
II PRZYKAZANIE BOŻE 

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy (Wj 20, 7; Pwt 5, 11). 

Powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał... A Ja wam powiadam: Wcale nie 
przysięgajcie (Mt 5, 33-34). 

Drugie przykazanie nakazuje szanować imię Pańskie. Podobnie jak pierwsze, uwypukla cnotę 
religijności i określa bardziej szczegółowo nasze posługiwanie się słowem w sprawach 
świętych.  

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 . 

Drugie przykazanie zabrania nadużywania imienia Bożego, to znaczy wszelkiego 
nieodpowiedniego używania imienia Boga, Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i 
wszystkich świętych. 

Grzechy przeciw temu przykazaniu: 

1.Bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. Polega ono na 
wypowiadaniu przeciw Bogu - wewnętrznie lub zewnętrznie - słów nienawiści, wyrzutów, 
wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w słowach, na 
nadużywaniu imienia Bożego. Św. Jakub piętnuje tych, którzy "bluźnią zaszczytnemu 
Imieniu (Jezusa), które wypowiedziano nad (nimi)" (Jk 2, 7). Bluźnierstwo sprzeciwia się 
szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu imieniu. Ze swej natury jest grzechem 
ciężkim . 

2.Przekleństwa posługujące się imieniem Boga bez intencji bluźnierstwa są brakiem szacunku 
wobec Pana. Drugie przykazanie zabrania także magicznego używania imienia Bożego. 

3.Drugie przykazanie zakazuje krzywoprzysięstwa. Przysięgać lub uroczyście przyrzekać 
oznacza wzywać Boga na świadka tego, co się twierdzi. Oznacza odwoływanie się do 
prawdomówności Bożej jako do rękojmi swojej własnej prawdomówności.  

4.Wiarołomstwo. Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą składa obietnicę, której nie ma 
zamiaru dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod przysięgą obietnicę, nie dotrzymuje słowa. 
Wiarołomstwo jest poważnym brakiem szacunku względem Pana wszelkiego słowa. 
Zobowiązanie się pod przysięgą do dokonania złego czynu sprzeciwia się świętości imienia 
Bożego. 

Świętość imienia Bożego wymaga, by nie używać go do błahych spraw. Dlatego nie wolno 
używać imion Bożych w żartach (np. wyśmiewanie się z sakramentów), zabawach, gniewie i 
złości.   

 Kontekście drugiego przykazania Bożego warto zwrócić uwagę na imiona nadawane na 
chrzcie świętym.  



Sakrament chrztu udzielany jest "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Podczas 
chrztu imię Pańskie uświęca człowieka i chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele. 
Może to być imię świętego, to znaczy ucznia Chrystusa, którego życie było przykładną 
wiernością swemu Panu. Święty patron jest wzorem miłości i zapewnia wstawiennictwo u 
Boga.  

(Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego) 
 


