
ÓSME PRZYKAZANIE 
 
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek (Wj 20, 16). 
Słyszeliście... że powiedziano przodkom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz 
Panu swej przysięgi" (Mt 5, 33). 
 
Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem.  
 
Stary Testament zaświadcza, że Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy. Jego słowo jest prawdą. 
„Jego wierność... (trwa) z pokolenia na pokolenie” (Ps 119, 90).  
W Jezusie Chrystusie Boża prawda objawiła się w pełni. „Pełen łaski i prawdy” (J 1, 14), jest 
On „światłością świata” (J 8,12), jest Prawdą. „Kto w (Niego) wierzy, nie pozostaje w 
ciemności” (J 12, 46).  
 
Człowiek z natury kieruje się ku prawdzie. Ma obowiązek szanować ją i o niej świadczyć: „Z 
racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami... nagleni są własną swą naturą, a 
także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. 
Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań 
prawdy” (Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2). 
 
Prawda jako prawość postępowania i prawość słowa ludzkiego nazywa się prawdomównością, 
szczerością lub otwartością. Prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by 
okazywać się prawdziwym w swoich czynach, by mówić prawdę w swoich słowach, 
wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy. 
 
Wykroczenia przeciw prawdzie 
 
Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo. Wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona 
publicznie, nabiera szczególnego znaczenia. Przed sądem staje się ona fałszywym 
świadectwem. Złożona pod przysięgą jest krzywoprzysięstwem. Takie sposoby postępowania 
przyczyniają się do skazania osoby niewinnej, do uniewinnienia osoby winnej lub też do 
zwiększenia kary, której podlega osoba oskarżona.  
 
Poszanowanie dobrego imienia osób zabrania jakiegokolwiek niesprawiedliwego czynu lub 
słowa, które mogłyby wyrządzić im krzywdę. Staje się winnym: 
- pochopnego sądu, kto nawet milcząco uznaje za prawdziwą bez dostatecznej podstawy - 
moralną wadę bliźniego; 
- obmowy, kto bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia wady i błędy drugiego człowieka 
osobom, które o tym nie wiedzą, raczej odmowa to mówienie o kimś rzeczy złych ale 
prawdziwych 
- oszczerstwa, kto przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą szkodzi dobremu imieniu innych i 
daje okazję do fałszywych sądów na ich temat; inaczej oszczerstwo to mówienie okiem rzeczy 
złych i nieprawdziwych 
- plotki, kto powtarza rzeczy zasłyszane, ale niesprawdzone 
- kłamstwo, kto inaczej myśli a inaczej mówi 
- pochlebstwo, kto dla własnej korzyści schlebia innej osobie, myśląc o niej zupełnie co innego. 
 
Posługiwanie się środkami społecznego przekazu 
We współczesnym społeczeństwie środki społecznego przekazu odgrywają wyjątkowo ważną 
rolę w informowaniu, rozwoju kultury i kształceniu. Rola ta wzrasta w związku z postępem 



technicznym, bogactwem i rozmaitością przekazywanych wiadomości, wpływem wywieranym 
na opinię publiczną. 
Informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu pozostaje w służbie dobra 
wspólnego. Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności, 
sprawiedliwości i solidarności. 
 
Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego 


