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Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen 

 Igen az igazságra 
 

 
Isten a nyelvünktől óvja embertársainkat. 
Fordítható jövő időben is: nem fogsz hamis tanúságot tenni! 
 
 

I. A PARANCS ÉRTELME: 
 

Az emberi szónak töltése, súlya van: beszédünkkel 
erősíthetünk és elcsüggeszthetünk, lelkesíthetünk és béníthatunk, 
gyógyíthatunk és sebezhetünk. A szó lehet áldás vagy átok, vihet életet, de 
hordozhat halált is. Viheti Krisztust, s viheti az ördögöt, a szétdobálót.  

 
Isten kettős reteszt állít nyelvünk elé: fogsor és ajak, hogy 

felelősen ejtsünk ki minden szót. 
 

 
 

Vele áldjuk az Urat és az Atyát, 
 



 

 
 

és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára 
vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok jön. 

 
II. Bűnök a 8. parancs ellen: 

 
 Hamis tanúságtétel 

 „A hamis tanú nem marad büntetlen, és aki hazugságot szól, nem 
viszi el.” (Péld 16) 
 

 
 
 Hazugság 

Ne hazudjatok és senki meg ne csalja felebarátját. (Lev 19,11) 
A hazug ajkak utálatosak az Úrnál. (Péld 12,22) 
A hazug ajkak megölik a lelket. (Bölcs 1,11) 

 
Aquinói Szent Tamás – Aki hazudik,  
(1.) hasonló lesz a Sátánhoz, a hazugság atyjához. Az emberről szavai alapján tudjuk, 

hol van a hazája.  
(2.) Közösséget bomlasztja.  
(3.) Elveszíti becsületét.  
(4.) Elveszíti lelkét. 



 Vakmerő ítélet = A rosszat igaznak és bizonyosnak tartani 
 
Aranyszájú Szent János – Minden ember maga szerint ítél meg 
másokat; a parázna senkit sem tart tisztának, míg a tiszta nem 
egykönnyen vél mást tisztátalannak; a kevély senkit sem tart alázatosnak, 
míg az alázatos senkit sem tart kevélynek. 
 
 Megszólás = Más hibájának, bűneinek indokolatlan feltárása 

 
 

 Rágalmazás  = Igazságtalan állítás általi károkozás más 
becsületében 

Ne légy rágalmazó, se árulkodó a nép között. (Lev 19,16) 
A rágalmazó az emberek utálatossága. (Péld 24,9) 
Aki titkon rágalmaz, nem egyebet cselekszik, mint a kígyó, mely 
alattomban mar. (Préd 10,11) 
 
 Gyalázkodás/Csúfolódás  = Szemtől-szembe történő 

becsületsértés 

 
 

 
III. KEGYES HAZUGSÁG? 

 
A kegyes hazugság. Kegyes hazugság nincs. A kegyesség az istenfélő 
ember életmódját jelöli, azzal összeférhetetlen a hazug beszéd! 
 
 



IV. ISTEN IGÉJE A BESZÉDRŐL 
 

Jak 1,26: „Ha valaki nem fékezi nyelvét, annak mit sem ér 
vallásossága!”  

 
Üdvösségünket vagy kárhozatunkat is befolyásolja 

beszédünk. 
 
 

V. A KERESZTÉNY EMBER ÉS A BESZÉD 
 
Stanley Jones - India misszionáriusa mondta barátjáról: „Ez az ember 
valóban keresztény, mert egy hete együtt lakunk, de még semmi jót nem 
mondott magáról, és semmi rosszat nem mondott másról!” 
 
Legyen igaz! 

 
Szóljon ki-ki igazat felebarátjával -, szeressétek az igazságot és 
békességet. (Zak 8,16.19) 
 Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén 
embertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak (Ef 4,25) 

 
Legyen építő, gyógyító, vezesse a szeretet! 
 

Szeretetünket szavainkkal is meg kell mutatni! Gyakoroljuk 
OTTHON és MINDENHOL! Több lesz az öröm, a fény! 
 

„Az Úr Isten bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a 
megfáradtakat beszéddel!” (Iz 50,4) 
A szeretet nélküli igazság még sebezhet és ölhet, az igazság szeretet 
nélkül lehet kegyetlen. 
 

Szent Ágoston – Ha hallgatsz, szeretetből hallgass! Ha 
beszélsz, szeretetből beszélj! Ha intesz, szeretetből ints! Ha 
megbocsátasz, szeretetből bocsáss meg! A szeretet 
gyökerezzen benned és ebből a gyökérből semmi más, csak jó 
nőhet! 
 
 
 
 



Szóljunk, ha szükséges! 
 
A JÓ mellett, a GONOSZ ellen! 
 
Tanúságtétel: Evangélium hirdetése (Otthon a hit tanúja a szülő – 
Templomban a pap) 
 

 
 

"Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk" (ApCsel 
4,20) 

 
Vétkesek közt cinkos, aki néma! (Babits – Jónás könyve) 

Csiha Kálmán  – Nem csak elmerengeni, hanem erőnk szerint küzdeni. 
Van egy közszellem. amely meggyilkoltatott 6.000.000 magzatot, 
szétszakította a magyarságot, halál felé viszi Magyarországot 
számarányban és lélekben. Meg kell változtatni, nem szabad hallgatni. .. 
A farizeusok felbujtották embereiket, akik szerették Jézust, hallgattak… A 
gonoszok kiabálnak, a jók hallgatnak, s félre megy a sorsunk! (Névjegy 
2007) 
 
VI. AZ IGAZSÁG 

Mi az igazság? – Mi emberek a magunk igazát tekintjük általában, 
nem pedig a nagybetűs Igazságot, ami nem valami, hanem Valaki! 

 
Én vagyok az út, az igazság és az élet! (Jn 14,6) 

 
Befejező gondolatok 

 
Jézus tanítása: „A szív bőségéből szól a száj!” (Mt 12,34) 
Szent Jeromos – Az ember beszédje megmutatja, mi van 

bensejében! 
 
 
 


