ДРУГА ЗАПОВІДЬ БОЖА: НЕ ЗГАДУЙ БОЖЕ ІМ’Я НАДАРЕМНО
Вихід 20:7, Повторення закону 5: 11

У кожного з вас є друзі або знайомі, які без жодної на те потреби згадують Боже
ім’я, чи не так? Наприклад, коли вони на перерві у школі спізнюються на урок,
то можуть сказати: Боже, я знову спізнилася на урок? Або в іншому випадку

зауважують: «Боже, чому так довго не приїздить мій автобус?», «Господи,
невже я повинна все це з’їсти?» тощо… Цілком можливо, що подібним чином
робите і ви. Якщо так і є, то вам слід знати, що існує особлива Божа заповідь,
котра навчає, що так чинити не слід і це є гріхом. У книзі Вихід 20:7 читаємо:
«Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь
того, хто призиватиме Його Ймення надаремно». Як бачимо, Бог суворо
застерігає, що вживати Його ймення неналежно, без потреби, не можна. Так
само не можна промовляти ім’я Боже для присягання, прокльонів, чаклунства
та інших, заборонених Богом речей. Наприклад, не слід казати: «Клянуся
Богом, я не брав твого олівця» або «Присягаюся Богом, я бачив цей кінофільм»
тощо. Іноді, щоб створити враження, що їхні дії підтримує Бог, ворожки та
чаклуни використовують ім’я Боже. Насправді це дуже погано і Господь
каратиме за подібне. Якось до пастиря прийшла одна жінка і просила у нього
поради як їй дати раду з однією поганою звичкою: вона часто вживає без
потреби Боже ім’я. Пастир вислухав її і сказав: уявіть лишень собі, що вас вдома
і на роботі без потреби щохвилини всі кличуть на ім’я. Вам би це сподобалось?
Скільки б ви витримати подібне? Так само і Богові, не подобається, коли без
жодної на те причини люди вживають Його ім’я. Пастир також дав жінці одну
пораду. Він сказав: перш ніж говорити, завжди добре подумайте чи ви бува не
порушуєте Божу заповідь. Окрім того, Господь дам вам два замки – зуби і вуста,
отож щоразу, коли вам кортить вжити Боже ім’я надаремно, міцно стисніть
зуби і вуста, щоб з ваших вуст не вирвалось нічого непобожного.
Використовуймо Боже ім’я лише належним чином: для молитви, подяки,
прохання, прославлення Бога. Це саме те, що Богові подобається і є добрим в
Його очах.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Яка Божа заповідь говорить про Боже ім’я і його вживання?
2. Пригадайте випадки неналежного вживання Божого імені вами і вашими
друзями.
3. Прочитайте другу Божу заповідь у книзі Вихід і Повторення Закону.
4. Покажіть цю заповідь своїм притяелям і друзям, які часто порушують її.
5. Коли ще порушується друга заповідь Божа?
6. Яку пораду пастир дав жінці?
7. Для чого і як нам слід використовувати Боже ім’я?

