
 

 
 
Del 4: Du skal ikke misbruke Herrens navn
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Dato: 13.11.2022 

Det tredje budet lyder: «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke 
den som misbruker hans navn.»  Ved første øyekast virker kanskje dette budet ganske uskyldig, 1

for det virker som det bare er noen ord man sier. Men budene rangeres ikke etter 
alvorlighetsgrad, for Gud har gitt dem alle som veiledning for oss. Vi kan lese om at en som 
spottet Guds navn ble straffet med døden, og da skjønner vi at dette er en alvorlig sak.   2

Når vi misbruker Guds navn, så kan det hende vi får dårlig samvittighet. Og det sømmer seg, 
fordi da har man gjort noe galt. Det er viktig at man ikke sliper vekk den samvittigheten som 
forteller oss at vi har gjort noe vi ikke burde ha gjort.  

Guds navn kan misbrukes på flere forskjellige måter. Teologen J. Douma peker på tre måter å 
misbruke Guds navn på som er tydelig i Bibelen: trolldomskunst , for å høste kraften i Guds 3

navn til egen vinning; falske profetier , å tillegge Gud noe som egentlig ikke er fra Ham; falske 4

besvergelser , det å gi tomme løfter eller løgner i Guds navn. Andre ting vi må være obs på, er 5

å unngå å si usannheter om Gud, litt som når man former Gud i sitt eget bilde for eksempel. 
For budet handler ikke bare om å misbruke selve ordene som er utgjør Guds navn, men budet 
handler om hvem Gud er. Vi må også unngå å bruke Guds navn som et bannord, eller at vi 
bruker Guds navn på en ubetenksom, useriøs eller unødvendig måte. 

 2 Mos 20,71

 3 Mos 24,16: Og den som spotter Herrens navn, skal sannelig dø. Hele menigheten skal sannelig steine ham, enten han er 2

en fremmed eller en innfødt. Når han spotter Herrens navn, skal han dø.

 Apg 19,13: Noen av de omreisende jødiske demonutdriverne begynte da selv å påkalle Herren Jesu navn over dem som 3

hadde onde ånder. De sa: «Vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner.»

 5 Mos 18,22; 1 Kong 22,11; Jer 14,15; Esek 13,6-9; Jer 29,8-9; Esek 21,294

 Jer 5,2: De sier nok «så sant Herren lever», likevel sverger de falskt.5



Men hva med de som ikke har tatt imot Jesus som frelser og ikke tror på Gud? Selv om en 
person misbruker Guds navn uten å ofre Gud en tanke og ikke mener noe med det, så er det 
fortsatt å spotte Guds navn.  

Både hva vi sier og hva vi gjør, peker tilbake på Gud. Bibelen sier mange steder at vi skal 
«passe munnen vår» , uten at den gir en liste over ord vi skal unngå. Selv om det kan se ut som 6

budet bare snakker om selve Guds navn, så handler det også om hvordan vi ter oss og 
snakker, fordi det reflekterer tilbake på Guds navn. Som menighet og som troende skal vi verne 
om Guds navn og sørge for at vi holder det hellig. Vi må passe på så vi ikke blir så vant med at 
Guds navn misbrukes og spottes, slik at vi ikke lenger bryr oss om det og at vi slutter å bli lei 
oss når noen gjør det. 

 Matt 12,36: Men Jeg sier dere at hvert unyttig ord menneskene taler, skal de avlegge regnskap for på dommens dag; Ef 5,4: 6

heller ikke skamløshet, tåpelig snakk eller lettsindig, upassende spøk, men heller takkebønn; 2 Tim 12,6: Avsky verdslig og 
tomt snakk, for det vil bare føre til mer ugudelighet. M.fl.



SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 

• Hva åpenbarer 3 Mos 24,16 om det tredje bud?  

• Hvorfor tror du dette budet er så alvorlig? 

• På hvilken måte går dette budet dypere enn bare uttalte ord? 

• Kan du huske å ha tilskrevet Guds navn til dine egne tanker og idéer? Hvis ja, hvorfor tror 
du gjorde det? Har du noen eksempler på at dette skjer blant kristne i dag? 

• Hvordan bør vi reagere når vi hører at andre misbruker Guds navn? Prøv å gi noen 
eksempler. 
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