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Løgn betyr å uttrykke noe som ikke er sant. Det er derfor ikke kompatibelt med Guds gode 
vesen, siden Bibelen sier at Gud er sannhet. Han vil aldri lyve til oss, bedra oss eller beskylde 
oss for noe vi ikke har gjort, siden Gud ikke kan lyve.  Det niende bud flyter på den måten 1

naturlig ut fra Guds karakter: Du skal ikke vitne falsk mot din neste.  2

Generelt sier dette budet at man skal snakke sant, men for israelittene (og til dels for oss) var 
dette av samfunnsmessig betydning. De hadde ikke politi eller profesjonelle etterforskere, og 
rettssaker ble hovedsaklig avgjort på grunnlag av vitneutsagn. Da var det av avgjørende 
betydning at folk snakket sant om hverandre, for en løgn kunne dermed bety døden for et 
menneske. De prøvde å gjøre det mot Jesus, ved å hente inn falske vitner i rettssaken mot 
ham.  3

Tungen vår har sannsynligvis forårsaket mer skade enn de andre organene våre, blant annet 
fordi vi bruker den til å fortelle løgn. En løgn kan også skade oss selv, ved at det kan gi oss 
både fysiske og psykiske plager. Løgnen skaper et mørke i oss som holder oss fanget. Men når 
man tar imot Jesus som frelser og lever i hans lys, vil mørket jages vekk og sannheten sette oss 
fri.  4

Utgangspunktet må alltid være at løgn er synd og at Gud aldri vil lyve. Likevel kan det oppstå 
situasjoner hvor det er vanskelig å fordømme noen for å lyve, som da kristne holdt jøder skjult 
fra nazistene under holocaust. Men dette handler om ekstremt sjeldne situasjoner. Selv om vi  

 4 Mos 23,19; Tit 1,2; Heb 6,181

 2 Mos 20,162

 Matt 26,59-60: Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe falske vitneutsagn mot Jesus for å kunne dømme ham til døden. 3

Men de fikk ikke noe på ham, enda mange sto fram og vitnet falskt.

 Joh 8,31-324



kan forestille oss at Jesus alltid hadde funnet en måte å unngå å fortelle en løgn, så er det 
likevel noen slike sjeldne situasjoner hvor det for oss kan se ut til ikke å være noen annen utvei 
enn å lyve for å redde et liv. 

Vi har god grunn til å tro at Jesus snakket sant om hvem han var, fordi han forutsa sin egen død 
og gjenoppstandelse, og etter han hadde stått opp fra de døde viste han seg for over 500 
vitner, hvorav flere av dem fikk sine vitneutsagn skrevet ned og overlevert til kommende 
generasjoner.  En person som overvinner døden er verdt å lytte til. Og Jesus sa om seg selv: 5

«Jeg er Veien, Sannheten og Livet».  6

 1 Kor 15,5-75

 Joh 14,66



SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Var det noe spesielt du satt igjen med etter å ha hørt denne prekenen eller lest 
dette prekenreferatet? 

• Hva tror du er vanlige motiver eller pådrivere for at man lyver? 

• Tenk på definisjonen på løgn ovenfor: «Å uttrykke noe som ikke er sant». Kan du 
tenke deg eksempler på løgn som ikke uttrykkes med ord? 

• Hvilke typer løgn kan du komme på, og klarer du å se hva som er galt med hver 
type? 

• Hvorfor er det så viktig at man er ærlig? 
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