
Prawda w moim życiu 

Katecheza o VIII przykazaniu 



Cel katechezy 

 Zdefiniowanie pojęć: prawda, kłamstwo 

 Wyjaśnienie konsekwencji życia w prawdzie 

 Poznanie biblijnych wezwań do życia w prawdzie  

 Omówienie grzechów przeciwko VIII przykazaniu 

 Kształtowanie postawy panowania nad językiem 

Źródło:<ahref="https://pl.freepik.com/wektory/ludzie

">Ludzie plik wektorowy utworzone przez pch.vector 

- pl.freepik.com</a> 



Modlitwa 

 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. 

 Poprośmy Pana Boga o odwagę życia  

w prawdzie, świadczenia o niej. 

 Ojcze nasz… 

Źródło:<a href="https://pl.freepik.com/zdjecia/milosc">Miłość 

zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com</a> 



Przykazanie VIII 

 Przykazanie VIII - Nie mów fałszywego 

świadectwa przeciw bliźniemu swemu - odwołuje 

nas do dwóch pojęć: prawdy i kłamstwa 



Kłamstwo 

 Czym jest kłamstwo? 

 Dlaczego ludzie się nim posługują? 

 W jaki sposób wpływa ono na relacje? 

 Co się dzieje, gdy wychodzi ono na jaw? 

 



Kłamstwo 

 Posłuchajcie,  

co na temat 

kłamstwa, mówił 

ksiądz Pawlukiewicz 

w jednej z homilii 



Prawda 

 Czym jest prawda? 

 Dlaczego ludzie się nią posługują? 

 W jaki sposób wpływa ona na relacje? 



Prawda 

 Internetowy słownik języka polskiego PWN podpowiada nam 

(https://sjp.pwn.pl/szukaj/prawda.html) : 

 

 

 

 

 

 

 

 Jezus wzywa nas do prawdy. Wymagał jej od swoich uczniów, mówiąc: „Niech wasza 

mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 37). 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/prawda.html


Jezus Prawdą 

Przykazanie VIII zobowiązuje nas do odrzucenia 

kłamstwa i dawania świadectwa prawdzie. Prawda 

buduje zaufanie, przybliża nas do innych ludzi i Boga, 

który jest źródłem prawdy. 

 „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6) 

 „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, 

aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37) 

 „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was 

do całej prawdy”  (J 16,13) 



Stawać w prawdzie 

JAK MYŚLICIE… 

 Czy prawda jest zawsze dobra? 

 Czy pragnąc żyć w prawdzie mam zawsze wszystko 

mówić innym? (Na przykład mam powiedzieć 

znajomej, że wygląda fatalnie w nowej sukience, którą 

sama jest zachwycona?) 

 Co z tajemnicą zawodową? (A gdy ktoś zagraża sobie 

lub innym?) 

 Czy każdy ma prawo o prawdy? (Na przykład obcy do 

uzyskania od dziecko informacji, gdzie mieszka?) 

 Czy kłamstwo zawsze jest złe? (Co z rodzinami, które 

ukrywały Żydów u siebie w domu, oczywiście nie 

przyznając się do tego?) 

 



Stawać w prawdzie 

 Czy kłamstwo jest lepsze od prawdy? 

 Czy oby na pewno starty nie przewyższają zysków z takiego zachowania? 

 Obejrzyjcie reklamę, skupiając się na jej treści, a nie tym, co ona reklamuje 



Życie w prawdzie 

 Pomaga nam budować zaufanie 

 Sprawia, że jesteśmy wiarygodni 

 Świadczy o naszej lojalności i uczciwości 

 Pogłębia nasza relacje, więzi z innymi osobami 

 Daje wgląd w siebie, jest źródłem samopoznania 

 Pozwala zachować prawo Boże 

 



Grzechy przeciwko VIII przykazaniu 

 fałszywe świadectwo  - wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona przed 
sądem 

 krzywoprzysięstwo - wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona pod 
przysięgą 

 plotka - świadome, dobrowolne, niepotrzebne mówienie o wadach 
innych 

 oszczerstwo - wypowiedź sprzeczna z prawdą, szkodząca dobremu imieniu 
bliźniego 

 obmowa - ujawnienie bez ważnej przyczyny prawdziwych wad i błędów 
drugiego człowieka 

 pochopne sądy - uznanie wad drugiego człowieka za prawdziwe, bez 
dostatecznych podstaw 

 pochlebstwa - nieszczere i schlebiające słowa, mające na celu 
przypodobanie się komuś 

 próżność i samouwielbienie - chęć zwracania na siebie uwagi, 
imponowania innym 

Źródło:<ahref="https://pl.freepik.com/zdjecia/kobiet
a">Kobieta zdjęcie utworzone przez drobotdean - 

pl.freepik.com</a> 

Źródło: <ahref="https://pl.freepik.com/zdjecia/biznes">Biznes 
zdjęcie utworzone przez peoplecreations - 

pl.freepik.com</a> 



Nie gadaj kłamliwie 

1. Słowem Boga został świat stworzony, 
Słowem Boga człowiek uzdrowiony. 
Na jego słowo "milcz" żywioł musiał zamknąć swój gniew. 
A moje słowo ciągle zmyśla, gada. 
A w moich ustach ciągle bzdury na nic niepotrzebne. 
Panie, oczyść moją mowę, 
daj mi mówić jak Ty. 

Ref. Nie gadaj kłamliwie, nie mów fałszywie, 
O każde słowo zapyta cię Pan. 
Nie gadaj kłamliwie, nie mów fałszywie, 
z każdego słowa będziesz musiał sprawę zdać. 

2. Człowiek dobry mówi jakby anioł, 
z Matką Boga idzie, patrzy na nią. 
Na Słowo ludzi Boga wielu odrodziło się. 
A moje słowo w osądzaniu pierwsze. 
A w moich ustach ciągle wiersze beznadziejnych kłamstw. 
Panie, oczyść moją mowę, 
daj mi mówić jak Ty. 

 Posłuchajcie piosenki 

zespołu Mocni w Duchu? 



Panowanie nad językiem 

 „Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym” (Jk 3,2) 

 „Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło 

niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy 
wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na 
podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi 
błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia 
moi! Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i 

gorzka? Czy może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki 
albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać 
słodkiej wody” (Jk 3,8-12) 

 „Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata 
swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś 
sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. Jeden 

jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub 
potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?” (Jk 4,11-12) 

Źródło:<ahref="https://pl.freepik.com/wektory/kobieta">Kobieta 
plik wektorowy utworzone przez macrovector - pl.freepik.com</a> 

Źródło:<ahref="https://pl.freepik.com/zdjecia/kobieta">Kobieta 
zdjęcie utworzone przez cookie_studio - pl.freepik.com</a> 



Panowanie nad językiem 

 „Niech nie wychodzi z waszych ust 

żadna mowa szkodliwa, lecz tylko 

budująca, zależnie od potrzeby, by 

wyświadczała dobro słuchającym” 

(Ef 4,29) 



Panowanie nad językiem 

Michel Piquemal - Trzy sita 

Któregoś dnia zjawił się u filozofa Sokratesa jakiś człowiek i chciał się z nim podzielić pewną wiadomością. 

– Posłuchaj, Sokratesie, koniecznie muszę ci powiedzieć, jak się zachował twój przyjaciel. 

– Od razu ci przerwę – powiedział mu Sokrates – i zapytam, czy pomyślałeś o tym, żeby przesiać to, co masz mi do powiedzenia, przez trzy 

sita? 

A ponieważ rozmówca spojrzał na niego nic nierozumiejącym wzrokiem, Sokrates tak to objaśnił: 

– Otóż, zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to, co chcemy powiedzieć, przez trzy sita. Przypatrzmy się temu! Pierwsze 

sito to sito prawdy. Czy sprawdziłeś, że to, co masz mi do powiedzenia, jest doskonale zgodne z prawdą? 

– Nie, słyszałem, jak o tym mówiono, i... 

– No cóż... Sądzę jednak, że przynajmniej przesiałeś to przez drugie sito, którym jest sito dobra. Czy to, co tak bardzo chcesz mi 

powiedzieć, jest przynajmniej jakąś dobrą rzeczą? 

Rozmówca Sokratesa zawahał się, a potem odpowiedział: 

– Nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie... 

– Hm! – westchnął filozof. – Pomimo to przypatrzmy się trzeciemu situ. Czy to, co pragniesz mi powiedzieć, jest przynajmniej pożyteczne? 

– Pożyteczne? Raczej nie... 

– W takim razie nie mówmy o tym wcale! – powiedział Sokrates. – Jeżeli to, co pragniesz wyjawić, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani 

pożyteczne, wolę nic o tym nie wiedzieć. A i tobie radzę, żebyś o tym zapomniał... 

 

(https://epodreczniki.pl/a/przesiac-wiadomosc-przez-trzy-sita/DQTyNIoMN za: Michel Piquemal, Trzy sita, [w:] tegoż, Bajki filozoficzne, tłum. 

Helena Sobieraj, Warszawa 2008, s. 100–101) 



Panowanie nad językiem 

Ważne jest zatem, aby przesiać to, co chcemy powiedzieć, przez: 

 sito prawdy 

 sito dobra 

 sito pożyteczności 



Podsumowanie 

Źródło: https://katechezawizualna.pl/2019/01/co-ty-

nie-powiesz-osme-przykazanie/ 



Sprawdź czy pamiętasz 

Wskaż 

poprawną 

odpowiedź 

Jeżeli Twoje odpowiedzi to: 
CBAAB, to brawo Ty!  



Dziękuję za uwagę 

Pozdrawiam serdecznie 


