
28. Nie mów fałszywego świadectwa 
 

Sytuacja egzystencjalna 

 W wywiadach, pismach do prokuratorów, sędziów i adwokatów Larry 

Griffin prosił o pomoc. Tuż przed wykonaniem zastrzyku z trucizną powtarzał, 

że nikogo nie zabił. Do samego końca utrzymywał, że jest niewinny. Na próżno 

– został stracony. Za co? 

W 1980 roku na ulicach Sant Louis w Missouri dochodzi do strzelaniny. Ginie 

w niej 19-letni diler narkotyków. Świadkiem zajścia jest Robert Fitzgerald. To 

on wskazał, że tamtego wieczora widział, jak Griffin podczas jazdy 

samochodem wyciągnął broń i wymierzył do 19-latka.  

Niedoświadczony adwokat, jakiego dostał oskarżony, nie potrafił 

wykorzystać jego alibi. W czasie zabójstwa Larry był gdzie indziej z inną 

osobą. Ponadto obrońca nie wziął pod uwagę zeznań innych świadków, którzy 

nie potwierdzili wersji Fitzgeralda i wskazywali innego sprawcę. Nie zwrócił 

również uwagi na to, że zabójca oddał precyzyjny strzał prawą ręką, a jego 

klient był leworęczny.  

Splot tych pomyłek i feralnych wydarzeń spowodował, że mężczyzna 

został skazany na karę śmierci. 21 czerwca 1995 roku wyrok został wykonany. Dopiero 10 lat później prokurator 

zlecił ponowne śledztwo. Jego 

wyniki były szokujące. Sędziowie 

przyznali, że Griffin był niewinny, a 

zeznania głównego świadka – 

nieprawdziwe. Na naprawę błędu 

było już jednak za późno... 
 

(Śmiertelne pomyłki – egzekucje 

niewinnych, http://nasygnale.pl/gid, 

13837297, img, 13837591, title, 

Smiertelne–pomylki–egzekucje–

niewinnych, galeria.html?ticaid=6e901) 

  

 

Niestety, niektórzy ludzie z różnych powodów nie mówią 

prawdy. Wykonaj poniższe zadanie, odpowiadając na 

pytanie, jakie mogą być przejawy takich sytuacji. 

 

Zadanie – Wypisz najczęstsze przykłady złamania 

ósmego przykazania Dekalogu: 

 

 

Imię i nazwisko 

 

1. Dlaczego bohater tej prawdziwej historii został skazany na śmierć? 

2. Co było bezpośrednią przyczyną takiego wyroku?  

3. Jaki wniosek można wyciągnąć z tej historii? 

4. Które przykazanie stoi na straży prawdomówności? 

 

„Prawda lub prawdomówność jest cnotą, która 

polega na tym, by się okazywać prawdziwym w 

swoich czynach i mówić to, co prawdziwe w 

swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, 

udawania i obłudy” (KKK 2505). 

 



 
 



 

 

Zadanie – Wypisz, jakie skutki powoduje brak prawdy. 

 
 

Opowiadanie 

Do mądrego Sokratesa przybiegł ktoś 

wzburzony i rzekł: – Posłuchaj, Sokratesie, tego, 

co ci muszę powiedzieć jako twój przyjaciel... – 

Stój, zaczekaj – przerwał mędrzec. – Czyś przesiał 

to, co mi chcesz powiedzieć przez trzy sita? – Jakie 

to sita? – zapytał przybyły ze zdziwieniem. – Tak, 

drogi przyjacielu, przez trzy sita! Zobaczy- my, 

czy to, co mi zamierzasz oznajmić, przejdzie przez 

te trzy sita. Pierwszym sitem jest prawda. Czy 

sprawdziłeś, czy to, co chcesz mi opowiedzieć, jest 

prawdą? – Nie, tego nie sprawdziłem, ja tylko 

słyszałem i... – A więc tak. W takim razie może 

sprawdziłeś to sitem dobroci? Skoro nie wiadomo, 

czy to prawda, może jest to przynajmniej dobre?  

Rozmówca stwierdził, ociągając się: – Nie mogę 

powiedzieć, aby to było dobre, przeciwnie. – Hm, 

hm! – przerwał mu mędrzec. – Skoro tak, to zastosujemy trzecie sito: czy uważasz za konieczne opowiadać mi o 

czymś, co ciebie samego tak podnieca? – Nie, nie uważam tego za konieczne... – W takim razie – uśmiechnął się 

mędrzec – skoro to, co chcesz mi opowiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani konieczne, zapomnij o tym 

i nie obciążaj samego siebie ani mnie takimi rzeczami. 

Ilu nieprawdziwymi, niedobrymi i niepotrzebnymi sprawami obciążamy siebie, a nieraz też innych... 

Brak 
prawdy

https://www.youtube.com/embed/H_WsUs-HcdY?feature=oembed


Zadanie – Rozwiąż krzyżówkę i uzupełnij podany niżej werset biblijny. 

 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

1. Wypowiedź sprzeczna z prawdą złożona pod przysięgą. 

2. Wypowiedź sprzeczna z prawdą szkodząca dobremu imieniu drugiego człowieka i dająca okazję do 

fałszywych sądów na jego temat. 

3. Ujawnienie bez ważnej przyczyny, wad lub błędów drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą. 

4. Świadome i celowe mówienie lub działanie niezgodnie z prawdą.  

5. Pochopny …………………… - uznanie za prawdziwą bez dostatecznej podstawy, moralnej wady 

bliźniego. 

6. Wypowiedź sprzeczna z prawdą wyrażona publicznie to: fałszywe ……………………………….  

 

Poznacie prawdę, a ………………………. was wyzwoli. J 8, 32 

 

 

 

 

Modlitwa 

Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki,  

pragniemy, abyśmy nią oświeceni,  

mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła grafik:  

https://murderpedia.org/male.G/images/g/griffin_larry/griffin003.jpg 

http://katechezawizualna.pl/wp-content/uploads/2019/01/dekalogVIII-724x1024.jpg 

https://poltimes.pl/wp-content/uploads/2014/12/Socrates-Statue-BIG.jpg 

Zapamiętaj! 

Ósme przykazanie Boże stoi na straży prawdy. 

Przestrzega ono przed kłamstwem i nakazuje, aby 

każde wypowiadane słowo służyło dobru człowieka. 

Prawda po- winna być jednak wypowiadana zawsze z 

miłością, tak aby nie krzywdzić nikogo. 

 

https://www.youtube.com/embed/NJzI8C4PsIw?feature=oembed

