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Temat: Prawo do dobrego imienia. 

16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 

(Wj 20, 16) 

Przykazanie VIII – Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

37 Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. 

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z 

prawdy, słucha mojego głosu». 38 Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?» (J 18, 37-38) 

1. Czego uczy nas Jezus tymi słowami? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

2. Do czego wzywa nas Bóg w ósmym przykazaniu? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

Grzechy przeciwko ósmemu przykazaniu: 

 odrzucenie prawdy o istnieniu Boga, obojętność na prawdę, lekceważenie wezwań do nawrócenia, 

 relatywizm moralny, selektywne przyjmowanie prawd objawionych, 

 mylenie swoich pragnień z głosem sumienia, 

 szkodzenie przez szerzenie nieprawdy: oszczerstwo, fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo, kłamstwo, 

pochopne posądzanie bliźnich, obłuda i udawanie, świadome szerzenie herezji, 

 szkodliwe mówienie prawdy i tego, co niepotrzebne: ujawnianie tajemnicy, obmowa, donosicielstwo, 

lekkomyślne przyrzekanie. 

Zadanie domowe: Pomyśl o osobie, której nie darzysz sympatią i postaraj się dostrzec w niej trzy pozytywne cechy. 

Zapisz je i podziel się nimi ze swoim przyjacielem. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA 

PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU 

Bądź szczery. 

Nie oczerniaj. Szanuj dobre imię bliźniego. 

Nie obmawiaj. 
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Komentarz dla katechety: 

Ósme przykazanie stoi na straży prawdy. Nakazuje ono szczerze jej szukać, trwać przy niej i na jej fundamencie budować 

życie, zwłaszcza religijne i moralne. Poznana prawda nakłada też obowiązek szerzenia jej słowem i świadczenia o niej 

swoim życiem. Ósme przykazanie zobowiązuje w szczególny sposób osoby odpowiedzialne za środki masowego przekazu 

do służenia prawdzie. Nie można używać środków masowego przekazu do manipulowania społeczeństwem. 

Grzechem przeciwko ósmemu przykazaniu Bożemu jest brak miłości do prawdy, przemilczanie jej, gdy miłość nakazuje o 

niej świadczyć, oraz mówienie tego, co miłość nakazuje przemilczeć. 

Ósme przykazanie dekalogu nakazuje też naprawiać krzywdy wyrządzone złym posługiwaniem się darem mowy. 

Miłość nakazuje naprawić krzywdy wyrządzone językiem. Szczególnie domaga się odwołania oszczerstw i fałszywych 

oskarżeń. Wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywd, nawet jeśli 

jego sprawca otrzymał przebaczenie. Naprawienie krzywd – moralne, a niekiedy materialne jest obowiązkiem sumienia. 

 

 

 

 


