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10 PÔVOD A VÝZNAM BOŽIEHO MENA JHVH
1
 – „JAHVE“ (2MJŽ 3, 13-14) 

 

13 kai. ei=pen Mwush/j pro.j to.n qeo,n ivdou. evgw. evleu,somai pro.j tou.j uìou.j Israhl kai. evrw/ pro.j 

auvtou,j o ̀qeo.j tw/n pate,rwn ùmw/n avpe,stalke,n me pro.j ùma/j evrwth,sousi,n me ti, o;noma auvtw/| ti, evrw/ 

pro.j auvtou,j 14 kai. ei=pen o ̀qeo.j pro.j Mwush/n evgw, eivmi o ̀w;n kai. ei=pen ou[twj evrei/j toi/j uìoi/j 

Israhl ò w'n avpe,stalke,n me pro.j um̀a/j2 

13. „Mojžiš Bohu povedal: „Hľa, ja prídem k synom Izraela, a (keď im poviem: „Boh vašich 

otcov ma k vám poslal, opýtajú sa ma: „Aké (je) jeho meno?“ Čo im mám povedať?“
3
 14. 

                                                           
1
 V Starom Zákone je toto Božie meno spomenuté 5321 krát. Pozri: Biblický slovník. Red. A. Novotný. Praha 

1956, s. 85. 

2
 RAHLFS, A.: SEPTUAGINTA –LXX. Stuttgart 1935.  

3
 Mojžiš poznal pravého Boha, poznal i jeho meno El – Mocný, opytuje sa však na meno asi preto, lebo žil 

predtým aj sám v Egypte a má prísť k ľudu, čo v Egypte pozná mnoho egyptských bohov. Aj faraón sa bude 

vypytovať na meno Boha, ktorý Mojžišovi zveril úlohu vyslobodiť Izraelitov z Egyptskej krajiny. Meno Boh je 

všeobecné, najmä keď myslíme, že v Egypte uctievali všelijakých bohov, bolo teda treba vedieť meno 

Izraelitom vlastného Boha, a to také, ktoré vystihuje jeho podstatu, najvlastnejší prívlastok. Podľa predstavy 

tamojších ľudí, každá krajiny a národ má svojho vlastného boha. Mojžiš sa pýta na meno Boha, ktorý sa ujíma 

Izraela.  

Boh vypočúva Mojžišovu prosbu a oznámi mu svoje meno. Toto rozprávanie, jedno z najpodstatnejších 

v Starom zákone, stavia nás pred dva problémy: prvý – filologický, ktorý sa týka etymológie mena „Jahve“, 

a druhý – exegeticko-teologický, čiže problém zmyslu tohto rozprávania a významu zjavenia, ktoré obsahuje. 

Vysvetlenie Božieho mena Jahve je problém, ktorý sa dodnes nepodarilo uspokojivo vyriešiť. Najprijateľnejšia 

mienka hovorí, že tu treba vidieť hebrejské sloveso „hayah“ (byť, jestvovať) v archaickej forme. Niektorí 

bádatelia v ňom vidia príčinnú formu tohto slovesa „dať bytie, priviesť k jestvovaniu“. Pod spoluhláskový 

tetragram YHWH židovskí masoreti neskôr dopísali samohlásky iného Božieho mena „Adonaj“, aby čitateľa 

upozornili, že tam kde je Jahve, má z úcty k Božiemu menu čítať Adonaj, čo prekladáme do slovenčiny „Pán“. 

Meno Jehova, ktoré vzniká spojením tetragramu s masoretskými samohláskovými znakmi, teda vôbec 

neexistuje a nemá svoj tvar ničím odôvodnený. – Interpretáciu Božieho mena Jahve podáva v. 14. Aj tu sa 

diskutuje o zmysle toho „ehjeh ašer ahjeh“. Keď Boh hovorí sám o sebe, nemôže použiť inú ako prvý osobu 

„Ja Som, ktorý Som“. Boh tu teda dáva svoje meno, ktoré možno podľa semitských koncepcií istým spôsobom 

definovať. Táto definícia zohľadňuje aj gramatickú skladbu hebrejského slova „hayah“, ktoré nevyjadruje čas, 

ale iba modalitu činnosti, to znamená spôsob, akým niečo jestvuje. V tomto zmysle Boží výrok o sebe: „Ja 

Som, ktorý Som“, znamená vo svojej plnej hodnote stálu, aktívnu a dynamickú Božiu prítomnosť v dejinách 

vyvoleného národa. Iba Boh je skutočnou existenciou, ktorá je transcendentná, presahuje čas a zostáva pre nás 

tajomstvom. Silu tohto pôsobenie objavujú neskôr aj Isusovi súčasníci, ku ktorým sa on sám prihovára: „Ja 

Som“ (Jn 8, 24) a Jánova Apokalypsa toto zjavenie Boha v dejinách opisuje slovami: „Ja som Alfa a Omega, 
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Boh povedal Mojžišovi: „Ja som (ten), ktorý je.“ A (ešte) povedal: „Takto povieš synom 

Izraela: (Ten), ktorý je, ma k vám poslal.“
1
 

 

yhel{a/ ~h,l' yTir>m;a'w> laer'f.yI ynEB.-la, ab' ykinOa' hNEhi ~yhil{a/h'-la, hv,mo rm,aYOw: 3:13 

~h,lea] rm;ao hm' AmV.-hm; yli-Wrm.a'w> ~k,ylea] ynIx;l'v. ~k,yteAba] 

laer'f.yI ynEb.li rm;ato hKo rm,aYOw: hy<h.a, rv,a] hy<h.a, hv,mo-la, ~yhil{a/ rm,aYOw: 3:14 

2~k,ylea] ynIx;l'v. hy<h.a, 

13. Mojžiš Bohu povedal: „Hľa, ja prídem k synom Izraela a keď im poviem: „Boh vašich 

otcov ma k vám poslal“ povedia mi: „Aké je jeho meno?
3
 Čo im mám povedať?“ 14. Boh 

                                                                                                                                                                                     
hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci (1, 8). Sväté písmo Starého a Nového zákona. 

Trnava 1996, s. 132-133. Meno Jahve poznali Hebreji bezpochyby ešte pred Mojžišom, veď nachodíme ho už 

aj v menej Mojžišovej matky Jochabed čo znamená „Jahve je sláva“. Meno YHWH vyskytuje sa aj na 

tabuľkách z časov Chammurabiho.  

Ja som, ktorý som. Menom, ktorým chcel byť Boh známy a uctievaný v Izraeli – meno, ktoré vyjadrovalo jeho 

charakter ako Boha, na ktorého sa možno spoľahnúť a ktorý je verný, ktorý túži po plnej dôvere svojho ľudu 

(pozri v. 12 kde „budem“ sa viaže na výraz „s tebou“; pozri tiež 34, 5-7). Ja som. Skrátená forma tohto mena 

sa pravdepodobne nachádza aj v Ž 50, 21; Oz 1, 9). Isus toto slovné spojenie vztiahol na seba; a tak vyhlásil, že 

on je Boh a riskoval, že ho ukameňujú za rúhanie (pozri Jn 8, 58-59). Študijná Biblia. Banská Bystrica 2015, s. 

100. 

1
 Exodus. Trnava 2013, s. 92.   

2
 KITTEL, R.: Biblia Hebraica. Stuttgart 1937. 

3
 Rabínsky komentár: PÁN podľa Midraša povedal Mojžišovi: „Nazývajú ma podľa mojich diel; niekedy ma 

volajú Všemohúci Boh, Pán zástupov, Boh, PÁN. Keď súdim stvorenia volajú ma „Boh“, a keď vediem vojnu 

proti hriešnikom, volajú ma Pán zástupov. Keď vynášam rozsudok nad hriechami človeka, volajú ma El Šaddaj 

(Všemohúci Boh), a keď som milosrdný voči svojmu svetu, volajú ma PÁN (Adonaj), lebo PÁN naznačuje 

atribút milosrdenstva, ako sa hovorí: „PÁN, PÁN, Boh láskavý a milostivý (2Mjž 34, 6). Boh má mnoho mien 

a Izraeliti ich poznali viacero, preto otázku: Aké je jeho meno? Nemožno podľa Rabana chápať doslovne. 

Každé Božie meno vyjadruje spôsob, akým sa Boh zjavuje skrze svoje pôsobenie vo svete. Meno PÁN 

naznačuje okrem milosrdenstva aj večnosť, resp. to, že Boh presahuje čas. Zo štyroch písmen (JHVH) tohto 

mena sa totiž dajú zložil slová bol, je a bude. Boží súd a spravodlivosť vyjadruje meno Boh- Elohim, jeho 

vládu nad prírodou a skryté konanie zázrakov (napr. pre patriarchov) meno Všemohúci – Šaddaj. Izraeiliti 

chceli teda od Mojžiša vedieť, ktorú vlastnosť prejaví Boh počas vykúpenia ľudu. Posvätný tetragram, meno 

PÁN – JHVH, je známe ako nevysloviteľné, vlastné Božie meno a z úcty k jeho veľkej svätosti sa nevyslovuje. 



67 
 

povedal Mojžišovi: „Som, ktorý som“
1
. A povedal: „Takto povieš synom Izraela: SOM ma 

poslal k vám“. 
1
 

                                                                                                                                                                                     
(nevyslovovali ho ani prví kresťania a k tejto tradícii sa od júla 2008 do istej miery vrátila aj Rímskokatolícka 

cirkev, keď Kongregácia pre bohoslužbu a vysluhovanie sviatostí vydala nariadenie nepoužívať Božie meno 

(Jahve) v liturgii.) ani nepíše (namiesto PÁN sa píše P-N). Namiesto neho sa počas modlitby alebo čítania 

z Tóry používa meno Adonaj a v bežnej reči sa hovorí Hašem - „meno“ (Porov. Scherman a kol. 2004, 303-

304). Exodus, Trnava 2013, s. 110. 

1
 hy<h.a, rv,a] hy<h.a, v hebrejskom originali „Ehjeh Ašer Ehjeh“ - „Som, Ktorý Som“. Rabínsky komentár: 

Targum Onkelos pokladá tieto slová za vlastné Božie meno, lebo ich neprekladá. V zmysle Rašiho výkladu ich 

možno preložiť doslovne ako budem, ako budem t.j. „budem s nimi počas tohto utrpenia, ako budem s nimi 

v čase (budúcich trápení), keď ich podmania iné kráľovstvá“.Keď to Mojžiš počul, povedal: „Pane sveta, prečo 

im mám spomínať aj ďalšie utrpenia? Už to terajšie je im dosť.“ Boh jeho námietku uznal a povedal: „Dobre si 

hovoril. Takto povieš... (Porov. Berachot 9b; porov. Raši in Herczeg 2003, 25; porov. Scherman a kol. 2004, 

305). 

Patristický komentár: Podľa Origena všetky existujúce veci majú pôvod svojej existencie v tom, ktorý naozaj 

existuje a povedal Mojžišovi: Som, ktorý som (MT). Táto účasť na Bohu Otcovi sa rozširuje, aj na 

spravodlivých, aj na hriešnikov, na stvorenie rozumné i nerozumné a absolútne na všetko, čo existuje. 

(Origenes, De principiis 1,3,6: GCS 22, 56). Hilár, plný úžasu, poukazuje na takú jasnú definíciu Boha, ktorý 

sám rozpráva o svojej nepochopiteľnej prirodzenosti v jazyku veľmi vhodnom pre naše ľudské chápanie. Boží 

charakter sa výrazne odlišuje slovom „byť“. To, čo je, nepatrí tým veciam, ktoré jeden deň skončia, alebo 

veciam, ktoré by mali začiatok. To, čo spája večnosť s mocou nekonečného šťastia, by nemohlo byť nikdy 

definované ako „nebolo“, ani nie je možné, aby sa mu prisúdili slová „nebude už viac“. Božské nie je 

podriadené porušiteľnosti a nemá ani začiatok. A Božia večnosť nebude nikdy v nijakej veci falošná. Zjavilo 

nám to vhodným spôsobom jeho meno, aby sa nakoniec stalo svedectvom jeho nekonečnej večnosti. (Hilár, De 

Trinitate 1,5: CCL 62, 4-5) Božia prirodzenosť je jedinečná a subsistentná sama osebe, lebo na to, aby bola, 

nepotrebuje od nikoho prijať existenciu. Všetky ostatné stvorenia, aj keď sa zdá, že existujú, neexistujú 

v absolútnom zmysle, pretože raz neboli, a ak v jednom čase boli neexistujúce, môžu prestať existovať ešte raz. 

Len Boh, ktorý je večný, a teda nemá pôvod, vlastní naozaj meno Existujúci. /Hieronym, Epistulae 15. 4: 

CSEL 54, 65) Augustín poukazuje, že Boh sa predstavil ako ten, ktorý je (LXX), lebo on ostáva vo večnosti 

a nemôže sa meniť. Veci, ktoré sa menia, nie sú, pretože nezostanú. Zostane to, čo je. To, čo sa mení, bolo 

niečo a bude niečo, ale nie je, lebo je meniteľné. Preto sa Božia nemeniteľnosť nazvala menom ja som ten, 

ktorý je. (Augustín, Sermones 6,4: CCL 41,64). Ambróz pripisuje teofániu druhej božskej osobe (Ambróz, De 

fie 1,13,83:CSEL 78, 36) a aplikuje slová Božieho výroku na Christa. Je to Christos, ktorý stále je, pretože 

o ňom vraví Mojžiš: Ten, ktorý je ma poslal (LXX).(Ambróz, De fide 5,1,26: CSEL 78, 225-226). Podľa 

Severa sa v trojitom zvolaní Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba zjavuje každá z osôb Trojice. Podľa 

Antiochijčana tieto slová najdokonalejším spôsobom zjavujú tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Predovšetkým 

rade je ohlásený spoločný charakter, spoločná podstata a božstvo troch osôb. Veď slová ktorý je vyjadrujú 



68 
 

13. Ale Moše řekl Bohu: Pohleď, přijdu-li k synům Jisraele a řeknu jim: Bůh vašich otců mne 

k vám poslal řeknou mi: Jak sej menuje? – a co jim na to odpovím? 14. Bůh řekl Mošemu: 

„Budu tím, jímž budu“ , a pravil: „Pověz synům Jisraele a řekni: Já budu mne k vám poslal.“
2
 

 

Každý dobre pozná príbeh ako sa Boh v ohnivom kríku zjavuje Mojžišovi a povoláva 

ho k službe. V tretej kapitole knihy Exodus sa opisuje ako mu Jahve zjavil svoje meno. 

Vyslobodenie z Egypta sa dôsledne vykladá ako jednanie Boha – Jahveho. Čo je možné 

povedať o dejinnom pôvode mena „Jahve“?  

Z najstarších dosiahnutých textoch Starého Zákona sa zračí presvedčenie, že meno 

Jahve nemá svoj pôvod v kultúrnej zemi, ale z „vonku“ z juhu, z púšte (porov. Oz 12, 10: „Já 

som Hospodin, tvoj Boh, už z egyptskej zeme“). Skutočne existujú staroorientálne doloženia 

slova „JHVH“ z ktorých je možné usudzovať existenciu oblasti, alebo božstva v tejto oblasti 

uctievaného. Geograficky je možné lokalizovať túto oblasť na Sinajský poloostrov. Preto sa 

niektorí domnievajú, že Mojžiš poznal toto meno vďaka svojim príbuzenským kontaktom 

s obyvateľmi Sinajského poloostrova.  

Jeden text z doby Ramsesa II. sa zmieňuje o „zemi Šasu jhv“. Meno „Šasu“ mieni 

skupinu obyvateľstva, menom „jhv“ názov hory v krajine Seir alebo meno božstva podľa 

ktorého táto hora (ktorá platila sa sídlo tohto božstva) bola neskôr tiež pomenovaná. 

Najstarším doložením mena Jahve je zoznam cudzích národov z doby faraona Amenofisa III. 

(1402-1364 pred Chr.) Meno Jahve nemá teda svoj istý pôvod v Izraeli samotnom. Izrael ho 

však novým spôsobom interpretoval.  

                                                                                                                                                                                     
podstatu existencie a podstata (essentia) má meno zo slova byť (esse). (Severus z Antiochie, Cat. Ex. 103:TEG 

9, 14) Exodus, Trnava 2013, s. 112-113. 

1
 Exodus Trnava 2013, s. 92. 

2
 SIDON, E.: Pět knih Mojžíšových. Praha 2012, s. 5. ISBN 978-80-85924-67-1.  
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V polyteistickom systéme vzťahov starovekého Orientu bolo dôležité poznať meno toho 

ktorého boha, aby ho bolo možné identifikovať. Znalosť mena tiež otvára aj prístup 

k tomuto bohu – stáva sa „dovolateľným“. Preto mali bohovia tendenciu svoje meno 

skrývať a tajiť. Naviac meno vo všeobecnosti nebolo iba obyčajným názvom ale vypovedalo 

niečo o jeho nositeľovi t.j. malo význam. Spôsob, ako Izrael interpretuje Božie meno 

vypovedá preto niečo veľmi zásadného a jeho chápaní Boha. Okrem iného Jahve neskrýva 

svoje meno v tajnosti ale ho zjavuje t.j. činí ho tak „dovolateľným“.  

 Exodus 3, 14 v súvislosti s rozprávním o Mojžišovom povolaní a „horiacom kriku“ 

interpretuje meno „Jahve“ hebrejským slovesom „byť, jednať, prejaviť sa“. Museli by sme ho 

preložiť: „On je, on sa prejavuje“ – alebo „Ja som tu pre vás“.  

 Toto Jahveho pôsobenie nie je časovo vymedzené. Nový Zákon ako aj židovská 

tradícia ho vzťahovala na minulosť, prítomnosť i budúcnosť: „Ja som ten, ktorý tu pre vás 

(v exodu) bol ako váš Záchranca“; Ja som ten, ktorý tu je pre vás dnes a teraz“; Ja som 

ten, ktorý tu pre vás bude aj pre celú budúcnosť“ porov. Zj 1, 4. 

Biblista Erich Zenger vyzdvihol niekoľko rozmerov toho, že „Boh je Jahve“:  

Spoľahlivosť: „Som tu tak, že so mnou môžete iste počítať.  

Nemanipulovateľnosť: „Som u vás tak, že so mnou musíte počítať a to vtedy keď chcem 

ja – dokonca aj tak, že vám to môže aj vadiť“. 

Výlučnosť: „Som u vás tak, že počítate jedine so mnou ako s tým, ktorý je vám nablízku 

ako váš Záchranca“.  

Neobmedzenosť: „Som tu tak, že moja blízkosť k vám nemá žiadne miestne, inštitučné 

ani časové hranice.  

Pre nás z toho vyplýva:  

1. Meno „JHVH“ znamená, že sa nám dovoľuje niečo od Boh chcieť a očakávať, lebo je 

Bohom, ktorý je v neopisateľnej miere ochotný načúvať, ktorý má „uši pre nás“. 
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2. On je Bohom dejinnej záchrany – nie ako ostatní bohovia; je to garant večného, 

nemenného poriadku. Je to Boh, ktorý verí v možnosť zmeny a pôsobí cez vykúpenie.  

3. On je Boh, ktorý sa v plnosti zaujíma o zotročených, utláčaných, chudobných, 

vykorisťovaných. Tento Boh im drží stranu a v dejinách ich zachraňuje. 

4. On je pre všetky časy „Boh s nami“.
1
 

 

                                                           
1
 STRUPPE, U.-KIRCHSCHLÄGER, W.: Úvod do Starého a Nového zákona. Jak porozumět Bibli, Vyšehrad 

2000, s. 40-41. 


