Nie nadużywaj imienia Pana,
Boga twojego
“Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego,
który nadużywa imienia jego.” 5 Mż. 5:11
Nasz reformator Marcin Luter w ten sposób tłumaczy to przykazanie w Małym
Katechizmie: “Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy na Imię Jego nie
klęli, nie przysięgali, nie czarowali, nie kłamali i nie oszukiwali, ale Go we
wszelkich potrzebach wzywali, modlili się, chwalili i dziękowali” (LC, s. 43)
Z Bożej bojaźni i miłości do Boga wypływać będzie cześć dla Jego imienia. W
przykazaniu tym jest wezwanie do tego, by nasze uwielbienie Boga było szczere i
autentyczne. Jeśli modlimy się wspólnie, a nasze serce byłoby gdzie indziej, to
nadużywamy imienia Pana. Nasza modlitwa, nasza cześć i nasze uwielbienie mają
być prawdziwe.
Żyjemy w czasach, gdzie imię Boga jest nadużywane i bezczeszczone wszędzie
dookoła. Dla prawdziwie nawróconej osoby jest to rzecz obrzydliwa, kiedy słyszy
na ulicy imię naszego Zbawiciela rzucane w próżnię, niczym przekleństwo.
Bluźniercze zwroty weszły na codzień do otaczającej nas kultury. Ludzie wołają
Boga, bez żadnego kontekstu, bez świadomości tego kim ów Bóg jest. Spotykamy się
z tym wszędzie. Atakuje nas tym kultura masowa. Zwroty te są pospolicie
stosowane w filmach. Nie ulegajmy złudzeniu. Jest to bardzo poważny grzech. Pan
nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. “A synom izraelskim
powiedz tak: Każdy, kto przeklina swego Boga, poniesie karę za swój grzech.” 3
Mż. 24:15
Zastanówmy się jednak dlaczego ludzie używają imienia Jezus jako przekleństwa.
Nasz Zbawiciel, kiedy wziął na siebie nasze grzechy, stał się za nas
przekleństwem. Czy więc wszyscy ci, którzy na próżno używają imienia Boga,
niczym przekleństwa, nie potwierdzają nieświadomie prawdziwości słów Pisma
Świętego? “Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas
przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie.” Gal.
3:13
Ewangelia dzieli świat na dwa bieguny niczym obusieczny miecz. Dla bezbożnych
Chrystus jest przekleństwem. Jednak dla nas, wierzących, imię Jezus to

najpiękniejsze imię. Jest to jedyne imię dane ludziom, przez które jesteśmy
zbawieni. “A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od
grzechów jego.” Mt. 1:21
Jeśli przyjęliśmy Jezusa jako naszego Zbawiciela, naszego Boga i Pana, to jego
imię będzie dla nas największą świętością. Jest ono naszym największym skarbem i
nie będziemy używać go w sposób lekceważący. Mówi o tym piękna pieśń
ewangelicka:
Imię Jezus najpiękniejsze,
Niesie w serca światła blask,
W tym imieniu znajdziesz niebo,
Wybawienie, hojność łask.
Imię Jezus niechaj zabrzmi,
Niech je pozna cały świat!
Wszak w nim tylko pokój znajdziesz,
Znajdziesz lek na grzechu jad.

