużej mierze z taką intencją międzyludzką: zawsze po 
drugiej stronie widzę człowieka. Dlatego przykładowo, gdy się mówi o słynnych 
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start-upach w naszym kraju, to chodzi o to, że ludzie wymyślają, czego inni mogą 
potrzebować, zastanawiają się nad potrzebami innych ludzi. I potem starają się to 
dla nich wyprodukować, wytworzyć, żeby oni chcieli to kupić. I to jest to pozy-
skiwanie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną: czyli ona może zdeprawować, ale 
może też świat zmieniać. Oprócz tego oczywiście w grę wchodzą: życie z rodziną, 
z przyjaciółmi, czy też wielkie osiągnięcie społeczeństw demokratycznych, które 
przezwyciężyło myślenie plemienne: że pomagamy tylko sobie i swoim, na rzecz 
tego, że pomagamy innym, obcym, jak chociażby uchodźcom. My nic do nich nie 
mamy, ale jesteśmy chrześcijanami i powinniśmy mieć na myśli to, że to też są lu-
dzie, z którymi powinniśmy podzielić się tym, co mamy.

Pieniądze są święte, ponieważ pieniądze są dobrym testerem w drodze do 
królestwa niebieskiego. Na pieniądzach należy się trenować i ćwiczyć − jeżeli 
w drobnej rzeczy będziemy wierni, Bóg nas nad wieloma postawi. Bez tego testu 
Bóg nie może wyrobić sobie zdania na nasz temat i nie może nam zaufać. W mo-
im środowisku powstała taka teza odnośnie do bycia biednym: nie jest sztuką być 
biednym, jak się nie umie zarabiać. Sztuką jest być biednym, jak się umie zara-
biać, a potem to, co się zarobi, umieć rozdać. Nie sztuką jest być biednym, gdy 
się jest niesprawnym, gdy człowiek nie chce się nauczyć bycia sprawnym, ofero-
wać innym czegoś wartościowego. Sztuką jest pozbyć się tego wszystkiego, gdy 
się osiąga sukcesy.

Abstract

The money is sacred, that is about the Jesus idea to use the money on the 
way to holiness and the Church development

Shutting off from interpretations to identify evangelical poverty with material pover-
ty, the author tries to reconstruct Jesus’ way of thinking about money. Seeing that many 
christians take negative consequences of distrustful approach to money -which never-
theless everybody needs – the author makes a careful study of the gospel messages of the 
‚mammon’. He proposes a special concept of money in human life and in the context of 
God’s Kingdom.


