
Temat: Grzechy języka. 

 

Cele: Uczeń wie o istnieniu grzechów języka, umie je nazwać i określić, rozumie ich 

znaczenie i istotę 

 

1. Na początku proszę odnaleźć w internecie i posłuchać piosenki Kayah pt. Na językach. 

Słuchając proszę pomyśleć, o czym mówi tekst piosenki? 

- O czym śpiewa Kayah w piosence pt. Na językach? 

- A gdybyśmy te wszystkie odpowiedzi chcieli określić, biorąc pod uwagę płaszczyznę 

religijną, to jak należałoby to nazwać? 

 

To, o czym śpiewa Kayah na płaszczyźnie religijnej nazywa się grzechami języka. Tym się 

dziś zajmiemy. 

 

2. Po co Pan Bóg dał nam język? 

Językiem możemy się komunikować z innymi, ale również możemy innych krzywdzić. To są 

właśnie grzechy języka. 

 

3. Teraz zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane grzechy języka i to co nich mówi Pismo 

Święte. 

 

- Bezmyślne /na daremno/ używanie Imienia Bożego  
/Wj 20,7 / „Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie 

pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.” 

 

- Plotka, obmowa - rozmowa zagrażająca rzuceniem złego światła na nieobecną osobę. 

/Kpł 19,16/ „Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie 

bliźniego. Ja jestem Pan!” 

/Prz 10,18/ „Usta nieprawe nienawiść ujawnią, głupi, kto rozgłasza niesławę.” 
 

- Oszczerstwo, krzywoprzysięstwo - fałszywe stwierdzenie użyte, aby zranić, zaszkodzić 

osobie i/lub jej reputacji. 

/Syr 5,14a/  „Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą i nie czyń swym językiem zasadzek. Bo 

złodziej doznaje hańby, a dwujęzyczny najgorszego napiętnowania.” 

/Mt 5,33/  „Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie 

przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi.” 

 

- Kłamstwo - stwierdzenie, którego autor wie, że nie jest prawdą. 

/Syr 20,24-26/ „Kłamstwo jest złym nawykiem człowieka i jest ono stale na ustach ludzi źle 

wychowanych. Lepszy złodziej niż ten, co stale kłamstwem się posługuje, obydwaj zaś zgubę 

odziedziczą w spadku. Wzgarda zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale ciąży na nim.”  

/Kol 3,9/ „Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego 

uczynkami.” 

 

- Przekleństwo (złorzeczenie) - życzenie, aby coś złego, jakieś nieszczęście spotkało inną 

osobę. 

/Kpł 20,9/ „Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią: złorzeczył ojcu 

lub matce, ściągnął śmierć na siebie.” 

/Jk 3,9-10/ „Przy jego (języka)  pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, 

stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i 

przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi.” 



 

- Grubiaństwo, wulgarność - używanie nieprzyzwoitych słów. 

/Syr 23,13.15/ „Nie przyzwyczajaj ust swoich do grubiańskiej nieczystości, gdyż są w niej 

grzeszne słowa...Człowiek przyzwyczajony do mów haniebnych nie poprawi się przez 

wszystkie dni swego życia.” 

/Kol 3,8/  „A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, 

haniebną mowę od ust waszych!” 

 

- Osądzanie, potępianie, krytyka - wydawanie opinii (zwykle negatywnych), wytykanie 

błędów, niepowodzeń czy niedoskonałości prawdziwych lub wymyślonych. 

 / Mt 7,1-3/ „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was 

osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku 

swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” 

/Łk 6,37/ „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 

odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.” 

 

- Narzekanie - informowanie innych osób o swoim niezadowoleniu (dowód niewiary, braku 

zaufania Bogu) - (przykład Narodu Wybranego, który przez 40 lat błądził po pustyni ze 

względu na narzekania i brak wiary). 

/1 Kor 10,10/ „Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez 

dokonującego zagłady”. 

/Flp 2,14/   „Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań.” 

 

- Kłótliwość - tendencja do wszczynania waśni, szukanie tylko swoich racji 

/Prz 16,28a/ „Człowiek podstępny wznieca kłótnie.” 

/Syr 28,8/ „Unikaj waśni, a umniejszysz grzechy, człowiek bowiem popędliwy wszczynać 

będzie kłótnie.” 

 

- Gadulstwo, wielomówstwo - samo w sobie nie jest grzechem, ale w niekontrolowanym 

potoku słów łatwo grzech.  
 

/Mt 12,36-37/ „A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą 

ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na 

podstawie słów twoich będziesz potępiony.” 

 

4. Grzechów języka jest wiele. To, czy je popełniamy zależy od nas samych, a ich istota leży 

nie tyle w samym słowie, które można dowolnie użyć, ale intencje jego użycia. Jeśli chcemy 

komuś zaszkodzić i robimy to w pełni świadomie i dobrowolnie, wtedy popełnimy grzech. 

 

Zapis w zeszycie: 

 

Temat: Grzechy języka. 

 


