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MROKI 

GRZECHU 
 
 

 

KŁAMSTWO 
 
 Ten, kto przyzwyczaja się do kłamstwa w żartach, naraża się na 

ogromne ryzyko kłamstwa posuniętego do oszczerstwa. (św. Franci-
szek) 

 
 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie 

ma w nas prawdy. (św. Jan, 1 J 1, 8) 
 
 Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą 

i nie ma w nim prawdy. (św. Jan, 1 J 2, 4) 
 
 Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę; boję 

się tylko tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał. (św. Jan Bosko) 
 
 Jak z kamienia i krzemienia powstaje iskra, tak ze zbytniego gadania i 

z trywialności rodzi się kłamstwo. 
 
 Matką kłamstwa, a często i jego tematem jest hipokryzja; niektórzy jed-

nak myślą, że z hipokryzji bierze się tylko zaplanowanie fałszu, a zatem 
jest ona sprawcą samego fałszu, który pociąga za sobą i wprowadza 
kłamstwo. 

 
 Pracodawcy starają się przeszkodzić kłamstwu poprzez wprowadza-

nie specjalnych sankcji, ale ono zupełnie może zniknąć tylko za sprawą 
prawdziwego ducha miłosierdzia. Kto nie mówi prawdy, usprawiedli-
wia się okolicznościami i nazywa sprawiedliwym to, co jest szkodą dla 
dusz. (św. Jan Climaco) 

 
 Świat żyje kłamstwem, a przecież już dwadzieścia wieków temu przy-

szła do ludzi Prawda. 
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 Kłamstwo posiada wiele aspektów: niedopowiedzenie, półprawda, 

oczernianie... – Ale zawsze jest bronią tchórzy. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Nędzna jest pociecha z oszukiwania: gdy kłamiesz, jakbyś taniej kupił 

to, za co więcej zapłaciłeś. 
 
 Lepiej być wielokrotnie oszukanym niż raz skłamać. (bł. Wincenty Ka-

dłubek) 
 
 Droga czarta jest drogą kłamstwa, albowiem czart jest ojcem fałszu. 

(św. Katarzyna ze Sieny) 
 
 Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do 

bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. (św. Paweł, Ef 
4, 25) 

 
 Nie okłamujcie się nawzajem... (św. Paweł, Kol 3, 9) 

 
 Kłamstwo kuśtyka przez świat. (św. Rupert Mayer) 

 
 Jednym z kłamstw świata jest nazywanie ludzi panami. W rzeczywisto-

ści są przecież tylko niewolnikami tysiąca spraw i rzeczy. (św. Teresa 
z Avili) 

 
 Kto kłamie, nosi obraz diabła na sobie, który był kłamcą od początku. 

Kłamca podobny jest do fałszywej monety, a gdy na sądzie Bóg zapyta: 
czyj to obraz? – a odpowiedzą: diabła! – to Bóg powie: dajcie diabłu, co 
jego jest. (św. Tomasz z Akwinu) 

 

 


