Nevezmeš jména Božího nadarmo …
Co to znamená?
Bůh nám svěřil své jméno. Nikdy bychom je neměli zneužívat. Ale jako Otce a
Přítele ho smíme oslovovat jménem. Říká se tomu modlitba. To, že nám Bůh sdělil své jméno
svědčí o jeho velké důvěře k nám.
V izraelském národě je Boží jméno natolik vzácné, že je z úcty ani nevyslovují a nahrazují ho jinými
výrazy. U hořícího keře (Ex 3,15) ale Bůh své jméno prozradil: Jhwh = “Jsem, který jsem (s tebou)“. Když
se rodiče snaží utišit dítě, které se probudilo ze zlého snu, říkají: Neboj, jsem tady s tebou!“ Totéž se
nám snaží sdělil svým jménem …
Ježíš prozradil svým učedníkům jméno Boha slovy: „Když se modlíte, říkejte Otče náš…“ – pro křesťany
je jméno Boha „Otec“.
Druhé přikázání nás chrání před neúctou vůči Bohu.
Nebrat Boha vážně znamená, že vyslovuješ jeho jméno tak, jako kdyby to neslyšel, že vcházíš do kostela
tak, jako kdyby tam nebyl, že o Bohu mluvíš ošklivě a bez lásky, jako kdyby byl hluchý.
Druhé přikázání by se dalo říct také takto:

Neobviňuj Boha, že je zodpovědný za tvá

vlastní selhání.
Proč? Stává se, že se nám naší vinou nedaří …
Představ si takovouto situaci: Je ráno, zazvoní budík, máš vstát a začít se chystat na vyučování. Jenže
tobě se nechce, tak zamáčkneš budík, a ještě dlouho ležíš. Pak ti dojde, že nestíháš – začneš spěchat a
při oblékání zjistíš, že nemůžeš najít triko, ve spěchu si rozbiješ zip u kalhot, spálíš si jazyk o horký čaj,
který nestihl vystydnout a když už toho všeho máš fakt dost, ještě se řízneš do prstu … A přitom všem
nebo až nakonec vyletí z pusy spousta slov, která neměla.
Člověk ve vzteku prohlásí věci, kterých pak lituje. Vlastně je to hloupé. Jenže lidé to tak dělají od
doby, co umí mluvit. Snaží se najít viníka, k čemuž jim často poslouží Bůh. Jenže Bůh nemůže za naši
smůlu. To se spíš máme chytit za nos my sami.
A pak je tu ještě jeden velmi závažný čin, při kterém je zneužíváno Boží jméno: odůvodňovat jím
válku. Žádný násilný skutek nemůže být ospravedlněn odkazem na Boží vůli. Jméno Boží je jméno
míru. Ten, kdo vraždí na – jak sám prohlašuje – Boží přání, zneužívá ho pro lidské jednání. Je to
samozřejmě jednodušší, než aby za své skutky nesl zodpovědnost sám.

Zkus v listu Římanům najít jeden z nejsilnějších biblických výroků týkajících se Božího jména a zapsat
si ho.

Řím 10,13: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Víš, jaký je Bůh?
Když Bůh říká lidem své jméno, znamená to, že chce být jejich přítelem. Tak jako znáš své přátele, je
důležité poznat jaký je On. Víš, jaký je? Napiš některé z jeho vlastností!
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