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Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy (Wj 20,7)
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje (Mt 6,9)

EWANGELICZNA REWIZJA ŻYCIA
Temat: Imię Pańskie jest święte
Celem spotkania jest ukazanie mocy Bożego Imienia. Kiedy wzywam Boże Imię robię miejsce dla
Boga w moim życiu. Dostrzegam, że wszystko co mam jest Jego darem. Dostrzegam miejsca w moim
życiu gdzie nie ma Boga i do nich Go zapraszam. Kiedy wzywam Boże Imię to się MODLĘ.
Modlitwa jest przebywaniem w obecności Boga, Tego, który nas pierwszy umiłował. Jest wspólnym
myśleniem, rozmową, działaniem. Modląc się dajemy Bogu szansę i wolną rękę do działania
w naszych interesach, On wie lepiej od nas samych, czego nam potrzeba. On zapewni nam szczęście,
byśmy mogli Go nieustannie błogosławić, wychwalać i uwielbiać.
KKK 2143 (Katechizm Kościoła Katolickiego)
Wśród wszystkich słów Objawienia jest jedno szczególne, które jest objawieniem Jego imienia. Bóg
powierza swoje imię tym, którzy w Niego wierzą; objawia się im w swoim osobowym misterium. Dar
imienia jest znakiem zaufania i zażyłości. "Imię Pańskie jest święte". Dlatego więc człowiek nie może
go nadużywać. Powinien pamiętać o imieniu Bożym w ciszy miłującej adoracji. Powinien używać go
tylko po to, by je błogosławić, wychwalać i uwielbiać.
Św. Augustyn, De sermone Domini in monte, 2, 45, 19: PL 34, 1278
Tam jest wielkie imię Jego, gdzie nazywają Go zgodnie z wielkością Jego majestatu... Tam jest święte
imię Boże... gdzie wzywają Go ze czcią i bojaźnią, by Go nie obrazić.
Widzieć
W oparciu o rozdany na kartkach fragment odpowiedzmy na poniższe pytania:
„Lednicki dekalog” o. Jan Góra OP
Nie możesz posługiwać się Bogiem instrumentalnie i zniewalać drugiego, używając lub posługując się
Bogiem, religią, Kościołem.
Nie będziesz czynił z religii ideologii ani strategii swoich działań.
Nie będziesz kropił wodą święconą niecnoty.
Nie będziesz się domagał błogosławieństwa dla grzechu.
Nie wciągaj spraw Bożych w brudy tego świata, własnych interesów lub brudnych interesów innych
ludzi.
Nie używaj etykiety religijnej do reklamowania niereligijnych towarów lub działań.
Nie wykorzystuj nabożeństw ani spotkań o charakterze religijnym do uprawienia polityki, handlu.
Nie możesz używać imienia Bożego dla wzmocnienia swojej pozycji, dla dodania wagi swoim słowom
czy dla kpin, żartów czy magii.
Który sposób nadużywania Imienia Bożego jest najbardziej niebezpieczny?
Z jakimi innymi rodzajami nadużywania Imienia Boga się spotykam?
W oparciu o własne doświadczenia odpowiedzmy na poniższe pytania:
Kiedy używam Bożego imienia?
Jak często i w jakich okolicznościach je wypowiadam?

Osądzić
Moc Bożego Imienia
W oparciu o poniższe fragmenty Pisma św. Odpowiedzmy:
Kiedy należy wzywać Imienia Bożego? Jaką postawę należy przyjąć?
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej
pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16, 2324).
„Przez wiarę w Jego Imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło
siły” (Dz 3, 16).
„Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego
imię” (Hbr 13,15)
„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia
Pańskiego”. Ps 116, 12-13
Działać
Wzywać Boże Imię to nawiązań z Nim relację, to po prostu modlić się!
Spotkanie zakończmy wspólną modlitwą uwielbienia i chwalenia Bożego imienia, a wszystkie
nasze wezwania zbierzmy w modlitwie „Ojcze Nasz”.

