Co znamená
„Nepromluvíš křivého svědectví?
Neříkej nic, co není pravda. Bůh je Pravda. Nikdy nás
neobelže a přeje si, abychom byli k sobě navzájem upřímní.
Toto přikázání nás vyzývá především k tomu, abychom neříkali lži
„proti“ našemu bližnímu, tedy abychom mu neublížili, neranili ho, nedostali ho do problémů.
Když lžeš, už se ti nedá věřit. Lež je jed, který časem zničí každé přátelství.
Proti osmému přikázání je také lichotit jiným a povzbuzovat je v jejich chybném chování, i když by
naopak bylo čestnější jim ukázat, v čem chybují a proč, aby se mohli změnit k lepšímu.
Osmé přikázání nás chrání, abychom nebyli obelháváni a podváděni. Také nás chrání, aby se z nás
nestali prolhaní, nečestní lidé, se kterými by nikdo nechtěl mít nic společného.
Člověk může lhát, i když nic neřekne. A to i v případě, když se ho nikdo na nic nezeptá. Když zamlčí, co
zamlčeno být nemělo.
Osmé přikázání by se dalo říct také takto: Zůstávej

v pravdě.

Ježíš a osmé přikázání
Ježíš vyzývá své učedníky, aby byli pravdiví, poctiví a důvěryhodní: „Buďte bezelstní jako holubice“ (Mt
10,16).
Rozhodnout se pro pravdu je první krok k vytvoření opravdových a stálých vztahů; dáváme tak
druhým možnost nám důvěřovat. Ježíš žádá ty, kdo ho následují, aby si osvojili upřímnou řeč, kde ano
je ano a ne znamená ne. Máme brát ohled na druhého a nepoužívat slova ke zraňování. V evangeliu
nám Ježíš připomíná, že „ústa mluví to, čeho je srdce plné“ (Mt 12,34). Pokud lžeme, využíváme slovo
k tomu, aby se někdo cítil nepříjemně nebo abychom šířili pomluvy… Tak máme opravdu problém!
Nejenže děláme zle tomu, kdo je nám blízký, ale zanedbáváme i své vlastní „srdce“ a neuvědomujeme
si, že je plné smetí! Ježíš nás naopak povzbuzuje abychom si vybrali dobro a abychom opatrovali své
srdce jako poklad, protože právě z něj vycházejí naše slova.
Mocná slova
Slova mají velkou moc. Mohou povzbudit i zranit. Zakroužkuj ta slova, která posilují důvěru mezi lidmi
a zůstanou ti ta, která bychom podle 8. přikázání neměli dělat.
pochválit

pomluvit

povzbudit
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mluvit pravdu

lhát

nactiutrhat

Pravda osvobozuje
Někdy je pro nás těžké říct pravdu. Možná máme strach, stydíme se nebo se bojíme následků. Stalo se
ti někdy, že ses bál říct pravdu? Vzpomeneš si, jak ses cítil, když se ti to podařilo?

