
Jam PAN
�Bêdê który Bêdê. (�) Tak powiesz synom Izraelskim: Bêdê pos³a³ miê do was� � 2 Moj¿. 3:14

Droga Redakcjo!
W �Wêdrówce� (2/2000) na str. 5 zosta³o dwukrotnie wydru-

kowane Imiê Bo¿e i to w brzmieniu, które powszechnie uwa¿ane
jest dzisiaj za wynik nieporozumienia. Jedno z tych miejsc to cytat
z Izaj. 43:11 niewiadomego t³umaczenia. Powszechnie u¿ywane
miêdzy braæmi przek³ady, ³¹cznie z nowszymi wydaniami Biblii
Tysi¹clecia, maj¹ w tym miejscu �Pan� zamiast Imienia Bo¿ego:
�Ja, Jam jest PAN, a nie masz oprócz mnie zbawiciela� (BG).

S¹, moim zdaniem, co najmniej trzy dobre powody, dla któ-
rych warto zachowaæ szczególn¹ pow�ci¹gliwo�æ przy pos³ugiwa-
niu siê Imieniem Bo¿ym.

1. Pierwszy powód to przykazanie: �Nie bêdziesz wzywa³ imie-
nia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdy¿ Pan nie pozostawi
bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy� � 2
Moj¿. 20:7 (BT). Jest rzecz¹ dyskusyjn¹, czym s¹ owe �czcze rze-
czy�. Na pewno nie s¹ ni¹ artyku³y i wyk³ady biblijne. Ze sformu-
³owania tego przykazania wynika jednak, ¿e nale¿y zachowaæ naj-
wy¿sz¹ ostro¿no�æ, gdy¿ nie jest obiecana nagroda za poprawne
u¿ywanie Imienia Bo¿ego, tylko kara za jego nadu¿ywanie. Rozu-
miem, ¿e intencj¹ autora artyku³u by³o odró¿nienie Pana Boga od
Pana Jezusa. Wydaje mi siê jednak, ¿e rozró¿nienia tego uda³o mi
siê dokonaæ w poprzednim zdaniu bez u¿ywania Imienia Bo¿ego.
A je�li tak, to mo¿e u¿ycie z tego powodu Imienia Bo¿ego by³oby
jego nadu¿yciem.

2. Drugi dobry powód to brak wiedzy na temat poprawnego
sposobu odczytania Imienia Bo¿ego. Wersja u¿yta w artykule
�Wêdrówki� jest z ca³¹ pewno�ci¹ wynikiem nieporozumienia. Nie
chcê tu szczegó³owo rozwa¿aæ tego zagadnienia, gdy¿ zosta³o ono
ju¿ wielokrotnie opisane w fachowej literaturze. Przypomnê tyl-
ko, ¿e alfabet hebrajski zawiera wy³¹cznie spó³g³oski. Samog³oski
w postaci punktów i kresek dodano znacznie pó�niej, aby zapis
sta³ siê zrozumia³y i jednoznaczny. W tym te¿ czasie dodano sa-
mog³oski do Imienia Bo¿ego. Wiadomo jednak, ¿e Imienia tego
nie czytano, a dodane samog³oski (najczê�ciej �e-o-a�) pochodz¹
ze s³owa �Adonai� (hebr. �Pan�). Oznacza³y one, ¿e w tym miejscu
zamiast Imienia Bo¿ego nale¿y przeczytaæ �Adonai�. W niektó-
rych rêkopisach hebrajskich i nowych wydaniach drukowanych
Imiê Bo¿e zawiera tylko dwie samog³oski (e-a), które pochodz¹
ze s³owa �Szema� (aram. �Imiê�) i oznaczaj¹, ¿e w tym miejscu
zamiast Imienia Bo¿ego trzeba czytaæ �Szema�. Zainteresowany
czytelnik mo¿e zajrzeæ dla ciekawo�ci do hebrajskiego tekstu 2
Sam 7:28. Jest to jedno z miejsc gdzie Imiê Bo¿e zawiera jeszcze
inne samog³oski (e-i). Oznaczaj¹ one, ¿e w tym miejscu zamiast
Imienia Bo¿ego nale¿y przeczytaæ �Elohim� (hebr. �Bóg�). Wyni-
ka z tego, ¿e nie wolno przyjmowaæ masoreckiej punktacji jako
sposobu odczytywania Imienia Bo¿ego, gdy¿ ¯ydzi nie czytali
Imienia Bo¿ego. Je�li zatem nie wiemy, jak brzmi to Imiê, to dla-
czego mieliby�my je wypowiadaæ albo pisaæ z samog³oskami, które
pochodz¹ z innych s³ów.

Czasami mo¿e jednak zachodziæ konieczno�æ zaznaczenia, ¿e
w danym miejscu tekstu u¿yte jest Imiê Bo¿e. S¹ na to dobre spo-
soby. Jednym z nich jest zapisanie s³owa PAN wielkimi literami.
Innym, bardziej dos³ownym sposobem, jest u¿ycie czterech spó-
³g³osek Imienia Bo¿ego z adnotacj¹, ¿e nale¿y w tym miejscu czy-
taæ �Pan�. Dowodem ostro¿no�ci przy u¿ywaniu tego Imienia i
szacunku dla tych, którzy Imienia Bo¿ego nigdy nie wypowiada-
j¹, jest sposób zalecany przez chrze�cijañskiego autora pewnego
podrêcznika do nauki biblijnego jêzyka hebrajskiego. Poleca on
swoim uczniom, by przepisuj¹c teksty biblijne, zamiast Imienia
Bo¿ego zapisywali sumê warto�ci jego czterech liter � 26 � opunk-
towan¹ samog³oskami �e-a�.

3. Trzecim dobrym, i chyba najlepszym dla chrze�cijanina,
powodem, by w ogóle nie u¿ywaæ Imienia Bo¿ego jest Nowy Te-
stament. Jego autorzy, którzy dobrze, znacznie lepiej ni¿ my, znali
Boga oraz Jego Imiê, ani razu nie nazwali Boga po imieniu. Za-
miast tego Pan Jezus i aposto³owie mówili o Panu Bogu: Ojciec,
Pan, Wszechmog¹cy, Stworzyciel albo po prostu Bóg. Czy¿ nie
jest to wystarczaj¹cy powód, by�my i my umieli obchodziæ siê bez
pos³ugiwania siê Imieniem Bo¿ym?

Przy tej okazji wspomnê, ¿e �w. Jan w Objawieniu przytacza
owszem kilka razy Imiê Bo¿e, ale nie w jego oryginalnym brzmie-
niu, tylko w t³umaczeniu: �który jest i który by³ i który przyj�æ
ma� (Obj. 1:4; 1:8; 4:8). T³umaczenie to przybli¿a znaczenie Imie-
nia Bo¿ego. Podkre�la ono przymiot wieczno�ci Boga poprzez
wyra¿enie Jego istnienia w trzech czasach: tera�niejszym, prze-
sz³ym i przysz³ym. Gdy Moj¿esz zapyta³ Pana Boga o Jego Imiê,
w odpowiedzi us³ysza³: �Bêdê który Bêdê. (�) Tak powiesz sy-
nom Izraelskim: Bêdê pos³a³ miê do was� � 2 Moj¿. 3:14. W tym
miejscu nie wystêpuje Imiê Bo¿e. Jest tu u¿yty zwyk³y czasownik
�byæ� w czasie niedokonanym (imperfect), który s³usznie t³uma-
czony jest na nasz czas przysz³y. Dlaczego Pan Bóg nie przedsta-
wi³ siê swoim Imieniem, które przecie¿ przytoczone jest w werse-
cie poni¿ej? Czy poda³ Moj¿eszowi tylko t³umaczenie swego Imie-
nia? A mo¿e Pan Bóg nie chcia³, by ludzie odró¿niali Go od in-
nych Bogów tylko poprzez imiê, aby Jego Imiê nie zosta³o u¿yte
w takim samym sensie jak imiê Ra, Ozyrysa, czy Isis? Imiê, które
mia³oby s³u¿yæ jedynie do odró¿niania prawdziwego Boga od bo¿-
ków, sta³oby siê w pewnym sensie �rytym obrazem�.

Poprzez nieumiejêtne u¿ywanie Imienia Bo¿ego mo¿na prze-
st¹piæ a¿ dwa przykazania. Dlatego za ka¿dym razem warto siê
dobrze zastanowiæ, czy naprawdê potrzebujemy pos³u¿yæ siê owym
�wiêtym Imieniem.

�Bo choæ s¹, którzy bogami nazywani bywaj¹ i na niebie, i na
ziemi: (jako¿ jest wiele bogów i wiele panów.) Ale my mamy jed-
nego Boga Ojca, z którego wszystko, a my w nim; i jednego Pana
Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przezeñ� � 1 Kor.
8:5-6.
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