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Araw ng Panginoon 36 ng Katekismong Heidelberg Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary
Scripture Reading: Mga Bilang 24:10-23
Psalter Numbers: 261, 172, 27, 14, 197

LORD’S DAY 36

Q. 99.  What is required in the third
commandment?
A.  That we, not only by cursing or perjury, but also by
rash swearing, must not profane or abuse the name of
God; nor by silence or connivance be partakers of these
horrible sins in others; and, briefly, that we use the holy
name of God no otherwise than with fear and reverence;
so that he may be rightly confessed and worshiped by us,
and be glorified in all our words and works.
Q. 100.  Is then the profaning of God's name, by
swearing and cursing, so heinous a sin, that his
wrath is kindled against those who do not
endeavor, as much as in them lies, to prevent and
forbid such cursing and swearing?
A.  It undoubtedly is, for there is no sin greater or more
provoking to God, than the profaning of his name; and
therefore he has commanded this sin to be punished with
death.

Introduction:

1. The 3  command is widely broken in our day.rd

a. When you hear the speech of the

ungodly, you notice that they constantly

take God’s Name in vain.

b. Many of them do it as naturally as

breathing.  It is an ordinary part of their

ordinary conversation.

2. Because this command of God applies to them

all men, God is very angry with those who do

this.

a. As the command itself says, God “will not

hold them guiltless.”

b. God will severely punish them.  His wrath

will be felt by the wicked in the eternal

fires of hell.

3. But we make a serious mistake if we think this

command is only (or mostly) for the wicked.

a. The introduction to God’s law (Exodus

20:2) points out that the ten commands

are especially for the people of God – for

those who have been saved from the

bondage and control of sin.

b. Of all people in the world, we are those

who should use God’s Name with

reverence and fear.  And we should also

defend the Name of God when others

take it in vain.

4. But do you do this?  How well do you obey the

third command?  May our consideration of this

command strengthen our resolve to obey it.

T. 99.  Ano ba ang hinihingi sa ikatlong utos?
S.  Na tayo, hindi lamang sa pagmumura o pagsisinungaling, kundi maging
sa walang-ingat na panunumpa, di dapat lapastanganin o abusuhin ang
pangalan ng Diyos; ni sa pananahimik o pakikipagsabwatan sa iba ay
maging kabahagi ng mga nakakatakot na mga kasalanang ito; at, sa buod
na pananalita, na gamitin ang banal na pangalan ng Diyos na may
pagkatakot at paggalang; upang Siya ay matuwid na maipahayag at
masamba natin, at maluwalhati sa lahat ng ating mga salita at gawa.
T. 100.  Kung gayon, ang paglapastangan ba ng pangalan ng
Diyos sa panunumpa at pagmumura ay napakasamang kasalanan
na ang Kanyang poot ay napag-aalab laban sa mga hindi
nagsisikap, sa abot ng kanilang kakayahan, upang pigilin at
ipagbawal ang mga pagmumura at panunumpang ito?
S.  Walang alinlangan, sapagkat walang kasalanan na mas malaki o
nakapagngangalit sa Diyos kaysa paglapastangan ng Kanyang pangalan,
kung kaya Kanyang iniutos na parusahan ang kasalanang ito ng
kamatayan.

Panimula:

1. Ang ikatlong kautusan ay malawakang nilalabag ngayon.

a. Kapag narinig ang pananalita ng mga di maka-dios,

mapapansin mo na patuloy nilang nilalapastangan ang

Pangalan ng Dios. 

b. Marami sa kanila na ginagawa na lang ito na katulad sa

paghinga.  Pangkaraniwan na sa kanilang pang araw-

araw na pakikipag-usap ito.

2. Dahil ang kautusang ito ng Dios ay para sa kanilang lahat,

ang Dios ay galit na galit sa mga gumagawa nito.

a. Gaya sa inutos ng Dios mismo na sinasabi “hindi sila

ipapawalang sala.”

b. Sila ay matinding parurusahan ng Dios.  Ang poot Niya

ay madarama ng masama sa walang hanggang apoy ng

impierno.

3. Pero nakakagawa tayo ng isang seryosong kamalian kung

inaakala natin na ang kautusang ito (o karamihan sa mga ito)

ay para lang sa masasama.

a. Binibigyang-diin sa panimula ng kautusan ng Dios

(Exodo 20:2) na ang sampung utos lalong para sa bayan

ng Dios – sa mga iniligtas mula sa gapos at kontrol ng

kasalanan.

b. Sa lahat ng mga tao sa lupa, tayo ang gumagamit sa

Pangalan ng Dios na may paggalang at takot.  At dapat

din nating ipaglaban ang Pangalan ng Dios kapag

pinawawalang kabuluhan ito ng iba.

4. Pero ginagawa mo ba ito?  Paano mo sinusunod ang ikatlong

kautusan?  Ang ating pag sasaalang-alang nawa sa

kautusang ito ay magpalakas sa atin na sundin ito.
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THE THIRD COMMAND:

PROPER USE OF GOD’S NAMES

I. The Holy Names Of God

II. The Proper Use Of Those Names

III. The Seriousness Of This Command

I. The Holy Names Of God

A. God’s Name is different from our names.

1. Why do we have names?  What is

the purpose of your name?

a. Mostly likely, your name was

chosen by your parents simply

because they liked that name.

Or because they wanted to

name you after someone else –

e.g., a relative.

b. But your name does not have

any special meaning.  It does

not indicate what sort of

person you – whether you are

kind, intelligent, hard working,

or anything else.

c. Your name is simply for

identification.  It was given to

you, and it is used by yourself

and others, in order to

distinguish you from other

people.

2. In contrast to this, however, the

Names of God reveal God to us.

a. It is true that God’s Names also

identify Him.  But they do

much more than that.

b. God’s Names make Him known

to us.  We learn many things

about God from His Names.

B. Let us notice how this is true of God’s

Names.

1. When you read the Bible, you find

that God has many names.

a. If you would list all the Names

of God in the Bible (including

the Names of the Son of God),

there are hundreds of them.

b. Here are a few examples:

Jehovah, Lord, God, King, Holy

One, Lord of Hosts, Almighty,

Everlasting God, Shepherd,

Father, etc.

2. Each of these Names tells us

something unique about God.

a. First, they tell us about His

Person.  The Names of God tell

us Who God is, and what God

is like.  The Names teach us

that God is holy, eternal, wise,

compassionate, etc.

ANG IKATLONG KAUTUSAN:

WASTONG PAGGAMIT SA MGA PANGALAN NG DIOS.

I. Ang Banal na Mga Pangalan ng Dios

II. Ang Tamang Paggamit sa Mga Pangalang Iyon

III. Ang Kaseryosohan ng Kautusang Ito

I. Ang Banal na Mga Pangalan ng Dios

A. Iba sa mga pangalan natin ang Pangalan ng Dios.

1. Bakit tayo may mga pangalan?  Ano ang silbi ng

iyong pangalan?

a. Siguro, ang pangalan mo ay pinili ng iyong

mga magulang dahil nagustuhan lang nila ito.

O siguro nais nilang ipangalan ka sa ibang tao

– halimbawa, sa isang kamag-anak.

b. Pero walang espesyal na kahulugan ang

pangalan mo.  Hindi ito nagbabadya kung

anong pagkatao ka – kung ikaw man ay

mabait, matalino, masipag sa trabaho, o ano

pa man.

c. Ang pangalan mo ay ang iyong pagkaka-

kilanlan lamang.  Ibinigay ito sa iyo, at

ginagamit mo ito at ng iba, para makilala ka

mula sa karamihan.

2. Sa kabaligtaran, ang mga Pangalan ng Dios ay

nagpapahayag sa atin sa Dios.

a. Totoo na ang mga Pangalan ng Dios ay

nagpapakilala rin sa Kanya.  Pero higit pa rito

ang mga ito.

b. Ang mga Pangalan ng Dios ang nagpapakilala

sa atin sa Kanya.  Ating natutunan ang

maraming mga bagay patungkol sa Dios mula

sa Kanyang mga Pangalan.

B. Pansinin natin kung gaano katotoo ito sa mga Pangalan

ng Dios.

1. Kapag binasa mo ang Biblia, makikita mo na ang

Dios ay maraming mga pangalan.

a. Kung isusulat mo ang lahat ng mga Pangalan

ng Dios na nasa Biblia (kasama na mga

Pangalan ng Anak ng Dios), halos mahigit ito

sa sandaan.

b. Narito ang kakaunting halimbawa: Jehovah,

Panginoon, Dios, Hari, Nag-iisang Banal,

Panginoon ng mga Hukbo, Makapangyarihan

sa lahat, Walang Hanggang Dios, Pastol,

Ama, atbp. 

2. Ang bawat mga Pangalang ito ay nagsasabi sa atin

ng mga kakaiba patungkol sa Dios.

a. Una, sinasabi nito sa atin ang patungkol sa

Kanyang Katauhan.  Ang mga Pangalan ng

Dios ay nagsasabi sa atin kung Sino ang Dios,

at kung anong katulad ang Dios.  Ang mga

Pangalan ng Dios ay nagtuturo sa atin na ang

Dios ay banal, walang pasimula, matalino,

mahabagin, atbp.
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b. Secondly, the Names of God

also tell us about His works.

God’s Names teach us what

God does, how He does things,

why He does things, etc.

3. For example, the Name “Jehovah.”

a. This name means: “I AM THAT

I AM” (Exodus 3:14).

b. It is a Name that teaches us

that God never changes

(Malachi 3:6).

c. “Jehovah” is a name that

means God is always the same:

yesterday, today, and forever.

4. Another example is the Name

“Lord.”

a. This name means God

sovereignly owns everything.

God made everything, thus all

things belong to Him.

b. This name also means that God

sovereignly rules everything.

He is in control of all things.

Nothing happens by chance.

5. Another example is the Name

“Father.”

a. We learn from this Name about

God’s relationship to us as His

people.

b. It is a close and intimate

r e l a t i o n s h i p ,  w h i c h  i s

characterized by love.

c. For God is our Father, and thus

we are His beloved children.

6. Every Name of God reveals

something about God.

a. We learn that God is Almighty,

U n ch a n g in g ,  S o v e r e i g n ,

E t e r n a l ,  L o v i n g ,  H o l y ,

Righteous, Wise, Good, etc.

b. And we must not take any of

God’s Names in vain.

C. God’s Name also refers to the names of

His Son, the Lord Jesus.

1. This is true especially because God

reveals Himself to us though His

Son.

2. Consider, for example, what the

name “Jesus” itself reveals.

a. See Matthew 1:21 – “... and

thou shalt call his name JESUS:

for he shall save his people

from their sins.”

b. Ikalawa, ang mga Pangalan ng Dios din ay

nagsasabi sa atin patungkol sa Kanyang

mga gawa.  Ang mga Pangalan ng Dios ay

nagtuturo sa atin kung ano ang ginagawa

Niya, kung paano Niya ginagawa ang mga

bagay-bagay, kung bakit Niya ito ginagawa,

atbp.

3. Halimbawa, ang Pangalang “Jehovah.”

a. Ibig sabihin ng Pangalang ito: “AKO’Y AKO

NGA” (Exodo 3:14).

b. Ito ay Pangalan na nagtuturo sa atin na ang

Dios ay hindi nagbabago (Malakias 3:6).

c. Ang “Jehovah” ay ibig sabihin na ang Dios ay

Siya rin kahapon, ngayon, at kailanman.

4. Iba pang halimbawa ay ang Pangalang

“Panginoon.”

a. Ibig sabihin ng Pangalang ito, na ang Dios ay

soberanong may-ari sa lahat ng mga bagay.

Ang Dios ang lumikha sa lahat ng mga bagay,

kaya naman ang lahat ng ito ay sa Kanya.

b. Ang Pangalang ito rin ay may kahulugan, na

ang Dios ay ang naghahari sa lahat ng mga

bagay.  Siya ang may kontrol sa lahat.

Walang anumang nangyayari na nagkataon

lamang.

5. Iba pang halimbawa ay ang Pangalang “Ama.”

a. Ating natutuhan sa Pangalang ito ang

patungkol sa relasyon ng Dios sa atin bilang

Kanyang bayan.

b. Ito ay pagka-malapit na relasyon, na

lumalarawan sa pag-ibig Niya.

c. Dahil ang Dios ay ating Ama, tayo ay

Kanyang minamahal na mga anak.

6. Ang bawat Pangalan ng Dios ay nagpapahayag sa

atin ng bagay patungkol sa Dios.

a. Ating natutuhan na ang Dios ay Maka-

pangyarihan sa lahat, Di-Nagbabago,

Soberano, Walang Hanggan, Mapagmahal,

Banal, Matuwid, Matalino, Mabuti, atbp.

b. At hindi natin dapat ipawalang kabuluhan ang

mga Pangalan ng Dios.

C. Ang Pangalan din ng Dios ay tumutukoy sa mga

pangalan ng Kanyang Anak, ang Panginoong Jesus.

1. Ito ay totoo lalo na dahil ipinahayag ng Dios ang

Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang

Anak.

2. Dahil halimbawa, isaalang-alang mo, kung ano ang

ipinapahayag sa Pangalang “Jesus.”

a. Tingnan mo ang Mateo 1:21 – “... at ang

pangalang itatawag mo kanya ay JESUS,

sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa

kanilang mga kasalanan.”



Page 4 of  8

b. This name literally means

“Jehovah Savior.”  It teaches

us clearly Who Jesus is, what

He is like, and what He does.

c. We learn He is “Jehovah.”  He

never changes.  As Heb. 13:8

states, Jesus is “the same

yesterday, today, and for ever.”

d. We also learn He is our

“Savior.”  He is the One Who

died on the cross and delivered

us from sin, death and hell.

3. We must therefore keep in mind that

the third command also applies to

the Names of Jesus.  (Phil. 2:9.)

a. H is  Names are  ho ly .

Therefore, His Names must be

used very carefully by us.

b. We must never take any names

of Jesus Christ in vain either.

II. The Proper Use of Those Names

A. God tells us in the third command, “Do

not take My Name in vain!”  God’s

command is: “Use My Name properly!”

1. What God requires in this command

is something we all can understand.

a. None likes it if someone doesn’t

use his name properly.

b. If someone makes fun of your

name, or says your name in a

nasty way, that hurts.

c. Though the person hasn’t hit

you in the face, what he did

with your name can make you

angry.

d. The reason is that when

someone attacks your name,

they are really attacking you.

2. The same is true of God.  We cannot

separate the Names of God from

God’s Himself.

a. The Bible identifies them as

one and the same.  One

example is Psalm 8:1 – “O

LORD our Lord, how excellent

is thy name in all the earth!”

(Also Psalm 20:1, 105:1,

124:8.)

b. When the Bible says God’s

Name is excellent, it is saying

that God Himself is excellent.

c. When the Bible says God’s

Name is holy, it is saying that

God Himself is holy.

d. Therefore, whatever anyone

does with the Name of God, he

is doing it to God Himself.

b. Ibig sabihin ng pangalang ito, “si Jehovah ang

Tagapagligtas.”  Nagtuturo ito sa atin ng

maliwanag  kung Sino ba si Jesus, at kung

ano Siya, at kung ano ang ginawa Niya. 

c. Pero atin natutuhan na Siya si “Jehovah.”

Siya na hindi nagbabago.  Gaya sa isinasaad

sa Mga Hebreo 13:8, “Si Jesus ay Siya ring

kahapon, ngayon, at magpa-kailanman.”

d. Atin din natutuhan na Siya ang ating

“Tagapagligtas.”  Siya ang Nag-iisa na

namatay sa krus at nagpalaya sa atin sa

kasalanan, kamatayan, at impierno.

3. Kaya atin dapat ingatan sa isipan na ang ikatlong

utos ay maisasagawa din sa mga Pangalan ni

Jesus.  (Filipos 2:9.)

a. Ang Pangalan Niya ay banal.  Kaya naman,

ang Pangalan Niya ay maingat nating gamitin.

b. Hindi natin dapat ipawalang-kabuluhan din

ang mga Pangalan ni Jesu Cristo.

II. Ang Tamang Paggamit sa Mga Pangalang Iyon

A. Sinasabi sa atin ng Dios sa ikatlong kautusan, “Huwag

gamitin ang Aking Pangalan sa walang kabuluhan!”  Ang

utos ng Dios: “Gamitin mo ng wasto ang Aking

Pangalan!”

1. Ang hinihingi ng Dios sa kautusang ito ay bagay na

mauunawaan natin.

a. Walang sinoman sa inyo ang magugustuhan

na gamitin ang pangalan niya ng hindi tama.

b. Masakit kung gagawing kakatawanan ang

iyong pangalan, o sabihin ang pangalan mo

ng hindi mabuti. 

c. Kahit hindi ka pa sinaktan sa mukha ng ibang

tao, pero ang ginawa niya sa pangalan mo ay

magpapa-galit talaga sa iyo.

d. Ang dahilan dito, ay dahil kapag may

lumapastangan sa pangalan mo, ikaw mismo

ang talagang nilalapastangan nila.

2. Ganyan din sa Dios.  Hindi natin maihihiwalay ang

mga Pangalan ng Dios mula sa Dios mismo.

a. Kinilala ng Biblia ang mga ito na iisa at

magkatulad.  Isa pang halimbawa ay ang

Awit 8:1 - “O PANGINOON, aming Panginoon,

sa buong lupa ay napakadakila ng iyong

pangalan!”  (Ganoon din sa Mga Awit 20:1,

105:1, 124:8).

b. Kapag sinasabi ng Biblia na ang Pangalan ng

Dios ay napakadakila, sinasabi nito na ang

Dios mismo ay napakadakila.

c. Kapag sinasabi ng Biblia na ang Pangalan ng

Dios ay banal, sinasabi nito na ang Dios

mismo ay banal.

d. Kaya naman, anoman ang ginagawa ng

sinuman sa Pangalan ng Dios, ginagawa niya

ito mismo sa Dios.
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B. That we may not use God’s Names in vain

means we may not use them lightly.

1. We may not view God’s Names as

common/ordinary names. His Names

are unique.  His Names are different

from all other names of all other

people.

2. We may not use God’s Names in a

bad way.  We may not use them in

sinful speech.  We may not connect

the holy Names of God with sinful

actions or sinful words.

3. Why not?  Because God is holy, and

therefore the Names of God are

holy.

a. If we ever use God’s Names

lightly, we are viewing God

Himself lightly.  We are guilty

of viewing God as being simply

a common, earthly object.

b. If we ever abuse the Names of

God, we are abusing God

Himself.

c. If we ever curse using the

Names of God, we are actually

cursing God Himself.

C. There are many ways in which we can be

guilty of breaking this command.

1. One way is cursing (swearing).

a. Certain things can lead one to

curse.  Being frustrated.

Getting hurt.  Being surprised

by something.  Becoming angry

(e.g., Leviticus 24).

b. The person then uses the

Names of God (“God,” “Lord,”

“Jesus,” etc.) to curse – to

express his anger, frustration,

hatred, etc.

c. I am sure you have all heard

people do this.  Perhaps you

have also done it yourself.

d. But that is a terrible sin.  It

greatly offends God.  It angers

God.

2. Another way of breaking this

command is the sin of “perjury” –

the sin of lying under oath.

a. This happens when someone

says (in court): “I swear to tell

the truth, all the truth, and

nothing but the truth – so help

me, God!”

b. But then that person lies.  Or

he alters the truth.

c. If you ever do this, you have

taken God’s Name in vain.

B. Ibig sabihin ang gamitin ang mga Pangalan ng Dios sa

walang kabuluhan ay hindi paggamit sa mga ito nang

pagayun-gayon lang.

1. Huwag natin nawang tanawin ang mga Pangalan

ng Dios na pangkaraniwan lang.  Ang mga

Pangalan Niya ay kakaiba.   Ang mga Pangalan

Niya ay iba sa lahat ng mga pangalan ng lahat. 

2. Huwag natin nawang gamitin ang mga Pangalan

ng Dios sa masamang pamamaraan.  Huwag nawa

nating gamitin ang mga ito sa makasalanang

pananalita.  Huwag nawa nating iugnay ang mga

banal na Pangalan ng Dios sa makasalanang mga

aksyon o pananalita.

3. Bakit huwag?  Dahil ang Dios ay banal, sama-

katuwid ang mga Pangalan ng Dios ay banal.

a. Kung gagamitin natin ang mga Pangalan ng

Dios ng walang pag-iingat, ganito rin natin

Siya tinatanaw.  Tayo ay may sala sa

pagtanaw sa mga Pangalan ng Dios na

pangkaraniwan lang na panlupang bagay.

b. Kung aabusuhin natin ang mga Pangalan ng

Dios, inaabuso rin natin mismo ang Dios.

c. Kung ginagamit natin sa pagmumura ang

mga Pangalan ng Dios, minumura natin

mismo ang Dios.

C. Maraming paraan para tayo ay magkaroon ng sala sa

pagsuway sa kautusang ito.

1. Isang paraan nito ay ang pagmumura

(panunumpa)

a. May mga bagay na naghahatid sa atin sa

panunumpa.  Ang mabigo.  Ang masaktan.

Magulat dahil sa isang bagay.  Biglang

magalit (halimbawa, Leviticus 24).

b. Ang taong gumagamit sa mga Pangalan ng

Dios (“Dios,” “Panginoon,” “Jesus,” atbp) sa

panunumpa – sa pagpapahayag ng kanyang

galit, kabiguan, pagkainis, atbp.

c. Sigurado ako nakarinig na kayo ng mga taong

gumawa nito.  Marahil nagawa mo na ito.

d. Pero napakasamang kasalanan iyan.

Nasasaktan nito ang Dios.  Nagpapa-galit ito

sa Dios.

2. Iba pang paraan sa paglabag sa kautusang ito ay

ang kasalanan ng “pagsisinungaling” – ang

kasalanan ng pagsisinungaling matapos manumpa.

a. Nangyayari iyan kapag sinasabi ng iba (sa

korte): “Sumusumpa ako na magsasabi ng

katotohanan, ng buong katotohanan, at

pawang katotohanan lang – tulungan mo ako,

oh Dios!”

b. Pero nagsisinungaling ang taong ito.  O

pinapalitan niya ang katotohanan.

c. Kung gagawin mo ito, ginagamit mo ang

Pangalan ng Dios sa walang kabuluhan.
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3. There is also the sin of “rash

swearing.”

a. This happens when you make

promises, but you know you

cannot keep them.  Or you do

not intend to keep them.  Or

you do not strive to keep them.

b. This applies to your promises

at marriage – that you will love

your wife, that you will submit

to your husband, that you will

be faithful to each other until

death, etc.

c. It also applies to the promise

parents make when their

children are baptized – to bring

them up in the fear and

nurture and admonition of the

Lord God.

d. It also applies to the promises

we make when we do public

confession of faith – that we

will adhere to the true

doctrines of God’s Word, that

will live a new, godly life, etc.

e. If you do not keep these

promises, you are guilty of

taking God’s Name in vain.

D. The catechism points out that there is one

more way in which we can break this

command.

1. How?  By silence.  By not defending

the Name of God when others take

it in vain.

2. We may not be silent when we hear

God’s name taken in vain.

a. We all hear people take God’s

Name in vain.  I’m sure of that,

for taking His Name in vain is

an ordinary part of the

conversation of most people.

b. But do we speak up and

defend God’s Name?  Or do we

instead remain silent, because

we are afraid of their anger

and ridicule of us?

c. If we are silent, then we show

that we are more concerned for

our own name than we are for

the holy Names of God.

d. It should not be that way.  We

must defend God, and we must

be willing to do it no matter

what the cost is for us.

3. A child will defend the name of his

earthly father.

3. Nariyan din ang kasalanan ng “mabilis na

pangako.”

a. Nangyayari ito kapag nangangako ka, pero

alam mong hindi mo ito matutupad.  O hindi

mo talaga gusto na tuparin ang mga ito.  O

hindi ka nagsisikap na gawin ito.

b. Nangyayari ito sa iyong mga pangako sa pag-

aasawa – na iibigin mo ang iyong asawa, na

ikaw ay magpapasakop sa asawa mo, na kayo

ay magiging tapat sa isa’t isa hanggang

kamatayan, atbp.

c. Nangyayari din ang pangakong ito sa mga

magulang kapag ang kanilang mga anak ay

nasa panahon ng bautismo – na palalakihin

sila sa takot at tuturuan at papayuhan sa

Panginoong Dios.

d. Nangyayari din ito noong nagpahayag tayo ng

pananampalataya sa publiko – na ating

panghahawakan ang tunay na mga aral sa

Salita ng Dios, na mamumuhay tayo ng isang

bago, at banal na buhay, atbp.

e. Kung hindi mo tutuparin ang mga pangakong

ito, ikaw ay may sala sa paggamit sa

Pangalan ng Dios sa walang kabuluhan.

D. Binibigyang-diin sa katekismo, na may isa pang paraan

para malabag ang kautusang ito.

1. Paano?  Sa pamamagitan ng pananahimik.  Sa

pamamagitan ng hindi pagtatanggol sa Pangalan

ng Dios kapag pinawawalang kabuluhan ito ng iba.

2. Hindi nawa tayo manahimik kapag nakakarinig tayo

na ang Pangalan ng Dios ay pinawawalang

kabuluhan.

a. Naririnig nating lahat na pinawawalang

kabuluhan ng mga tao ang Pangalan ng Dios.

Natitiyak ko iyan, dahil ang paggamit sa

Pangalan Niya sa walang kabuluhan ay

nagiging bahagi na lang sa pag-uusap ng

karamihan.

b. Pero nagsasalita ba tayo at ipinagtatanggol

ang Pangalan ng Dios?  O sa halip,

nananahimik tayo, dahil natatakot tayo na

kainisan at pagtawanan ng iba?

c. Kung mananahimik tayo, ipinapakita lang

natin na mas may malasakit pa tayo sa

pangalan natin, kaysa sa banal na mga

Pangalan ng Dios.

d. Hindi dapat ganito.  Dapat nating ipagtanggol

ang Dios, at maging handa na gawin ito

anuman ang maging kapalit.

3. Ipagtatanggol ng anak ang pangalan ng kanyang

ama sa lupa.
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a. If a child hears that his father

is criticized or mocked, he

cannot ignore it.

b. He will immediately say: “Don’t

you dare speak like that about

my father!”

c. The child is not afraid of the

consequences.  Why not?

Because he loves his father.

4. We ought to do that whenever our

heavenly Father’s Name is mocked

or abused.

a. If we do not do this, we are

guilty of partaking of the sin.

b. For, as the catechism points

out, the sin of silence is the

same as the sin of actually

taking God’s Name in vain

ourselves.

5. Do you love God, your Father in

heaven?  Then do not hesitate to

defend His Name.  Do not be afraid

to say: “Don’t talk like that about

God!  Don’t speak that way about

my Father!”

III. The Seriousness Of This Command

A. This is a very serious commandment.

1. Why?  Because “the Lord will not

hold him guiltless that taketh His

Name in vain!”

2. The catechism points out that God’s

“wrath is kindled” by this sin.

a. Also, “There is no sin greater or

more provoking to God.”

b. And God has “commanded this

sin to be punished with death!”

B. Leviticus 24 teaches us concerning the

seriousness of this sin (verses 13-16).

1. In the Old Testament, the judgment

of God was death.  God made it

clear that those who committed this

sin, and did not repent of it, must be

killed.

2. That was in the Old Testament.  But

God has not changed.  God is still

greatly provoked by anyone who

takes His Name in vain.

3. That does not mean that such a

person should be put to death.  But

the sin must still be punished.  And

the New Testament equivalent of

the punishment of death is

excommunication.

a. Kung maririnig ng anak na pinupuna ang

kanyang ama o nilalait, hindi niya ito

babalewalain.

b. Agad niyang sasabihin: “Huwag kang

magsalita ng ganyan tungkol sa tatay ko!”

c. Hindi natatakot ang bata sa kahihinatnan

nito.  Bakit hindi?  Dahil iniibig niya ang

kanyang ama.

4. Ganito rin ang ating gawin sa anomang panunuya

o pang-aabuso na ginagawa sa Pangalan ng ating

Amang sumasalangit.

a. Kung hindi natin ito gagawin, tayo ay may

sala sa pakikibahagi sa kasalanan.

b. Dahil, gaya sa binigyang-diin sa katekismo,

ang kasalanan ng pananahimik ay katulad rin

sa kasalanan na ginawang paglabag sa

Pangalan ng Dios sa walang kabuluhan.

5. Minamahal mo ba ang Dios na iyong Amang

sumasalangit?  Huwag kang mag-atubili na

ipaglaban ang Kanyang Pangalan.  Huwag kang

matakot magsabi na: “Huwag kang ganyan

magsalita patungkol sa Dios!  Huwag kang

magsalita ng ganyan patungkol sa aking Ama!”

III. Ang Kaseryosohan ng Kautusang Ito

A. Ito ay lubhang seryosong kautusan.

1. Bakit?  Dahil “hindi pawawalang-sala ng

PANGINOON ang sinumang gumagamit ng

Kanyang Pangalan sa walang kabuluhan.” 

2. Binigyang-diin sa katekismo na “nagsisiklab sa

poot” ang Dios sa kasalanang ito.

a. Gayon din, “Wala ng anumang kasalanan ang

hihigit pa sa pagbubuyo sa Dios.”

b. At ang Dios ay may “utos sa kasalanang ito

na parusahan ng kamatayan!”

B. Itinuturo sa atin sa Leviticus 24 ang patungkol sa

kaseryosohan ng kasalanang ito (mga talatang 13-16).

1. Sa Lumang Tipan, ang hatol ng Dios ay

kamatayan.  Nilinaw iyan ng Dios na sinomang

lumabag sa kasalanang ito, at hindi magsisi ay

papatayin.

2. Iyan ay nasa Lumang Tipan.  Pero hindi nagbago

ang Dios.  Ang Dios ay patuloy pa rin na ginagalit

ng sinoman kapag ang Kanyang Pangalan ay

pinawawalang kabuluhan.

3. Hindi ibig sabihin na ang taong iyon ay papatayin.

Kundi ang kasalanan niya ay dapat maparusahan.

At sa Bagong Tipan, ang katumbas ng parusang

kamatayan ay pagtitiwalag.
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4. If someone does not repent of this

sin, he must be excommunicated

from the church and from the

kingdom of God.

C. Let us take this warning to heart.

1. May the warning motivate and

encourage us to be very careful in

our use of the holy Name of God.

2. May it also lead us to seek the

gracious forgiveness that God

provides in Christ.

a. We all need that forgiveness

for the many times we have

sinned against this command.

b. We especially need it because

of the sin of silence in failing to

defend God’s Name.

Let us flee to Christ.  And in thankfulness for God’s

grace, let us use God’s Name rightly, and faithfully

defend the Name of our God and Father Whom we

love.

4. Kapag ang sinoman ay hindi nagsisi sa kanyang

kasalanan, dapat siyang itiwalag sa iglesia at sa

kaharian ng Dios.

C. Ating isapuso ang babalang ito.

1. Ang babala nawang ito ay humubog at humikayat

sa atin na maging maingat sa paggamit sa

Pangalan ng Dios.

2. Maghatid din nawa sa atin ito na hanapin ang

kapatawaran na ibinibigay ng Dios kay Cristo.

a. Kailangan nating lahat ang kapatawaran sa

paulit-ulit na kasalanan na nagagawa laban

sa kautusang ito.

b. Lalo nating kailangan ito dahil sa kasalanan

ng pananahimik sa kabiguan na ipaglaban

ang Pangalan ng Dios.

Lumapit tayo kay Cristo.  At magpasalamat sa biyaya ng Dios,

gamitin natin ang wasto ang Pangalan ng Dios, at matapat nating

ipaglaban ang Pangalan ng ating Dios at Ama na Siyang

minamahal natin.


