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Dôležitosť Božieho mena- JAHVE 

Začiatok používania Božieho mena: 

Genezis 1. kniha Mojžišova 4/26:Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enoš. Ten prvý vzýval Jahveho 

meno. 

Genezis 1. Mojžišova 12/8: „Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Betelu a rozložil si stan, majúc 

Betel na západe a na východe Aj. Tam postavil oltár Jahvemu a vzýval jeho meno.“ 

Genezis 1.Mojžišova 13/4:...k miestu oltára, ktorý tam predtým postavil, a tam Abram vzýval Jahveho meno. 

Exodus 2. Mojžišova 6/2-3:Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal mu: "Ja som Jahve. Zjavil som sa 

Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi ako El Šaddaj, ale svoje meno Jahve som im nedal poznať. 

 

Prvý krát keď Boh povedal svoje meno Mojžišovi: 

Exodus 2. Mojžišova 3/14-15:Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som." A povedal: "Hľa, toto povieš 

Izraelcom: ‚Ja som‘ ma poslal k vám." Boh ešte povedal Mojžišovi: "Takto prehovoríš k Izraelcom: ‚Jahve, 

Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ma poslal k vám. Toto je moje meno naveky, 

takto ma budú vzývať z pokolenia na pokolenie.(Keď Boh hovorí že je to jeho meno naveky a že ho majú 

a budú vzývať s pokolenia na pokolenie prečo ľudia odmietajú používať Božie meno?) 

Rimanom 9/17:Lebo Písmo hovorí faraónovi: Vzbudil som ťa nato, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby 

sa moje meno preslávilo po celej zemi.  

 

Boh nám zakazuje zneužívať svoje meno a rúhať sa jeho menu: 

Exodus 2. Mojžišova 20/7: Nevyslovíš nadarmo meno Jahveho, svojho Boha, lebo Jahve nenechá bez trestu 

toho, kto jeho meno vyslovuje nadarmo. 

Levitikus 3. Mojžišova 19/12:Nebudete krivo prisahať na moje meno; zneuctil by si meno svojho Boha. 

Ja som Jahve. 

Levitikus 3. Mojžišova 22/32:Neznesvätíte moje sväté meno, aby som sa ja, Jahve, ktorý vás posväcuje, 

ukázal svätým medzi Izraelcami. 

 

Nepoužívať mená iných takzvaných bohov čiže modiel: 

Exodus 2. Mojžišova 23/13: Budete dávať pozor na všetko, čo som vám povedal, a nespomínajte mená 

iných bohov: nech ich nikto nepočuje vyjsť z tvojich úst. 

Levitikus 3. Mojžišova 18/21:Nevydáš svoje deti Molochovi a nezneuctíš tak meno svojho Boha. Ja som 

Jahve. (moloch –staroveká podoba pohanského boha, ktorému obetovali ľudí -deti) 

Izaiáš 42/8: „Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.“ 

Izaiáš 43/10:Mojimi svedkami ste vy – Jahveho výrok – vy ste ten sluha, ktorého som si vyvolil, aby ste ma 

poznali, verili vo mňa a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebolo nijakého boha, ani po mne nebude. 

Izaiáš 48/9-11:Kvôli svojmu menu oddialim svoj hnev, kvôli svojej cti budem k tebe trpezlivý, nezničím ťa. 

Pozri, ako som ťa čistil, nie ako striebro, vybral som si ťa v ohni nešťastia. Kvôli sebe, kvôli sebe samému to 

urobím, veď ako by som mohol nechať znesvätiť svoje meno? Svoju slávu inému nedám.(inému tzv.bohu) 
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Ezechiel 43/7-8:povedal mi: "Syn človeka, pozri miesto pre môj trón, miesto, kde si zastanem, kde budem 

bývať uprostred izraelských synov naveky: ani Izraelci, ani ich králi nikdy už nepoškvrnia moje sväté meno 

svojou modloslužbou a mŕtvolami svojich kráľov, keď zomrú. Svoje prahy položili vedľa mojich prahov a 

svoje dvere vedľa mojich dvier, že len múr bol medzi mnou a nimi. Moje meno poškvrňovali svojimi 

ohavnosťami, ktoré páchali, preto som ich zničil vo svojom hneve. 

 

Izraeliti(židia) sprvoti vzývali a ctili si Božie meno: 

Numeri 4. Mojžišova 6/27: Tak nech vkladajú moje meno na Izraelcov, a ja ich požehnám. 

2. kniha Samuelova 7/26:Vtedy bude tvoje meno vždy oslavované takto: Jahve Cebaot je Boh Izraela! 

Nech je teda Dávidov dom trvalý pred tebou! 

Ezechiel 20/5:Povedz im: Takto hovorí Pán Jahve: Keď som vyvolil Izrael, slávnostne som sa zaviazal 

Jakubovmu domu, dal som sa im poznať v Egyptskej krajine a prisahal som im vyhlásiac: Ja som Jahve, váš 

Boh. 

Toto hovorí Mojžiš Izraelu 5.Mojžišova 31/30  Potom Mojžiš do uší celého zhromaždenia Izraela predniesol 

až do posledného slova túto pieseň: Deuteronómium 5. Mojžišova  32/3:Lebo budem vzývať Jahveho 

meno; vy velebte nášho Boha. 

Izaiáš 43/10,11,12,13: „ Mojimi svedkami ste vy – Jahveho výrok – vy ste ten sluha, ktorého som si vyvolil, 

aby ste ma poznali, verili vo mňa a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebolo nijakého boha, ani po mne 

nebude. Ja, ja som Jahve, a okrem mňa nik nemôže spasiť. Ja som sa zjavil, spasil a vyhlásil, u vás nebolo 

cudzieho boha a vy ste mojimi svedkami – Jahveho výrok – ja som Boh. Ja som Boh od večnosti, nik sa 

nemôže vytrhnúť z mojej ruky. Keď ja chcem niečo urobiť, kto môže spraviť, aby sa to nestalo? 

 

Šalamún dal postaviť Chrám  Božiemu menu:  

1. kniha Kráľov 5/19:Preto som sa rozhodol postaviť Chrám Menu Jahveho, svojho Boha, ako to Jahve 

povedal môjmu otcovi Dávidovi: ‚Tvoj syn, ktorého miesto teba posadím na tvoj trón, postaví Chrám 

môjmu Menu.‘  

1. kniha Kroník 16/28-29:Chváľte Jahveho, rodiny národov, chváľte Jahveho slávu a moc, chváľte slávne 

Jahveho meno! Prinášajte dary a vstúpte do jeho chrámu, klaňajte sa Jahvemu v lesku jeho veleby! 

Jeremiáš 7/30:Hej. Synovia Júdu páchali, čo sa mi nepáči. – To je Jahveho výrok. – Poškvrnili Chrám, 

ktorý nesie moje Meno, svojimi ohavnosťami.(modlamy pokračovanie 31) 

 

Máme oslavovať a velebiť Božie meno: 

Kniha Jób 1/21:Nahý som vyšiel z lona matky, nahý sa tam vrátim. Jahve dal, Jahve vzal. Nech je 

zvelebené Jahveho meno! 

Kniha Žalmov 8/2:Jahve, Pane náš! Aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Nad nebesia sa vznáša 

tvoja veleba. 

Kniha Žalmov 9/3: V tebe sa teším a plesám, ospevujem tvoje meno, Najvyšší. 

Kniha Žalmov 48/11:Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva preniká do najďalších končín zeme, tvoja 

pravica plne vykonáva spravodlivosť. 
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Kniha Žalmov 68/5:Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, oslavujte toho, ktorý sa vznáša na oblakoch, 

tešte sa v Jahvem a jasajte v jeho prítomnosti! 

Kniha Žalmov 99/3:Nech každý oslavuje tvoje veľké a vznešené meno, lebo je sväté. 

Kniha Žalmov 148/13:Všetci chváľte Jahveho meno, lebo je vznešenejšie nad ostatné mená a jeho veleba 

prevyšuje zem i nebo. 

Kniha Žalmov  105/1,2,3:Vzdávajte chválu Jahvemu a vzývajte jeho meno, ohlasujte jeho skutky medzi 

národmi, spievajte mu radostné piesne, vyrozprávajte všetky jeho podivuhodné skutky. Buďte hrdí na jeho 

sväté meno, nech sa radujú srdcia všetkých, čo hľadajú Jahveho!  

Izaiáš 26/13:Jahve, Bože náš, iní páni než ty panovali nad nami, ale my vzývame iba teba, iba tvoje meno.   

(iný preklad; len ty si nám umožnil chváliť tvoje meno.) 

Izaiáš  50/10: Kto sa z vás bojí Jahveho a počúva hlas jeho sluhu, kto kráča v tmách, bez svetla, nech dúfa v 

Jahveho meno, nech sa oprie o svojho Boha! 

Daniel 3/43:Zachráň nás svojou zázračnou mocou, Pane, daj, aby sa tvoje meno preslávilo! 

 

Boh si urobil večné meno lebo on je večný: 

Izaiáš 63/14:...ako statok, čo zostupuje dolinou, Jahveho Duch ich viedol na odpočinok. Tak si viedol svoj 

ľud, aby si urobil večné meno. 

Božie meno naveky: 

Kniha Žalmov 45/18:Kiež by som tvoje meno udržiaval v pamäti všetkých pokolení, aby ťa národy 

oslavovali na večné časy! 

Kniha Žalmov 72/19:Nech je velebené jeho slávne meno naveky, nech sa jeho slávou naplní celá zem! 

Amen. Amen. 

Kniha Žalmov 113/1-3: Aleluja. Chváľte, Jahveho služobníci, chváľte Jahveho meno! Nech je pochválené 

Jahveho meno teraz a naveky! Od východu slnka až po jeho západ nech je oslávené meno Jahveho! 

Kniha Žalmov 145/1,2:Dávidov chválospev. Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, a tvoje meno velebiť 

navždy a naveky. Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky. 

Jeremiáš 32/20:Ty si konal znamenia a zázraky v Egyptskej krajine a robíš ich až podnes v Izraeli a medzi 

všetkými ľuďmi a tak si si získal meno, ktoré trvá dodnes. 

Kniha Žalmov 45/18:Kiež by som tvoje meno udržiaval v pamäti všetkých pokolení, aby ťa národy 

oslavovali na večné časy! 

 

Božia sila v Božom mene pre ludí: 

Kniha Prísloví 18/10:Jahve je ako hradná veža, spravodlivý k nej uteká a bude bezpečný. 

Kniha Žalmov 9/11: Jahve, tebe dôverujú všetci, čo poznajú tvoje meno, ty neopúšťaš tých, čo ťa milujú. 

Kniha Žalmov 91/9-16:Jahve je tvoja bezpečná ochrana, u Najvyššieho našiel si útočište. Nestihne ťa 

nešťastie, pohroma sa nepriblíži k tvojmu domu, lebo prikázal svojim anjelom, aby ťa ochraňovali na ceste 

životom. Ponesú ťa na rukách, aby si si nenarazil nohu o kameň. Budeš kráčať po hadoch a vreteniciach, 

bezpečne prejdeš pomedzi levy a draky.  "Vyslobodím ho, lebo ma miluje," hovorí Boh, "zodvihnem ho, lebo 
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ma pozná po mene. Keď ma bude vzývať, vyslyším ho, v úzkostiach budem pri ňom, zachránim ho a 

oslávim. Obdarím ho dlhým životom a dám mu požívať moju spásu. 

Malachiáš 3/20:Ale pre vás, ktorí máte v úcte moje Meno, vyjde Slnko spravodlivosti s liečivými lúčami. 

Potom vyjdete poskakujúc ako teľce vypustené zo stajne. 

 

Moc v Božom mene a jeho prísnosť: 

Jeremiáš 10/6:Jahve, nik nie je ako ty, ty si veľký a veľká je moc tvojho Mena. 

Jeremiáš 16/21: Pozor dajte! Ja ich naučím, raz navždy ich naučím poznať moju ruku a moju moc, poznajú, 

že moje meno je Jahve. 

Daniel 2/20:Daniel sa ujal slova a povedal: "Nech je Božie Meno oslávené od veku do veku, lebo on má 

všetku múdrosť a moc. 

 

Židia prestali používať Božie meno kvôli satanovi: 

Izaiáš 64/6:Nikto už nevzýva tvoje meno, nikto sa neprebudí, aby sa chopil teba; lebo si nám ukryl svoju 

tvár, nechal si nás napospas našej zlobe. 

Jeremiáš 23/27:Myslia si, že snami, ktoré si vzájomne rozprávajú, dosiahnu, aby môj ľud zabudol na moje 

Meno, ako ich otcovia zabudli na moje Meno kvôli Baalovi.(Baal-démon) 

Ezechiel 36/23:Ukážem, že je sväté moje veľké meno, znesvätené medzi národmi, medzi ktorými ste ho vy 

znesvätili. Tak si národy uvedomia, že ja som Jahve – výrok Pána Jahveho –, keď pred ich očami ukážem na 

vás svoju svätosť. 

 

Židia prestali používať Božie meno ale znovu začnú : 

Izaiáš 29/23,24 lebo jeho potomkovia budú chváliť moje meno, keď uvidia, čo som urobil v ich ľude, budú 

chváliť Svätého Jakubovho a pred Izraelovým Bohom budú mať úctivú bázeň.Tí, ktorí duchom poblúdili, 

umúdria sa a tí, čo hundrú ďalej, dostanú poučenie.  

Ezechiel 39/7:Svoje sväté meno zjavím uprostred svojho izraelského ľudu a nedovolím už znesväcovať 

svoje sväté meno. Tak si národy uvedomia, že ja som Jahve, Svätý v Izraeli. 

Ezechiel 39/25:Preto takto hovorí Pán Jahve: Teraz navrátim Jakubových zajatcov, zmilujem sa nad celým 

domom Izraela a budem horliť za svoje sväté meno. 

Ezechiel 43/7-8:povedal mi: "Syn človeka, pozri miesto pre môj trón, miesto, kde si zastanem, kde budem 

bývať uprostred izraelských synov naveky: ani Izraelci, ani ich králi nikdy už nepoškvrnia moje sväté meno 

svojou modloslužbou a mŕtvolami svojich kráľov, keď zomrú. Svoje prahy položili vedľa mojich prahov a 

svoje dvere vedľa mojich dvier, že len múr bol medzi mnou a nimi. Moje meno poškvrňovali svojimi 

ohavnosťami, ktoré páchali, preto som ich zničil vo svojom hneve. 

Micheáš 6/9:Čuj, Jahve privoláva mestu – a múdry je, kto si uctí Božie meno – čujte, Júdov kmeň a 

zhromaždenie mesta! 

Zachariáš 3/9:Lebo hľa, kameň, ktorý kladiem pred Jozueho: sedem očí je na tomto jedinom kameni. Ja 

sám vyryjem naň nápis – to je výrok Jahveho nebeských mocností – a odstránim previnenia tejto krajiny v 

jediný deň.  
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Jeremiáš 31/33,34,35: Takáto bude zmluva, ktorú uzavriem s Izraelom po tých dňoch – Jahveho výrok –: 

Svoj zákon vložím do ich vnútra a napíšem ho na ich srdce. Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Už 

sa nebudú musieť vzájomne poučovať a hovoriť jeden druhému: Poznajte Jahveho! Pretože ma všetci budú 

poznať od najmenšieho po najväčšieho – Jahveho výrok –, lebo odpustím ich zločiny a na ich hriechy už 

nebudem myslieť. Takto hovorí Jahve, ktorý dáva slnko, aby svietilo vo dne, a prikazuje, aby mesiac a 

hviezdy svietili v noci, ktorý rozbúri more, že jeho vlny hučia, ten, ktorého meno je Jahve Cebaot.(Ceboat-

zástupov) 

 

Božie meno pre pohanov: 

Izaiáš 65/1:Dal som sa hľadať tomu, čo sa na mňa nepýtal, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Povedal 

som: "Tu som. Tu som," národu, ktorý moje meno nevzýval. 

Sofoniáš 3/9:Vtedy dám národom čisté pery, aby mohli všetci vzývať meno Jahveho a slúžiť mu svorne, 

plece pri pleci. 

Izaiáš 56/4,5,6,7,8:  Lebo takto hovorí Jahve bezdetným, ktorí zachovávajú moje soboty, rozhodli sa plniť, 

čo mi je milé, a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy: Ja im dám čosi lepšie ako sú synovia a dcéry; dám im 

miesto a meno v mojom dome, v mojom meste, dám im večné meno, ktoré nebude nikdy zotreté. Aj 

cudzincov, ktorí sa pridali k Jahvemu, aby mu slúžili, milovali Jahveho meno a stali sa jeho sluhami, 

všetkých, čo zachovávajú sobotu bez poškvrny a pevne sa pridržiavajú mojej zmluvy, zavediem na svoju 

svätú horu a naplním ich radosťou vo svojom dome modlitby. Ich celopaly a obety milostivo prijmem na 

svojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Výrok Pána Jahveho, ktorý 

zhromažďuje izraelských vyhnancov: Zhromaždím ešte ďalších k tým, čo sú zhromaždení. 

 

 

Požehnané národy: 

Kniha Žalmov 72/17:Nech jeho meno trvá naveky, nech sa jeho meno rozrastá pod slnkom! V ňom budú 

požehnané všetky národy zeme a všetky pokolenia nazvú ho blaženým. 

Kniha Žalmov 83/17-19:Potupou im prikry tváre, aby vyznali veľkosť tvojho mena, Jahve! Nech sú 

zahanbení a žijú v stálom strachu a nech zahynú vo svojom pokorení! Nech vedia, že iba ty máš meno Jahve, 

že si zvrchovaný Pán celého sveta! 

Kniha Žalmov 86/8-9:Okrem teba niet Boha a nič sa tvojim dielam nevyrovná. Bože, všetky národy, ktoré 

si stvoril, prídu sa ti klaňať a oslavovať tvoje meno. 

Malachiáš1/11:Ale od východu slnka až po jeho západ veľké je moje Meno medzi národmi a na každom 

mieste prinášajú môjmu Menu kadidlo a čistú obetu, lebo moje Meno je veľké medzi národmi – hovorí 

Jahve nebeských mocností. 

Malachiáš 1/14:Prekliaty je klamár, ktorý svoj sľub Pánovi spláca obetovaním poškodenej obety, hoci má v 

stáde zdravého samčeka! Lebo ja som veľký Kráľ, hovorí Jahve nebeských mocností, a moje Meno je 

obávané medzi národmi!  

Izaiáš 12/4:V ten deň poviete: "Chválte Jahveho, vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho veľké skutky medzi  

národomi, oznamujte, že on je najvyšší.(iný preklad; rozhlasujte ,že slávne je jeho meno.) 
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Neustále ľudia odmietajú Božie meno ale aj ľudí ktorí ho hlásajú. Je to správne? 

Izaiáš 66/5:Počúvajte Jahveho slovo, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom! Povedali vaši bratia, čo vás 

nenávidia, čo vás odmietajú pre moje meno: "Nech Jahve ukáže svoju slávu, aby sme videli vašu radosť!" 

Ale oni budú zahanbení. 

Daniel 9/6:Neposlúchali sme tvojich sluhov, prorokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim kráľom, našim 

kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. 

Malachiáš1/6,7:Syn si ctí otca, sluha sa bojí svojho pána. Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? Ak 

som ja Pánom, kde je bázeň predo mnou? Spytuje sa Jahve nebeských mocností vás, kňazov, ktorí 

opovrhujete mojím Menom. – Ale vy sa spytujete: "Ako sme opovrhovali tvojím Menom?"  Tak, že prinášate 

na môj oltár poškvrnený chlieb. – A ešte sa spytujete: "Čím sme ťa poškvrnili?" – Tým, že hovoríte: "Jahveho 

stolom možno opovrhovať." 

Malachiáš 2/1-9:A teraz, kňazi, vám toto napomenutie: 2 Ak neposlúchnete, ak si nevezmete k srdcu 

oslavovať moje Meno, hovorí Jahve nebeských mocností, zošlem na vás kliatbu a na kliatbu premením aj 

príspevky, ktoré dostávate. Skutočne som ich už preklial, lebo medzi vami niet nikoho, čo by si to vzal k 

srdcu. 3 Pozrite, zlomím vám rameno a lajno vám vrhnem do tváre, lajno zvierat, obetovaných na vaše 

sviatky, a vy budete odmetení spolu s ním. 4 Tak spoznáte, že som vám ja poslal toto napomenutie, aby 

trvala moja zmluva s Lévim, hovorí Jahve nebeských mocností. 5 Moja zmluva s ním bola zmluva 

zabezpečujúca život a pokoj – a to som mu dal – úctu a on si ma uctil a vážil si moje Meno. 6 Náuka pravdy 

plynula z jeho úst a z jeho pier nevyšlo nepravdivé slovo. Žil v súlade so mnou, priamo a mnohých odvrátil 

od hriechu. 7 Lebo pery kňaza majú strážiť múdrosť: hľadá sa u neho poučenie, veď on je poslom Jahveho 

nebeských mocností. 8 Ale vy ste odbočili z tejto cesty a svojou náukou ste mnohých priviedli k pádu. Vy ste 

narušili zmluvu s Lévim, hovorí Jahve nebeských mocností. 9Preto aj ja som vás urobil opovrhnutými a 

poníženými pred celým ľudom, tak ako ani vy ste nezachovávali moje nariadenia, ale ste uprednostňovali 

osoby pri výklade Zákona. 

Izaiáš 52/5:Teraz zas, čože tu vidíme? – Jahveho výrok. Môj ľud odvliekli, ani cenu nezaplatili, jeho vládcov 

vysmievali a moje meno potupovali ustavične, po celé dni – Jahveho výrok. 

Izaiáš 59/19:Od západu budú mať v úctivosti Jahveho meno a Jahveho slávu od východu slnka, lebo 

príde ako dravá rieka, nad ktorou sa vznáša Jahveho dych, ... 

Izaiáš 64/1: ...ako keď oheň zapáli raždie, ako keď oheň rozvíri vodu do varu – aby si dal poznať svoje 

meno svojim nepriateľom, pred tvojou tvárou by sa triasli národy! 

 

Kvôli neveriacim židom ktorý zabudli používať Božie meno pre satana takisto i pohania v tom pokračujú: 

Rimanom 2/23,24: Chváliš sa Zákonom, a prestupovaním Zákona znevažuješ Boha. Lebo je napísané: Pre 

vás sa pohania rúhajú Božiemu menu. 

Zjavenia Jána 13/6:Aj otvorila tlamu a rúhala sa Bohu, rúhala sa jeho menu, jeho príbytku i tým, čo 

bývajú v nebi. (Kto sa rúha Božiemu menu?) 

 

Priamo povedané Božie meno: 

Exodus 2. Mojžišova 15/3: Jahve je bojovník, jeho meno je Jahve. 

Ámos 4/13:Lebo hľa: on je tvorca vrchov, on tvorí vietor, on oznamuje človekovi svoje myšlienky, on 

zakrýva rannú zoru tmavými mrakmi, on kráča po výšinách zeme – jeho meno je Jahve, Boh Cebaot.  

https://biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mal&cislo_2=2&cislo_1=2&hl_druh=2&sync=#ts1
https://biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mal&cislo_2=3&cislo_1=2&hl_druh=2&sync=#ts1
https://biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mal&cislo_2=4&cislo_1=2&hl_druh=2&sync=#ts1
https://biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mal&cislo_2=5&cislo_1=2&hl_druh=2&sync=#ts1
https://biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mal&cislo_2=6&cislo_1=2&hl_druh=2&sync=#ts1
https://biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mal&cislo_2=7&cislo_1=2&hl_druh=2&sync=#ts1
https://biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mal&cislo_2=8&cislo_1=2&hl_druh=2&sync=#ts1
https://biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mal&cislo_2=9&cislo_1=2&hl_druh=2&sync=#ts1
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Ámos 5/8:Ten, kto urobil Plejády a Orion, kto mení temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, ten, kto 

privoláva vody morské a vylieva ich na povrch zeme, ten sa volá Jahve. 

Ámos 9/6:On si stavia svoje trónne siene na nebi a svoju klenbu dvíha ponad zem. Zhromažďuje hore vody 

morské a rozlieva ich po povrchu zeme. Jeho meno je Jahve. 

 

Aj svojich pozemských pánov máme mať v úcte: 

1. List Timotejovi 6/1:Všetci, čo sú pod otrockým jarmom, nech pokladajú svojich pánov za hodných 

všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu. 

Nehovorí nám Boh cez  proroka náhodou o Pánovi Ježišovi?(Na zamyslenie, veď kto väčší ako Pán Ježiš 

prišiel na tento svet?) 

Izaiáš 41/25:Vzbudil som ho od severu a prišiel; od východu slnka toho, čo bude vzývať moje meno. Kráča 

po vladároch ako po blate, ako hrnčiar, čo šliape hlinu. 

A toto nám hovorí Pán Ježiš Boží syn: 

Krstiť v Božom a Synovom mene, Boh má meno Jahve a Syn Ježiš Kristus. 

Matúš 28/19:Choďte teda, zo všetkých národov robte učeníkov a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 

Svätého. 

 

Pán Ježiš nám hovorí že Boh konal na ňom velké zázraky, a sám svätil Božie meno: 

Lukáš 1/49:lebo veľké veci vykonal na mne Všemohúci. Sväté je jeho meno. 

Konal v mene Otca a jeho Otec je Boh: 

Ján 10/25:Ježiš im odpovedal: "Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v 

mene svojho Otca,  

Pán Ježiš prišiel na zem v mene svojho Otca: 

Ján 12/13:Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: "Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v 

mene Pánovom, kráľ Izraela!"(v mene Jahveho) 

Skutočne prijmete Boha, keď neprijmete jeho veľké a sväté meno? Koho  potom prijímate ? 

Ján  5/43:Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Ak príde niekto iný vo svojom vlastnom 

mene, toho prijmete. 

Pán Ježiš hovorí Bohu (Otcovi)aby oslávil svoje meno: 

Ján 12/28:Otče, osláv svoje meno!" Z neba vtedy zaznel hlas: "Už som oslávil a ešte oslávim."  

Pán Ježiš hovorí svojmu Otcovi o svojich ľuďoch že im zjavil Otcovo(Božie) meno, v ktorom ich 

zachovával, a aby ich naďalej Otec zachoval vo svojom mene  : 

Ján 17/6:Tvoje meno som zjavil ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni 

zachovali tvoje slová. 

Ján 17/11:Ja už nezostávam vo svete, oni zostávajú a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich v tvojom 

mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my.  
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Ján 17/12:Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a 

nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. 

 Ján 17/26:Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a 

aby som ja bol v nich. (Pán Ježiš nám ohlásil Božie meno, aby bola v nás láska a aby on sám bol v nás.) 

(1. Korinťanom 8/6:pre nás je jediný Boh, Otec, od ktorého je všetko, a my sme pre neho a jediný Pán, 

Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko je, aj my sme skrze neho.) 

A toto nám odkazujú Zjavenia Jána o Božom mene, a posledných časoch: 

Zjavenia Jána 3/12-13:.Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha, z ktorého už viac nevyjde 

von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje od 

môjho Boha z neba, ako aj moje vlastné nové meno. Kto má uši, nech počúva, čo Boh hovorí cirkvám. 

Zjavenia Jána 11/17-18:"Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože Vševládca, "Ktorý je a Ktorý bol", že si sa ujal 

svojej veľkej moci a začal si kraľovať. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a 

odmeniť tvojich sluhov prorokov a svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, 

čo ničia zem."  

Zjavenia Jána 15/4:Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Veď ty jediný si Svätý. Všetky 

národy prídu a budú sa ti klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy." 

Čie meno máme vzývať aby sme boli spasený? Presne o tom hovorí Písmo aj starý aj nový zákon: 

Rimanom 10/13:Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. 

Joel 3/4,5: Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, prv ako príde Jahveho deň, veľký a hrozný. Vtedy každý, 

kto vzýva Jahveho meno, bude zachránený. Lebo na vrchu Sion budú tí, ktorí vyviaznu, ako to povedal 

Jahve, a v Jeruzaleme, čo to prežijú, ktorých Jahve volá.  

Skutky 2/20,21:Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr, ako príde Deň Pánov, Deň veľký a 

slávny. Vtedy každý, kto bude vzývať Božie meno, bude spasený.  

A nakoniec sám Boh- Jahve bude jediným Bohom a meno jeho jediným menom,už nebudú žiadne klamstvá: 

Zachariáš 14/9: Vtedy sa Jahve stane kráľom nad celou zemou; v ten deň on bude jediným Bohom a jeho 

meno jediným Menom.  

Boh odmení svojich ľudí ktorý hlásali Božie meno, a konali v Božom mene, z lásky dobré skutky: 

Židom 6/10:Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše skutky a na lásku, ktorú ste prejavili jeho 

menu, keď ste posluhovali – a ešte posluhujete – svätým.  

Židom 13/15:Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie perí, ktoré vyznávajú 

jeho meno.  

Záver; my túžime isť v mene Jahveho, jediného pravého a živého Boha. A konať všetko na jeho česť a slávu 

jeho veľkého Mena. 

Micheáš 4/5:Lebo všetky národy idú, každý v mene svojho boha, ale my ideme v mene Jahveho, nášho 

Boha na večné veky. 

 

 

 


