
A HAZUGSÁG – ELREJTETT BŰN

Az ezerarcú hazugság

Mark Twainnak van egy mondása, ami mostanság sokszor eszembe jut: „A macska és 
a hazugság között az a legfőbb különbség, hogy a macskának csak kilenc élete van”. Nem a 
macskáktól sajnálom a kilenc életet, csak a hazugságot sokallom. Hankiss Ágnes „A bizalom 
anatómiája” című könyvében egy érdekes vizsgálatról olvashatunk. Magyarországon végeztek 
egy szociológiai tesztet, amiben megkérdezték az embereket, hogy mit tartanak a 
legvisszataszítóbb emberi tulajdonságnak és mit tartanak a legértékesebbnek. A válasz 
egyértelmű volt. Az emberek az igazmondást tartják a legnagyobbra, amíg a hazugságot 
tartják a legvisszataszítóbb emberi tulajdonságnak. Mégis az igazmondás ellen vétünk a 
legtöbbet. Ez a leggyakrabban tapasztalt bűnünk.  

A hazugság, nem a szavaink bűne. Lelkével hazudik az ember, akkor, amikor a 
valóságot hitetésre, – ma ezt úgy mondják – manipulációra használja. Nem az a hazugság, ha 
a fehérről azt állítom, hogy fekete, ez csak vakság, hanem az, ha megpróbálom a feketéről 
elhitetni, hogy az fehér, vagy legfeljebb sötét fehér. Hitetni csak az tud igazán, aki maga is 
elhiszi, amit állít. Ehhez viszont önmagának is hazudnia kell. Eleinte még tudja az ember, 
hogy mi a valóság, de a hazugság uralma bennem akkor teljesedik ki, ha magam is elhiszem 
azt, amit hazugul állítok.

A hazugságnak szüksége van az igazságra, mert azt akarja elferdíteni, de az igazság 
önmagában is megáll. Ahhoz, hogy hazudni tudjunk, önmagunkat kell először megcsalni, a 
nyilvánvaló igazságot kell olyanformán alakítani, hogy hihető legyen. A hitetés legjobb 
eszköze a féligazság, a majdnem igaz. Ha valaki a féligazságot letagadja, az igazság felét 
tagadja le, ha viszont mindenestől elfogadja, a hazugság felét fogadja el. A hitetéstől csak egy 
dolog óv meg: a józanság, am a lélek legfontosabb érzékszerve. Nélküle a hamis hitek 
rabszolgái leszünk. 

Igazság csak egy van, mert az a valóság, viszont vele szemben számos hazug állítást 
lehet kitalálni. A hazugsághoz lelki részegségre van szükségünk. A józanság az a lelki 
egyensúlyozó szervünk, amelynek segítségével az igazságra rátalálunk. Nem más, mint 
megbonthatatlan barátság a valósággal. A józanság elutasítja a csillogó látszat aranypapírjába 
csomagolt hazugságot, mert a valóságot tartja a legnagyobb értéknek. Akkor vagyunk 
józanok, amikor a látszat nem rontja meg bennünk a valóság megismerésének a vágyát. A 
józanság tanít meg undorodni a hazugságtól és együtt örülni az igazságnak.

Az igazság nyilvánvaló, csak a hazugság rejtőzködik. Nem vállalja magát és az 
igazság meghamisított ruhájában rejtőzik. Az igazságnak napfényre van szüksége, a 
hazugságnak pedig félhomályra. A megtévesztő szándékkal elmondott igazság a 
legutálatosabb. Jó volna megszívlelnünk József Attila Thomas Mann üdvözlésére, 1937 
februárjában írt versének sokat idézett sorait:

„Te jól tudod, a költő sose lódít:
az igazat mondd ne csak a valódit,
a fényt, melytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”



A formális igaz, lehet, hogy valódi, de nem biztos, hogy igaz. A valóságról is lehet 
megtévesztő módon beszélni. A valósággal hitelesített álságos szándék a legnagyobb 
hazugság. Ezért nemcsak kimondott szavainkért vagyunk felelősek, hanem azért is, hogy a 
formálisan igaz szó ne legyen a hazugság álruhája. Az első keresztények gyakran igézték 
Jézus mondását a Hegyi Beszédből „a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, 
ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van” (Mt 5, 37). 

Ezt a tanácsot a Biblián kívüli irodalomban is meg lehet találni, más keresztény 
források is idézik. Pál is utal rá (2Kor 1, 17-18), Jakab pedig így idézi: „Mindenekelőtt pedig 
testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen a ti igenetek 
igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek” (Jak 5,12). Az első keresztények között 
ennek a jézusi mondásnak ugyanaz volt a jelentése – és ugyanolyan volt az érvénye – mint a 
kilencedik parancsolatnak, ami az igazmondás parancsolata. Arra kötelez, hogy legyünk 
szövetségben az igazsággal, de ne csak szóban, hanem valóságban is. Nemcsak a nyilvánvaló 
hazugság tilalma ez, hanem a formális igazmondásé is. Ez a hamis tanúbizonyság tétel.

Mit jelent a kilencedik parancsolat?

A Tízparancsolat nem vallásos törvény, nem kötődik felekezetekhez, csak az 
emberhez. Nem is „törvény” olyan értelemben, ahogyan ezt a fogalmat ma használni szoktuk, 
hanem inkább azoknak az alapelveknek a gyűjteménye, amelyek emberi kapcsolataink 
rendszerét meghatározzák. Az első kőtábla törvényei megóvnak az idegen istenek rabságától, 
a bálványok hiábavalóságától és az esküdözés értelmetlen igazságpótlékától. Ezt a kőtáblát 
koronázza meg a negyedik parancsolat, amiben Isten, találkozásra hív önmagával. Ez a 
parancsolat köti össze az Istennel való kapcsolatunkat a teremtett világgal, hiszen ez a 
parancsolat rendeli el, hogy hat napon át munkálkodjunk, mert csak így tudunk Isten 
jelenlétében, a teremtés emlékünnepén az igazsággal feltöltekezni. Ennek a napnak az a célja, 
hogy a valóságos világ igazi lényegét megértsük.

A második kőtábla az emberek közötti kapcsolatrendszerünk alapelveit foglalja össze. 
Ebben található a kilencedik parancsolat. „Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot”, 
vagy az új protestáns bibliafordítás szerint „Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen”.(2Móz 
20, 16). Ez a parancsolat, mint ahogyan a Tízparancsolat többi rendelkezése is, nem csupán 
egy elvont igazságot tár elénk, nem filozófiai síkon foglalkozik a hazugság kérdésével. 
Minden hamis szándékú szót tilt, ami a másik embert hazugságba keveri. 

Van hamis szándékú igazmondás is. Az elhallgatás is lehet hazugság. A félrevezető 
„valódi” még nem biztos, hogy igaz. Csak a másikat krisztusi szeretettel elfogadó ember tud 
igazán tanúskodni. Ez a parancsolat odaállítja elénk a másik embert, a felebarátot, aki éppen 
mellettünk van, és rá van utalva a mi szeretetünk tanúskodására. Isten egymásnak teremtett 
minket. A hamis tanúskodás ezt a kapcsolatot rombolja le. Ennek csak az az eredménye, hogy 
– egyedül maradunk. Ezt a parancsolatot is úgy lehet megérteni, ha arra gondolunk, hogy mit 
ad ezzel minékünk Isten? A baráti szeretetet, amely nélkül egyedül maradunk.

Isten ezzel a parancsolattal is véd, ahogy a Tíz ige minden parancsa valami lelki 
rossztól óvja az embert. Az Istennel és embertársainkkal összekötő hidainkat őrzik ezek az 
igék, mert a hidak lerombolása értelmetlenné teszi mindennapjainkat, egész életünket. Az 
emberi kapcsolataink hídjai is védelemre szorulnak. A beszéd az emberi kapcsolataink 
legfontosabb eszköze. Ha eluralkodik benne a hamis tanúskodás, céljukat vesztik szavaink. 
Társadalmi kapcsolataink, egyházi életünk legnagyobb hibája, az egyenes beszéd hiánya. A 
rosszat nem nevezzük szeretettel nevén, a jó mellé meg, ha érdekeinket ez nem segíti nem 
állunk ki. Gondolatainkat érdekből elrejtjük és az úgy nem biztos, hogy úgy van, a nem pedig, 



nem biztos, hogy nem. Belső feszültségeink egyik leggyakoribb oka, hogy a másik háta 
mögött, a másik meghallgatása, a vitás kérdések megbeszélése nélkül, csak magunkra 
hagyatkozva akarjuk kimondani az igazat. 

A kilencedik parancsolat párhuzamosa a harmadik, ami az Isten nevével való 
visszaélést tiltja. Ez a parancsolat pedig az ember becsületét, egymásról mondott szavaink 
értékét védi. A bűn, mint ahogyan már említettük, nem a kimondott szóban van, hanem az 
emberi kapcsolataink elleni merényletben. Kálvin azt mondja erről a parancsolatról: 
„Nevetséges, ha valaki azt gondolja, hogy Isten a rágalmazás betegségét a nyelvben gyűlöli. A 
rosszabbat, a nyavalya igazi okát gyűlöli Isten a lélekben”. A hamis tanúbizonyság a lélek 
bűne, ami szándékainkat, szemünket a nyelvünkkel együtt elrontja, tönkre teszi. A beszéddel 
való mindennemű visszaélés hazugság. Minden félrevezető szándékkal kimondott szó 
hazugság, még ha formálisan igaz is a mondat.

Hallottam egy történetet két első tisztről, Joe-ról és Tom-ról, akik még a régi vitorlás 
hajózás korában az Atlanti óceánon teljesítettek szolgálatot egy öreg nyugdíjba készülő 
kapitány parancsnoksága alatt. Tudták, hogy a hajóstársaság valamelyiküket nevezi ki a 
hajóra kapitánynak. Ezért mindketten igyekeztek a legjobban teljesíteni a szolgálatot és a 
másikat befeketíteni, de tudták, hogy a nyílt hazugságok nem tévesztik meg a hajóstársaságot. 
Az Amerikából Európába vezető hosszú úton naponta egymást váltva vezették a hajónaplót, 
ami a hajózás hiteles dokumentuma volt. A társaság emberei ebből ellenőrizték a tisztek 
munkáját. Az egyik nap Tom, aki éppen szolgálatban volt, ezt írta a hajónaplóba: „Joe ma 
józan volt”. A mondat formailag igaz volt, nem lehetett törölni a hajónaplóból, mégis 
elegendő okot szolgáltatott arra, hogy Tom elnyerje az óhajtott kapitányságot. Pedig Joe 
minden nap józan volt. Tom igazat mondott, hazug szándékkal.

Hogyan leszünk hamis tanukká?
   

A kilencedik parancsolatnak a tömör tartalmát Luther Márton a Kis Kátéban 
fogalmazta meg a legtalálóbban. Ezt a reformátori alapiratot azért írta Luther, hogy a szülők, a 
családapák ebből tanítsák házuk népét a hit legfontosabb alapjaira. A Tízparancsolat, az 
Apostoli Hitvallás és a Miatyánk magyarázata három nagy, nyomtatott, falra akasztható 
táblára ráfért. Ezen a kilencedik parancsolat magyarázata így szólt: „Istent félnünk és 
szeretnünk kell, hogy felebarátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk. Háta mögött meg 
ne szóljuk, rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla és mindent 
javára magyarázzunk.”   

Luther szerint ennek a parancsolatnak is az az alapja, hogy „Istent félnünk és 
szeretnünk kell”. Isten szeretetének a mi életünkben nincsen előzménye, de mindig van 
következménye. A felebarátunk szeretete véd meg bennünket a hamis tanúskodás bűnétől, de 
ennek a szeretetnek csak egyetlen forrása lehet: Isten szeretete, annak az észrevevése, hogy 
bennünket Ő szeret, elfogad, és Jézusban nékünk adja az üdvösséget, mert ő az igaz tanú.

Nem azt mondja ez a parancsolat Luther szerint, hogy felebarátunkról ne terjesszünk 
hamis információkat, hanem azt, hogy ne keverjük bele őket a hazugságba. Ne keltsünk 
irányukban gyanút a másik emberben. Ne tüntessük fel őket hamis színben. A látszatok az 
igazság ellenségei, de ezektől csak a szeretet erejével lehet megszabadulni. Sokszor megkísért 
bennünket az a téves gondolat, hogy ha ellenségeinket befeketítjük, akkor az igazság 
diadalmaskodik. Az igazságnak nincs szüksége a hamis tanúbizonyságra. Az önmagában is 
megáll. Nem lesz világosabb az igazság attól, ha a hamisságot sötétebbre rajzoljuk, mint 
amilyen. A hamisságot nem elég szidni, inkább el kell kerülni. Mi sem leszünk szentebbek és 
jobbak, ha a másik hibáit kipellengérezzük. A rossz fertőz és éppen úgy sterilen kell vele 



bánni, mint a kórokozókkal.
Luther szerint ez a parancsolat a felebarát elárulásától is óv. Az áruló olyan adatokat 

szolgáltat ki a felebarátjáról, ami csak a másikra és Istenre tartozik. Ez nemcsak a III/III-as 
ügynökök bűne, hanem mindenki elköveti, aki a másik emberről terhelő információkat 
terjeszt. A másik leleplezésével nem győz a szeretet. Érdekes, hogy Jézus visszajövetelének 
jelei között fontos helyet foglal el ez a bűn (Mt 24,10). Pál apostol szerint az utolsó idő azért 
lesz nagyon nehéz, mivel sokan személyes érdekből, hitelt rontó módon kiszolgáltatják 
egymást (2Tim 3,4).

Luther szerint akkor is vétünk a kilencedik parancsolat ellen, ha a másik embert „háta 
mögött megszóljuk. A megszólás nem biztos, hogy hazugság. Legtöbbször az igazzal való 
visszaélés. Akkor követem el ezt a bűnt, amikor a felebarátom háta mögött olyant mondok 
róla mások előtt, ami terheli, erkölcsileg lejáratja, befeketíti. Ez a magatartás egy mulasztásos 
bűnnel jár együtt. Nem az a baj, hogy észrevettem valami hibát, bűnt a másik életében, hanem 
az, hogy ezt a tényt őellene akarom használni. Jézus arra tanított, hogy „ha vétkezik atyádfia, 
menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát” (Mt 18,15). 
Minden megtudott rossz a másikról – kötelezettség, ami arra irányul, hogy tegyél a másik 
ember bűntől való szabadításáért valamit olyan steril és szűk környezetben, amilyenben csak 
lehet. A hamis tanúbizonyság, ami a másik rossz hírét költi, ezt bénítja meg.

A „hatásos” megszólás igazságmozzanatokból tevődik össze. A megszólás során az 
igazság tégláiból építjük fel a hazugság várát. Lehet, hogy minden mondatom valós tény, de 
mivel elmulasztottam a másik megmentését a tények csak arra alkalmasak, hogy a másikról 
olyan képet rajzoljak, ami nem a jobbik énjének a tükre. Nem a testvéri szeretet balzsamával 
gyógyítok, hanem az előítéletek mérgével fertőzöm meg a környezetemet. a viszont hetek, 
hónapok, talán évek hosszú során át nem sikerült ismét egymásra találni, nem marad hátra 
más, mint a megszólás, a kilencedik parancsolat áthágása.

A hamis tanúskodás bűne ott kezdődik, amikor magamban megállapítom: „na, ebben 
az emberben csalódtam”. Ez után úgy gondolom, hogy van egy küldetésem: ezt a 
csalódásomat meg kell osztanom valakivel, hiszen könnyebb a terhemet hordani, ha mások is 
segítenek. Elmegyek egy barátomhoz, egy harmadik, negyedik és ötödik személyhez és 
elmondom nekik: „képzeljétek, így jártam”. Ilyenkor meg vagyok győződve, hogy a szín 
igazat mondom, de legjobb szándékkal is csak az igazság felét tudom elmondani, azt, ahogyan 
én láttam. Hiányzik ebből a másik szándéka, valódi indítéka. Ha hallgatóim nem látják elég 
meggyőzőnek sérelmem okát, még arra is rákényszerülök, hogy feketébbnek fessem az esetet, 
mint a valóság. Így kezdek el hamis tanúbizonyságot tenni. Talán mindenben a valódit 
mondom, de nem az igazat.

Ilyenkor jön a Kísértő, hálás hallgatókat, vagy esetleg szörnyülködő barátokat küld, és 
alkalmat teremt arra, hogy többször is elmondjam az egyre jobban kiszíneződő 
„történetemet”, az igazság torzított mását. A többszöri elmondással egyre jobban kerekedik, 
színesedik a történet, ellenfelem egyre sötétebb alak lesz benne és én pedig egyre messzebb 
kerülök az igazságtól. Ha találkozom vele, a legjobb szándékú közeledését is gonosz technikai 
fogásnak minősítem. Ha megfigyeljük magunkat, akkor elbeszélt történeteink egyre jobban 
kerekednek, összekeveredik benne az elgondolt és a megtörtént, a hamis és a való. Nem a 
ténylegesen megtörténtre emlékezünk már, hanem ennek a sokszor elbeszélt mására. Ebben a 
valóság összekeveredett már az elképzelttel. Így kezdjük a felebarátunk rossz hírét költeni, 
mert másikat már nem úgy látjuk, mint amilyen ő valójában.

Mi történik akkor, ha ez visszajut annak a fülébe, akire panaszkodom? Ez a legtöbb 
esetben megtörténik. Ekkorra már eltűnik bennünk a régi barát, csak az ördögnek átfestett 
ellenség marad bennünk. A jónak mondott saját cselekedetünk jobb lett, a másik által okozott 



rossz, meg feketébb. Így a másik ember megtestesült ördöggé válik, míg mi önmagunkat 
hibátlan szentnek gondoljuk. Ő már hiába akarja jóvátenni botlását. A képzeletünkben saját 
igazságunk védelmére felépített várfalakat nem hagyjuk lerombolni. Ha Isten Szentlelke 
megteszi bennem ezt a falrombolást és kiderül, hogy feltételezéseink j része alaptalan, akkor 
önmagunk előtt is megszégyenülünk.  

Luther a Kis Kátéban úgy véd ettől a bűntől, hogy egy pozitív utat ajánl. Azt 
tanácsolja, hogy a hamis tanúskodás helyett mentsük a másikat. Mit jelent ez? Ha rosszat 
mondok valakiről, akkor a valóság tényeit ellene használom és eltávolodok az igazságtól. 
Indulataim csapdájában a valódit mondom, de nem az igazat. Pedig Jézus szerint a megismert 
valóságot éppen érte és nem ellene kellene használnom. Nem az elvtelen magyarázkodás 
menti a másikat, nem az, hogy a rosszat jónak mondjuk, hanem az, ha a jobbik énjét úgy 
tudjuk erősíteni a másiknak, hogy győzni tudjon hibái felett. Ehhez szükség van ahhoz, hogy 
szeressük a másikat és ne ellene, hanem érte akarjunk tenni valamit. A mentés nem a rossz 
helyeslése, hanem segítség, mentőöv ahhoz, hogy a benne rejlő jó szándék felszínre jöhessen. 
Ezt segíti az is, ha jót mondunk róla, vagyis hibái helyett a jobbik énjét tesszük közhírré, azt 
erősítjük. A másik ember igazi megismerése a jobbik énjének felfedezése.

A legnehezebbnek, de a leghatékonyabbnak tűnő lutheri jó tanács: próbáljuk meg 
felebarátunk minden cselekedetét úgy érteni, hogy mindent javára magyarázzunk. Ez a másik 
ember megértésének az útja. Ez nem jelent feltétlen egyetértést. Nem zárja ki két ember 
között az igazságkereső vitát sem, de mindenképpen olyan magatartást kíván, amiben az 
igazságot nem keverem össze a magam igazával. Az alázatosság nehéz leckéje az, hogyha 
elismerem azt, hogy a másiknak az én részlet igazságom ellenére is lehet igaza. Ehhez le kell 
győzni bennünk a gyanú kígyóját, rosszindulatú gyanúsítgatásunkat is félre kell tenni. 
Krisztus szeretetének kell győzni mibennünk. 

Az igazmondás kockázatai

A megtévesztő igazmondás bűnében több bibliai személy is elbukott. A hamis tanúság 
ellen a legjobb védekezés a másik ember jobbik énjének az erősítése. A rossz feltételezése 
hazugsághoz vezet. Az igazmondáshoz bátorságra van szükség, a mellébeszélés mindig 
biztosabb útnak látszik, mint az igazság. Ebbe a csapdába Ábrahám is beleesett, pedig ő a 
Biblia szerint a hívők atyja volt. Engedelmesen elindult Isten parancsa nyomán és elérkezett a 
tejjel-mézzel folyó földnek ígért Kánaánba. Az ígéret földjén is támadt éhség, és Isten embere 
sem mentesült a próbák alól. Azt is megengedte Isten, hogy Ábrahám és családja Kánaánból 
Egyiptomba meneküljön. Kánaán nem az elveszített Éden, hanem a hazafelé vezető út egyik 
állomása. A pusztulás és az éhség ellen nem a föld biztosít, nem is Isten ígérete, hanem az 
elküldő Úrba vetett hit. Ezt próbálta meg Isten. 

Ábrahám látta a veszélyeket és a fenyegető árnyak eltakarták előle Isten arcát. Benne 
is volt még a bábeli szellemből. Egy kis hazugság árán biztosítani akarta magát, jólétét a 
várható megpróbáltatások idején. „Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta 
feleségének Szárajnak: Nézd csak! Tudom, hogy szép arcú asszony vagy. Ha meglátnak az 
egyiptomiak, azt mondják majd: Ez a felesége! És engem megölnek, téged pedig életben 
hagynak. Mondd, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen a te réveden, és életben maradjak 
általad” (1Móz 12, 11-13).  

Érdekes ez a történet. Ahogyan Ábrahám Istenbe vetett hite, bizodalma 
megfogyatkozott, úgy kezdi gonosszal gyanúsítani az egyiptomiakat. Nem tud maradéktalanul 
Istenben bízni. Építenie kell egy kis hazugságtornyot, hogy mentse önmagát. Nem nagyot 
hazudik, hiszen Száraj féltestvére volt. Mégis, az eltagadás is bűn, aminek következménye 



van. Formálisan igazat mondva is lehet hazudni, hiszen minden megtévesztő módon 
kimondott igazság, tulajdonképpen hazugság. Az is súlyosbítja a helyzetet, hogy földi, anyagi 
előnyökért akar Ábrahám erkölcsi értékeket megtagadni. „hogy jó legyen sorom réveden” – 
érvel Ábrám. Közben elhiszi, hogy az ügyes féligazság, Száraj megtévesztő szava menti meg 
Isten helyett az életét.

Első pillanatban úgy tűnik, Ábrahámnak igaza volt, jó haditervet készített. Ábrahám 
feleségének szépsége megtette, a maga hatását: „és elvitték az asszonyt a fáraó 
házába” (1Móz 12, 15). Ez Ábrahámnak anyagi jólétet, gazdagságot jelentett. Bizonyára még 
dicsérte is önmagát, előrelátásáért. Ilyenkor még arra is hajlamos az ember, hogy elismerje: 
pontosan ez a kis furfang az, ami Isten tervét előreviszi. „Ábrámnak pedig jó sora lett az 
asszony révén: lettek neki juhai, marhái és szamarai és… tevéi.” De ezen az úton Isten nem 
áldotta meg Ábrahámon keresztül a föld népeit. Nem az áldás közvetítője lett, csak egy lett a 
sikeres emberek közül. „Nagy csapásokkal sújtotta az ÚR a fáraót és házát Ábrám felesége 
Száraj miatt” (12, 17). Isten ügyének képviselésére alkalmatlan az olyan ember, aki 
rövidlátása és vaksága miatt képtelen a szolidaritásra. Isten a fáraóval jobban szót tudott 
érteni, mint ügyeskedő szolgájával.  Így a fáraó lelkiismeretessége miatt szabadult meg Száraj 
hazug helyzetéből. 

A hazugság – pontosabban fogalmazva, a megtévesztő igazmondás – rövidtávon 
mindig jó stratégiának tűnik, de nagy kudarcaink mögött mindig ezek a taktikai hazugságaink 
húzódnak meg. Ábrahámra az Úr az igazságot bízta és egy kis dologban a megingása, a 
féligazság kísértése csaknem egy ártatlan ember életébe került. Szárajt is kiszolgáltatta önző 
érdekből. Pedig nem is hazudott Ábrahám, csak az igazságot hallgatta el, vagyis hamis 
tanúbizonyságot tett, így vétett Isten törvénye ellen. A valódit mondta, nem az igazat.

Néha az is megtörténik, hogy nem a valóság pontos, részletes és kíméletlen 
elmondásával lehet az igazságot szolgálni. Egy soha meg nem történt példatörténet is 
kimondhatja az igazat, leránthatja a képmutatóan manipulált valóságról a leplet, hogy 
kiderüljön az igazság. Ilyen történeti is van a Bibliában. 

Volt egyszer egy próféta, aki elmondott száz juhról és a szegény ember egyetlen 
báránykájáról egy történetet a királynak. A próféta Nátán volt, a király meg Dávid. A próféta  
soha meg nem történt példatörténete alkalmas volt a valóságból épített hazugság 
leleplezésére. A próba nemcsak a csúcs felé vezető úton méri az embert, hanem a csúcson is 
megóv az elbizakodottságtól. Isten iskolájában nincs vakáció. Dávid harminc esztendős 
korára király lett, felépített egy szilárd, jól működő államot. Negyven évig uralkodott (2Sám 
5, 4-5). A tizenkét törzset egységes államba szervezte. Fővárost teremtett, amikor a 
jebúziaktól elfoglalta a korabeli haditechnika szerint csaknem bevehetetlen Jeruzsálemet, és 
ekkor jött a kísértés onnan, ahonnan Dávid a legkevésbé várta. 

Történet egyszer, hogy Dávid seregei Rabbát, az ammóniták fővárosát ostromolták. 
Fontos kereskedelmi utak találkozásánál feküdt a város. Nem véletlenül jelentette Rabba neve 
azt, hogy „nagy”. Gondosan védett, szinte bevehetetlen erődítmény volt. Az ostromló dávidi 
csapat vezetője Jóáb volt. Ott harcoltak vele a többi régi fegyvertársak, akik Dáviddal együtt 
menekültek Saul haragja elől. Dávid nem tartott a csapattal. Otthon maradt és királyként a 
kényelmesebb életet választotta. „Egyszer estefelé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a 
királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony 
igen szép termetű volt” (2Sám 11, 2). Íme, egy keleti életkép, ami olyan, mint egy szépen 
festett akvarell. Bizonyára aznap kánikula volt. Alkonyat felé, amikor a tenger felől elkezdett 
lengedezni az enyhet adó szellő, felment Dávid a palota lapos tetejére, hogy hűsöljön. A 
szomszédasszony, régi fegyvertársának, hűséges katonájának a hettita Úriásnak a felesége is a 
meleg elől menekült, vagy talán a tisztulása utáni fürdőjét végezte a törvény szerint. A zárt 



belső udvaron, ahová csak felülről lehet belátni, ruha nélkül mosdott a kőmedencében. Eddig 
tart a véletlen, ami önmagában se nem jó, se nem rossz, de döntést kíván. Elkövetett bűneink 
után, sokszor az alkalmat szidjuk, a véletlen lehetőséget és nem a döntésünket tesszük a 
mérlegre. Pedig nem a látvány volt a bűn, hanem a nyomában járó bűnös döntés. Nem a 
kísértés rossz önmagában, hiszen az a győzelem lehetőségét rejti, hanem a tettekké érlelődő 
bűnös vágy. Az alkalom nem szül tolvajt, csak megmutatja, hogy kiben lakik a tolvaj.

„Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki: Betsabé ez, 
Eliám leánya, a hettita Úriás felesége” (2Sám 11, 3). Ez a személyazonosító mondat Dávid 
számára többet kellett volna jelentsen, mint nekünk. Eliámról nem tudunk sokat, de Úriás 
Dávid harminchét kiváló vitéze közül az egyik volt (2Sám 23, 39), aki jóban-rosszban élete 
kockáztatásával is kitartott Dávid mellett az üldöztetése idején. A neve is árulkodik valamiről. 
Eredeti hettita neve Arija lehetett, amit a héberes hangzású Úrijára változtatott, aminek az a 
jelentése: „világosságom Jahve”. Talán hitbeli tapasztalata húzódik meg e mögött a 
névváltozat mögött, ami Dávid hűsége nyomán születhetett meg az idegen harcos szívében.

De a vágy könnyen legyőzi a régi hittapasztalatot. Dávid, aki úgy gondolta, hogy 
eddig mindent elért, nem torpant meg. „Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. 
Az asszony bement hozzá, ő pedig vele hált, aki éppen akkor tisztult meg tisztátalanságából. 
Azután hazament az asszony. De az asszony teherbe esett” (2Sám 11, 4-5). A kívánság győzött 
a tisztesség felett. A Rabba ostrománál harcoló férj nem lehet a gyermek apja, s a szigorú 
ószövetségi jog szerint az asszonyt is halálbüntetés fenyegeti. Ezért Dávid furfangos tervet 
eszelt ki. Hazarendelte Úriást, és megpróbálta a feleségével szexuális kapcsolatra csábítani a 
megfáradt harcost. 

Megdöbbentő őszinteséggel mondja el ezt a történetet a Biblia. „Amikor Úriás 
megérkezett, (…) megkérdezte Dávid, hogy jól van e Jóáb, jól van-e a hadinép és jól folyik-e a 
háború”(7). Átlátszó mellébeszélés volt ez, hiszen ezekről egy egyszerű hírnök pontosabb 
képet tudott volna adni a királynak. „Azután ezt mondta Dávid Úriásnak: Menj haza és mosd 
meg a lábadat! Úriás kiment a királyi palotából, és utána vitték a király ajándékát. De Úriás 
a királyi palota bejárata előtt feküdt le urának a többi szolgájával együtt, és nem ment haza. 
Amikor jelentették Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, ezt mondta Dávid Úriásnak: Hiszen 
útról jöttél! Miért nem mentél haza? Úriás így felelt Dávidnak: A láda, meg Izráel és Júda 
sátrakban laknak; az én uram, Jóáb és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. 
Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam, és feleségemmel háljak? Az életedre, a 
lelkedre mondom, hogy nem teszem ezt!” (2Sám 11, 8-11).  

Az az ember, aki nem a bűntől akar szabadulni, hanem csak a bűn látszatától, sztlanul 
is hazudik és minden gonoszságra képes. Először leitatta a hűséges katonát, aki még részegen 
sem szegte meg korábbi fogadalmát. Dávidot legyőzte a vágyakozás, a régi hűséget lassan 
elfelejtette. De Isten Úriás hűségén, szolidaritás érzésén keresztül próbálta figyelmeztetni - 
hasztalanul. Ezért a „találékony” király, gyilkos tervet eszelt ki. Levelet írt Dávid Jóábnak, 
amiben Úriás halálos ítéletét üzente a hadvezérnek. A levelet maga a halálra ítélt kézbesítette 
a főparancsnoknak. „Ezt írta a levélben: Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol legerősebb a 
harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és meghaljon” (2Sám 11, 15). A következő 
rohamnál a hettita Úriás meghalt a csatamezőn.

Úriás felesége elsiratta annak rendje, módja szerint férjét. Ebben a történetben 
mindenki ügyel a látszatokra. A gonosz szándék viseli mindig a legszebb álruhát. Az egész 
főváros sajnálta a hős katonát, a várandós özvegyet. Ezért hát nem volt meglepő, hogy „A 
gyász letelte után érte küldött Dávid, palotájába vitette; az pedig a felesége lett, és fiút szült 
neki” (2Sám 11, 27). Bizonyára a „kegyesnek”, megértőnek tűnő király cselekedete kiváltotta 
a jeruzsálemiek elismerését. A királyi udvarba emelni egy özvegyet, nem akármilyen jótettnek 



számított. De erről Istennek más volt a véleménye: „az Úrnak nem tetszett, amit Dávid 
elkövetett”. Istent nem lehet megtéveszteni. Ezért prófétát küldött. 

A próféta nem a jövő tudósa, így Nátánnak sem az volt a dolga, hogy a holnapok titkát 
felfedje az emberek előtt. Isten a prófétát arra hívja el, hogy az ember megtérését munkálja. 
Azt mondja el, hogy az adott helyzetben hogyan lát az ítélő és kegyelmes Isten minket. Ezért 
munkájának az a célja, hogy az emberek önismeretet tanuljanak. Ezért Nátán, a próféta,  
Dávidnak egy példatörténetet, egy mesét mond: „Volt egy városban két ember, egy gazdag 
meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, 
csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A 
falatjából evett, a poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. 
Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül 
hozatni, hogy elkészítse, a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, 
és azt készítette le annak, aki hozzá érkezett” (2Sám 12, 1-4). 

Az elbizakodott Dávid, a hajdani pásztorfiú, felháborodott az igazságtalanság hallatán 
és így válaszolt a történetre: „Az élő ÚRra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette! 
A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt”(5-6). 
Ekkor a próféta felemelte az ujját és a királyra mutatott: „Te vagy az az ember!”(7). A 
döbbent csendben Dávid Isten előtt lelepleződött. Hiába voltak a mesteri taktikai fogások, 
hiába nyerte meg korábbi hitbeli győzelmei nyomán Isten és az emberek bizalmát. Ahogyan 
Úriással bánt, aki maga vitte el levélben Jóábhoz a halálos ítéletét, azt kapta vissza, amit 
adott: önmagát ítélte halálra. Istent nem lehet megtéveszteni. A kegyelem nem protekció. A 
tegnapi győzelmeinkből, engedelmességünkből nem készíthetünk búvóhelyet bűneinknek. Ezt 
a keserves leckét Dávidnak is meg kellett tanulnia. 

A király válaszútra került. Vagy ő hal meg a bűnnek, vagy lelkileg halott marad és 
összedől minden, amit eddig épített, ami életének eddig célt adott. Vagy a valóságból 
mesterségesen konstruált „valóság” mellett dönt az igazsággal szemben, vagy elítéli önmagát.  
Ezért a prófétai szó nemcsak leleplezte, hanem a bűn következményét is feltárta Dávid előtt. 
Az Istennel szövetséges ember életét nem a véletlenek kormányozzák, nem is Isten jó vagy 
rossz „hangulata”. A szabály egyszerű: a bűn nem marad büntetlenül, mert Isten soha nem 
mond igent a rosszra, a gonoszra. Ezért a próféta így folytatta beszédét: „Ezt mondja az ÚR, 
Izráel Istene: Én kentelek fel Izráel királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked 
adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izráel és Júda 
házát is. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg 
az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, 
hogy a feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével! 
Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a 
hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen” (7-10).

Dávid bűnbe esett, mert megfeledkezett arról, hogy életében, megpróbáltatásaiban és 
győzelmeiben Isten volt a cselekvő. A kegyes ember bűne akkor következik be, ha az énünk 
eltakarja Isten eddigi vezetését. A látszat megöli bennünk az igazságot. Ezért a bűn lényege: 
vakság. Nem látom Istent, tagadni kezdem szeretetét, és azt gondolom, hogy önző vágyaimat 
kielégíthetem Isten háta mögött. Ezért a bűntől való szabadulásnak elengedhetetlen feltétele, 
hogy rájöjjünk arra: minden mások ellen elkövetett gonoszságunkkal, a bennünket szerető 
Isten ellen vétkeztünk. A valóság egy csábító részéért feladom az igazságot. Ettől úgy óv meg 
bennünket Isten, hogy Isten bűneink következményeitől nem ment fel, de ha hűségesek 
vagyunk hozzá, erőt ad ezeknek elhordozásához. A valóság csapdái, kísértései között 
rátalálhatunk az igazságra. Mi keresztények is sokszor elfeledkezünk erről. Az üdvösség nem 
a mi egyre tökéletesedő énünk diadala, amit a valóság látszatával hitetünk el, hanem Isten 



igazságának győzelme mibennünk bűneink felett. Ez Krisztus győzelme mibennünk. 

A hazugság csapdája

A Sátán leghatásosabb fegyvere az igazság ellen a féligazság. Már az első 
emberpárnak is így hazudott, hiszen az első „hamis tanúbizonyság” amit a Biblia feljegyzett a 
kígyótól származott. Tagadta azt, amit Isten a jó és gonosz tudásának fájáról mondott. Ez a 
hazugság is igaznak tűnt. A kígyó ezt állította, Isten tiltó parancsával szemben: „Dehogy 
haltok meg! Hanem jól tudja Isten, ha esztek belőle, megnyílik szemetek, és olyanok lesztek, 
mint Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz” (1Móz 3,4-5). Igazat mondott-e a kígyó? A 
bűn világtörténetének ismeretében bátran mondhatjuk: hazudott, hiszen az első emberpár 
bűne óta mindnyájunk része a halál és ezt Isten a bűneset előtt elmondta az első emberpárnak.

Amikor Éva leszakította a gyümölcsöt, úgy tűnt, Isten nem mondott igazat. A bűn 
megrendítő tapasztalatával – a kígyó szavai szerint – „gazdagabbak” lettek, és utána még 
hosszú éveken át éltek. Ez alatt Sátánnak módjában állt elmondani: „Na látjátok, Isten azt 
mondta, hogy meg fogtok halni, én meg azt mondtam nektek „dehogy haltok meg”. Nézzétek 
meg, kinek van igaza?” 

Sátán a hazugság atyja (Jn 7,44), aki azt akarja elhitetni Istenről, hogy ő zsarnok és 
nem ő a szeretet forrása. Talán azért űzte ki az első emberpárt – mérgében – a paradicsomból, 
mert nem haltak meg azonnal, amikor leszakították a gyümölcsöt a fáról. Kaint is azzal 
bosszantotta, hogy nem fogadta el áldozatát, hogy mérgében ő ölje meg Ábelt. Sátán minden 
hazugságával Isten és az ember között bizalmi válságot akar provokálni. Ennek a legkitűnőbb 
eszköze a hazugság. Sátán ígérete egybeesik az ember vágyával. Nem egy ateista Éva esett 
bűnbe, és szakította le a gyümölcsöt, hanem Istennek egy olyan teremtménye, aki Sátán 
ígéretébe bízva szeretett volna közelebb jutni teremtő Urához.

Sátán kísértésének legfontosabb eszköze a látszat, az a valóság, ami alkalmas arra, 
hogy az igazságot eltakarja. Ez min den hazugság legfontosabb eleme. Isten ügye a 
történelem során mindig a látszatok ellenére ment előre. Látszatra Kain győzött, amikor 
agyonütötte testvérét, mégis a győzelem Ábelé volt. Isten népének minden kudarca, amiből 
hűséget tanult, győzelem volt, mert a látszatok mögül kiviláglott újra meg újra az igazság. 
Jézus is akkor győzött a keresztfán, amikor Sátán azt gondolta, hogy övé a végső győzelem. A 
hazugság a látszatokból épít torlaszt az igazság elfogadása elé.  

Az első emberpár története azt is jól szemlélteti, hogy a bűnös embernek nehéz 
kimondani az igazságot. Könnyebb a látszat felszínén lavírozni. A bűneset után, amikor Isten 
keresni kezdi a csapdába esett embert, az első emberpár egyre zseniálisabban kerüli az 
igazság kimondását. Valóságot mond, hogy az igazságot elpalástolja. „Meghallottam 
hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el” (1Móz 3,10). 
Ádám nem az általa elkövetett bűnről beszél, hanem csak arról, ami vele történet. Még a 
végső eldöntendő kérdést – „talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne 
egyél” –  is ki tudja kerülni. Az asszonyt és Istent vádolja (1Móz 3,11-12). 

Így megy tönkre ember és Isten, Isten és a világ és ember és ember kapcsolata. A 
hazug szándékkal kimondott féligazság az a robbanóanyag, amivel kapcsolatainkat 
tönkreteszi Sátán és elidegenít emberségünk igazi céljától. Ettől a kapcsolatrombolástól óv a 
kilencedik parancsolat, ami tiltja a hazugságot, amit nem szóval, hanem a valósággal 
szembefordulva követ el az ember. 

A bűn győzött az ember felett és uralmát saját erőnkből nem tudjuk legyőzni. A hamis 
tanúskodást, a hazugságot sem lehet saját akaraterővel megszüntetni. Jézus az igazság (Jn 
14,6) és csak ő általa lehet megtanulni újra, az igazsággal szövetségben élni. Krisztus az ő 



második eljöveteléről mondott prófétai beszédében figyelmeztetett arra, hogy az utolsó 
időkben az emberek elárulják, gyűlölik egymást, az ember és ember közti kapcsolatok tönkre 
mennek (Mt 24, 10-13). Ember az ember farkasa lesz, ezért kell Jézusnak visszajönni, ítélni 
eleveneket és holtakat. Az igazság az ember erkölcsi anyanyelve, e nélkül nem lehet élni. A 
Krisztus és a Sátán között folyó nagy küzdelem a hazugság végső verségével ér véget. Isten 
megítéli azokat, akik szeretik és szólják a hazugságot, és megsemmisíti őket (Jel 21,10. 15), 
mert a hazugság nem terem örömet, békét, hanem emberségem igazi értékeitől elidegenít.          
 
Csak szeretettel lehet igazat mondani

Az Újszövetség azt tanítja, hogy a törvény betöltése a szeretet, a hamis tanúbizonyság 
legyőzésének is ez az egyetlen útja. Igazat mondani csak szeretetből lehet, a mellébeszéléshez 
és a hazudozás megöli a szeretetet. A kilencedik parancsolat is a szeretet parancsa, de ez az 
isteni szeretet más, mint amit mi a mindennapi életben szeretetnek mondunk. Nemcsak a 
másiknak fontos, hanem nekem is, azért hogy én önmagam legyek. Ma sokat beszélünk az 
„önmegvalósításról”, de ebből a másik tisztelete, az „Ön” hiányzik. Ez csupán „én” 
megvalósítás. Az énemet akarom minden áron a másik föli emelni, az énemmel akarom 
legyőzni a világot. Így eltűnik az életemből Isten és a felebarát. A kimondott szó így fegyver 
lesz a másik ellen. A magamra erőltetett „igazmondás” is rejtegetett önző szándékaim palástja 
csupán, nem becsületesség. A szó a valóság ködösítésének eszköze lesz. 

Az Istentől kapott szeretet az más. Értem van és a másikért, hogy én is az ő képére és 
hasonlatosságára alkotott lény legyek ismét, és ezt ismerjem fel a másik emberben is. Ezt a 
szeretetet azért adta Isten, hogy továbbadjam, mint Isten képére és hasonlatosságára teremtett 
lény. A szó az eszköz a szeretet gyakorlására, míg a hazugság csapda, ami az uralkodni akaró 
bűn álarca. Hazudni csak Isten és a másik ember ellen lehet, mert a hazugság, a hamis 
tanúbizonyság kapcsolatokat rombol. Ez minden bűnnek a természete.

Jézus Krisztus keresztje által mindnyájunknak megjelent az Isten üdvözítő kegyelme 
(Tit 2,11). Ennek a kegyelemnek nincs előzménye, de van következménye. Ez szavainkra és 
tetteinkre egyformán hat. Isten úgy fogad el bennünket, ahogyan vagyunk, de azért, hogy ne 
olyanok legyünk, mint amilyenek vagyunk. Ez szavaikat, cselekedeteinket, az igazsághoz 
való viszonyunkat is átalakítja. Közösségben „az” Igazsággal, nem lehet hazudni, hamis 
tanúbizonyságot tenni. Az igazmondás a szeretet gyümölcse, a Krisztusban vetett hitünk 
következménye.  Amikor Pál a kolosséiaknak az új ember felöltözéséről beszél. Így tanítja 
őket: „most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, 
az istenkáromlást, és szájatokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert 
levetkőztétek a régi embert cselekedetivel együtt, és felöltözzétek az új embert, aki 
Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt” (Kol 3, 
8-10).

A beszéd a megismerés eszköze. Istent úgy ismerjük meg, hogy ő szól hozzánk és mi 
felelünk neki. Embertársainkkal is a beszéd alakítja ki a közösséget. A hazugság ezt a 
kapcsolatépítő rendszert rontja meg. Ha az igazmondást felváltja a hazugság beáll az a helyzet 
amiről Pál így irt a rómaiaknak: „megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották 
Istenként, hanem hiábavalóságukra jutottak gondolkodásunkban, és értetlen szívük 
elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, és a halhatatlan 
Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért 
kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák 
egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel.”(Rm 1,21-25).             

 A mai, új-pogányoknál sincs ez másként. A valóság a hazugság palástja lesz. A 



hazugság – rejtett bűn, ma inkább manipulációnak hívják. Annak a hamis tudománya, hogy 
hogyan kell a valóság egyes elemeiből hazug illúziót támasztani a másik emberben egy jó 
üzlet, vagy a hatalom valamiféle megszerzése érdekében. A jóra csak az igazság vezet, a 
manipuláció mindig a csalódás mocsarába taszít. A bizalom meghal és az ember egyedül 
marad. Elvesznek a társak és akkor úgy érezzük, hogy az ég is becsukódik fölöttünk. Az ilyen 
keresztény az igazságot is hazugsággá változtatja (1Jn 4,20). A mondott ige és az életünk 
valósága ellentmondásba kerül. Ebből a csapdából csak Jézus Krisztus szeretete szabadít meg. 
Tőle kell ezt ma is elfogadni.


