
Katecheza 47. MÓWIĆ PRAWDĘ I DOTRZYMAĆ SŁOWA. 

(w podręczniku strony 151-153) 

Znamy polskich świętych. Oni wcielali dziesięć przykazań Bożych w życie. Głosili prawdę, 

choć nie zawsze była ona dobrze przyjmowana. Przypomnijcie sobie św. Wojciecha, św. 

Stanisława czy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Dawanie świadectwa prawdzie doprowadziło 

ich do męczeńskiej śmierci. Nie ugięli się jednak, dotrzymali wiernie przyrzeczenia 

danego Bogu. Dziś porozmawiamy o prawdzie i o tym, co z niej wynika. 

Czy warto mówić prawdę? – świadectwo 

Zacznijmy od poznania Cassie Barnell, dziewczyny, w życiu której prawda była bardzo 

ważna, a jak się okaże – nawet najważniejsza.  

Historia Cassie Bernall, uczennicy z Columbine High School w Littleton (USA), 

zamordowanej przez rówieśnika 20 kwietnia 1999 r. po tym, jak wyznała, że wierzy w 

Boga. Cassie Bernall wychowywała się w chrześcijańskiej rodzinie, ale nie była grzeczną 

nastolatką. Swoim rodzicom sprawiała wiele kłopotów, miała obsesję na punkcie muzyki 

deathrock i wampirów. Nienawidziła wszystkich, nawet siebie, zażywając narkotyki i 

posuwając się do samookaleczeń. Zrozpaczeni rodzice robili, co mogli: Cassie zmieniła 

szkołę, środowisko kolegów, rodzice starali się być zawsze blisko niej. Poznała nowych 

przyjaciół, m.in. Jamie, z którą zaczęła rozmawiać o Bogu. To dzięki niej znalazła się w 

grupie modlitewnej, ale nadal była smutna i zamyślona. W jednym z listów tak pisała: 

„Stałam się taka, jaka nigdy nie chciałam być. Jestem przygnębiona… Nigdy nie chciałam 

być pesymistką ani płaczliwym dzieckiem. Nie prosiłam o osobowość, która dla innych 

nie jest pociągająca, ani też jej sobie nie wybrałam. Mama zawsze mówiła mi, żebym 

myślała pozytywnie i uśmiechała się – ludzie to widzą i to ich pociąga. Szkoda, że tego 

nie potrafi ę, bo zawsze chciałam być wesołą, tryskającą energią dziewczyną, z którą inni 

chętnie przebywają”. Cassie pozostawiła po sobie notatki. W jednej z nich pisze: 

„Staram się bronić mojej wiary w szkole… Może to być zniechęcające, ale może również 

dawać wiele zadowolenia…” 

A w liście do przyjaciółki napisała: „Muszę być całkowicie szczera wobec siebie i Boga i 

przestać myśleć, że mogę Go okpić – On jest BOGIEM, trzeba o tym głośno krzyczeć! Nie 

mogę iść na kompromisy… Nie chcę, żeby ktokolwiek uważał mnie za hipokrytkę”. 

Postawę prawdziwego, żarliwego chrześcijanina zachowała do końca. We wtorek 20 

kwietnia 1999 r. w porze lunchu w drzwiach biblioteki w Columbine High School w 

Littleton pojawili się dwaj uczniowie, którzy znani byli ze swej nienawiści do chrześcijan i 

grup etnicznych. Mieli ze sobą broń i postanowili jej użyć. Jeden z nich podszedł do 



Cassie i zapytał: „Czy wierzysz w Boga?”. Po chwili usłyszał odpowiedź: „Tak. Wierzę w 

Boga”. Nic więcej nie zdążyła powiedzieć. Zginęła jako męczennica w wieku 17 lat. (opr. 

na podst.: Cassie Bernal – od satanizmu do męczeńskiej śmierci za wiarę, [online], 

dostęp: 24.06.2013, <http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/swiadectwa/inne-

swiadectwa/540-cassie-bernal.html>) 

– Jaką osobowość miała Cassie? 

– Z czym musiała się zmagać w swoim wnętrzu? 

– Dlaczego Cassie zginęła? 

– Skąd miała odwagę powiedzieć: „Tak. Wierzę w Boga”? 

Cassie nie bała się powiedzieć prawdy, bo była pewna jej słuszności. Prawda, Jezus były 

dla niej ważniejsze niż wszystko inne. Jej świadectwo prawdzie to postawa bohaterstwa 

i męczeństwa. Również my na co dzień stajemy przed wyzwaniami, chociaż nie tak 

radykalnymi, w których należy postawić na prawdę, na dotrzymanie obietnicy, jaką się 

złożyło. 

Przykazanie VIII nakazuje nam mówić prawdę. Zobowiązuje nas do odrzucenia 

kłamstwa, a dawania świadectwa prawdzie. Prawda przybliża nas do innych ludzi i 

buduje nasze zaufanie do nich. Szacunek do prawdy zbliża nas przede wszystkim do 

Boga, który jest źródłem prawdy. Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 

14,6). 

Kto naśladuje Jezusa, chce iść za Nim, ten musi swoje życie oprzeć na prawdzie. 

Chrześcijanin, dając świadectwo prawdzie, jest podobny do Jezusa, który powiedział do 

Piłata: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 

prawdzie” (J 18,37). Dlatego w życiu ucznia Jezusa nie ma miejsca na kłamstwo, 

hipokryzję, fałsz. Uczciwość w naszej mowie i postępowaniu jest znakiem 

rozpoznawczym, że należymy do Jezusa, jesteśmy chrześcijanami. Jezus mówi: „ Niech 

wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5,37). 

– Na czym polega mówienie „tak, tak”, „nie, nie”? 

 

Nie zawsze jest łatwo mówić prawdę. Czasami wydaje nam się, że gdy powiemy prawdę, 

zostanie ona odebrana negatywnie, zostaniemy źle zrozumiani, będziemy mieć z jej 

powodu problemy. Pojawia się wtedy pokusa powiedzenia nieprawdy, kłamstwa.  
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Życie w kłamstwie ma nie tylko wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi, lecz także na kontakt z 

Bogiem. Boga okłamać nie można. On zna nas takimi, jacy jesteśmy naprawdę. Żyjąc w 

kłamstwie, oddalamy się od Niego. 

Zasady wynikające z przykazania VIII podaje KKK 2507–2512. Warto nad tymi zasadami się 

zastanowić i nimi żyć. 

„Poszanowanie dobrego imienia i czci osób zabrania czynów i słów obmowy lub oszczerstwa”. 

„Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania bliźniego”. 

„Wykroczenie przeciw prawdzie domaga się wynagrodzenia krzywd”. 

„«Złota zasada» pomaga rozpoznać w konkretnych sytuacjach, czy należy ujawnić prawdę 

temu, kto jej żąda, czy jej nie ujawniać”. 

„«Tajemnica sakramentalna [spowiedzi] jest nienaruszalna». Tajemnice zawodowe powinny 

być strzeżone. Informacje przynoszące szkodę drugiemu człowiekowi nie powinny być 

ujawniane”. 

„Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności i sprawiedliwości. 

Należy kierować się umiarem i dyscypliną w korzystaniu ze środków społecznego przekazu”. 

(Katechizm Kościoła katolickiego, 2507–2512) 

– Dlaczego wykroczenie przeciw prawdzie domaga się naprawienia krzywdy? 

– Kiedy można ujawnić prawdę? 



– Kiedy jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy? 

– Przed czym nas chroni przykazanie VIII? 

2. Wartość prawdy – „rybi szkielet” 

K. zachęca, by uczniowie głębiej się zastanowili nad pytaniem: 

– Dlaczego warto mówić prawdę? 

W „rybi szkielet” wpisz główne argumenty za tym, dlaczegowarto mówić prawdę, a na „rybich 

ościach” to, co argument wspomaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLACZEGO WARTO MÓWIĆ PRAWDĘ? 

 

Prawda ma ogromną wartość. Jest niezastąpiona w życiu z innymi ludźmi, a przede wszystkim w życiu 

z Bogiem, który zawsze jest z osobami służącymi prawdzie. 

Zastanów się i rozstrzygnij, jak powinna dana osoba zachować się, np.: 

1. Obiecałem mamie, że zrobię zakupy, ale kolega ma fajny film, który chciałem obejrzeć, i zaprasza 

mnie do siebie. Jak powinienem postąpić? Dlaczego tak? 

2. Znalazłem w szkole na korytarzu 100 zł i nikt tego nie widział. Na przerwie kolega mówi, że zgubił 

pieniądze. Jak powinienem postąpić? Dlaczego tak? 

3. Nie odrobiłam zadania z matematyki. Mogę zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, ale koleżanka 

proponuje mi, że mogę odpisać od niej pracę domową. Jak powinnam postąpić? Dlaczego tak? 

Prawda czyni z nas wolnych ludzi, żyjących bez lęku, z dumnie podniesioną głową. Mamy wtedy 

poczucie własnej wartości również w oczach Boga. Za prawdę oddał życie bł. ks. Jerzy Popiełuszko, za 

prawdę więziono wiele osób. Dużo trudniejszym więzieniem jest życie w kłamstwie. Obarczeni nim w 
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sumieniu, niesiemy ciężar rozgoryczenia i nienawiści wszędzie tam, gdzie się pojawiamy. Człowiek 

wolny to człowiek radosny. Taką wolność daje życie w prawdzie. 

Zapis do zeszytu 

Wpisz temat oraz jako notatkę podaj krótkie definicje obmowy, plotkarstwa, krzywoprzysięstwa i 

wiarołomstwa. Przerysuj także „rybi szkielet” z odpowiedziami na pytanie: „Dlaczego warto mówić 

prawdę?”. 

 


