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Najdôležitejšie Božie mená používané v Starom Zákone 
 
Súčasný pravoslávny biblista N. Sokolov ako aj prof. J. Heriban

1
 zastávajú 

názor, ţe mená, ktorými sa označuje Boh, sú charakteristické pre prvotné obdo-

bia biblických dejín: Elohim pre predhistóriu, Él šaddaj pre éru patriarchov 

a Jahve pre Mojţišov čas. Uţ pri štúdiu Úvodu do Starého Zákona sa stretávame 

s tzv. Elohistickými a Jahvistickými
2
 prameňmi, ktoré nás nútia, aby sme sa nad 

danou problematikou hlbšie zamysleli. Samozrejme ţe v Starom Zákone sa pou-

ţívali aj ďalšie mená, ktorými vyznávali jediného Boha ako Sabaoth
3
 – Boh 

nebeských vojsk, alebo Hospodin zástupov, Emanuel – Boh s nami, Elion
4
 – 

Najvyšší . Týmto pomenovaním zdôrazňovali, ţe Boh je Vládcom neba a zeme. 

Všetky mená sa vzťahujú k jedinému Bohu. Podobne sa v cirkevnoslovanskom 

či ruskom preklade Svätého Písma Starého Zákona stretávame s rôznymi pome-

novaniami, ktoré hovoria o jedinom Bohu ako napr. Господь, Вседержитель, 

Всевышний, Предвичный, Владыка a iné. Známy ruský dorevolučný biblista 

Alexander Lopuchin
5
 poukazuje na to, ţe s rôznymi pomenovaniami Boha 

v Hebrejskej Biblii mali problém racionalisti, ktorí v nich ţiaľ videli mnoţstvo 

rôznych boţstiev a nie jediného Boha.  

 

ELOHIM  
I keď sa jedná o mnoţné číslo

6
 prekladáme ho v jednotnom čísle, pričom 

označuje jednu najvyššiu Boţiu bytosť
7
, ktorá súdi ľudí. V jednotnom čísle sa 

pouţíva termín Eloah. Termín Elohim vyjadruje Boţiu prirodzenosť
8
. Tento vý-

výraz nachádzame aj v mimoizraelskom svete
9
.  

Prvý krát sa s týmto hebrejským pojmom – termínom, ktorý označuje Boha, 

stretávame v prvej knihe Mojţišovej
10

 a to: „Na počiatku Boh stvoril“ hebr. 

                                                 
1
 Sväté Písmo Starého i Nového Zákona. Trnava 1996, s. 29. 

2
 Pozri kapitolu: Dvě verze izraelských dějin, s.23-24 In: FINKELSTEIN, I.-SILBERMAN, 

N., Objevování Bible. Vyšehrad 2007. 
3
 rusky – Саваоф, hebrejsky - Jahve Sebaôt – ten, ktorý vedie vojnu proti bezboţníkom.  

4
 El eljon - 4Mjţ 24, 16. 

5
 ЛОПУХИН, А., Библейская история при свете новейших исследований и открытий. 

Ветхий Завет. Т. 1. МДА 2007, s. 758; Pozri kapitolu XLVIII Rôzne mena Boha 

a starobylosť monoteizmu.  
6
 Niektorí autori ako aj sv. otcovia v ňom vidia tajomstvo Svätej Trojice, ktorá pred vyvole-

ným národom v Starom Zákone bola ešte ukrytá. V Novom Zákone je táto pravda o Bohu 

vo Svätej Trojici úplne zjavená. Isté náznaky však vidíme uţ v Starom Zákone, keď sa ho-

vorí v mnoţnom čísle „Stvorme človeka“ 1Mjţ 1, 26 alebo „Poďme, zostúpme a zmäťme im 

tam reč“ 1Mjţ 11, 7 
7
 Pozri Nový biblický slovník. DOUGLAS, J. a kol., Praha 1996, s. 109. 

8
 HERIBAN, J.: Cit. dielo, s. 27 

9
 V pohanských mytológiach sú „stvoritelia“ bohovia, ktorí vystupujú pod istými menami ako 

Ea, Marduk, Ré a pod. Pozri Výklady ke Starému zákonu, Praha 1991, s. 17; Porovnaj 

VLKOVÁ, G. a kol.: Od Abraháma k Nové smlouvě. Olomouc 2007, s. 78-80 pozri kapitolu 

Znesvěcení Boţího jména a Boţí lítosti. 
10

 1Mjţ 1, 1 
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„Berešit bara Elohim“1. V semitskom chápaní slovo Elohim označuje Boha, 

Hospodina, Vládcu všetkého, v polyteistickom kontexte najvyššie boţstvo. Ar-

chaický pojem v starobylej hebrejčine El
2
 tvoril základ slova Boh. V Islame,

3
 

kde je Boh pomenovaný Allah,
4
 taktieţ základ slova Boh tvorí tento starobilý 

koreň slova „Al“, podobne ako v ţidovstve „El“. Dokonca v kanaánskom – po-

hanskom kulte nachádzame pojem na označenie „najvyššieho boţstva“ v termí-

ne Ba al, ktorý začal byť neskôr pouţívaný v celku a nám je dnes známy ako 

Baal. Vo všetkých semitských jazykoch s výnimkou etiopského
5
 sa pomenova-

nie Boha tvorí z koreňa „il“.
6
 Slovo El vyjadruje meno Boţie a zjavuje človeku 

osobného Boha
7
.  

 V gréckom preklade Starého Zákona nachádzame pojem „θεόρ“ - „Teós“, 

v ruskom a slovanskom preklade „Бог“ alebo „Господь“ a v slovenčine „Boh“, 

alebo „Hospodin“. Latinský pojem Deus a staroindický „Bhaga“ poukazujú na 

Boha – Hospodina, toho, ktorý dáva, čiţe Darcu všetkého. 

V Starom Zákone je Boh pomenovaný termínom Elohim pribliţne 2700 

krát
8
. V Pentateuchu

9
 sa s týmto pomenovaním Hospodina stretávame 221 krát. 

krát. 

Okrem vyššie uvedeného a beţne pouţívaného ELOHIM ešte máme odvo-

dené El olám – Boh večný, el Elohe-Jisráel – Boh Izraela. 

 Pri ukriţovaní Christa na stretávame so slovami, ktoré Spasiteľ vyriekol tes-

ne pred smrťou a to: „Éli, Éli, lama sabachtani“
10
. Tieto slová boli ľuďmi prize-

                                                 
1
 KITTEL, R., Biblia Hebraica,. Stuttgard 1937, s. 1. 

2
 Z ktorého doplnením prípony „ohim“ vzniklo slovo Elohim. 

3
 Pri preklade Koránu do češtiny sa pouţíva slovo Boh a prekladateľ nepouţíva pôvodné po-

menovanie rozšírené u Arabov a to Alah. Pozri: KORÁN, Praha 1972. Elohim, ktorý je 

v aramejčine zjednodušený na ALOHO, je veľmi blízky známemu arabskému pomenovaniu 

Allah. ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 754. 
4
 Netreba zabúdať, ţe pravoslávni arabi, rovnako ako aj rímskokatolíci, pouţívajú v arab-

skej bohosluţbe beţne slovo Allah na vyjadrenie Boha - Hospodina. Mohamedáni, ktorí sú 

prísni monoteisti, majú 99 rôznych mien na vyjadrenie toho istého Boha – Allaha. Pozri 
ЛОПУХИН, А., cit. dielo, s. 751.  

5
 Geeza 

6
 porovnaj Ilu, Allah atď. 

7
 Pozri ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Т. 5. Москва 2002, s. 386 -387. 

8
 Porovnaj ЕЛИМОВ, Н., Имя Бога. In: Лествица Н 3 Оренбург 2009, s. 46. 

9
 Grécky termín pouţitý na vyjadrenie piatich kníh Mojţišových ako jedného celku.  

10
 Tieto slová znamenali: „Boţe môj, Boţe môj, prečo si ma opustil“ ( Mt 27, 46). Išlo o zmes 

hebrejčiny a aramejského dialektu. Iní exegéti tieto slová zaznamenali: „Eli, Eli, lema sa-

bachthani“. Je potrebné poukázať na to, ţe vo väčšine rukopisov, ktoré zachovávajú Matú-

šovo Evanjelium sa ponecháva termín „Elí, Elí“, ale v dvoch dôleţitých kódexoch – Sinaj-

skom a Vatikánskom sú zachované ako „Elói, Elói“. Pozri: HARRINGTON, D., Evange-

lium podle Matouše. Kostelní Vydří 2003, s.429-430. Je dosť nepochopiteľné, prečo veľ-
kňazi, zákonnici a starší nevedeli rozlíšiť, či volá Boha alebo Eliáša. Moţno tak interpreto-

vali tieto slová úmyselne, aby niekto nerozmýšľal, prečo Christos sa tesne pred smrťou ob-

racia k Bohu a ako Jeho Syn všetko rieši so svojim Otcom.  
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rajúcimi sa pod kríţom nesprávne komentované slovami, ţe volá na pomoc Eliá-

ša.  

 

EL ŠADDAJ - ŠADDAJ 
Tento tieţ veľmi starobylý hebrejský termín je v ruskej Biblii

1
 preloţený ako 

ako Вседержитель, t.j. Všemohúci
2
, udrţujúci poriadok, všetko Drţiaci. Tento 

termín by sme mohli preloţiť ako Mocný alebo Silný, čo poukazuje na jednu z 

Boţích vlastností. Týmto termínom pravdepodobne nazýval Boha Abrahám
3
. 

Tento termín El Šaddaj tieţ vyjadruje Boha, ktorý trestá
4
 ľudí za hriechy

5
. 

 

JHVH6 - JAHVE7  
„SOM, KTORÝ SOM“ hebrejsky „ehje ašer ehje“ – meno, ktoré povedal 

Boh Mojţišovi
8
, akoby Boh prostredníctvom neho chcel naznačiť svoju podsta-

tu
9
, poodhaľuje záves tajomstva Boţej existencie. Boh je ten, ktorý je prítomný, 

ţivý a pravý, Pán nad pánmi a Boh nad bohmi. On je ten, Ktorý existoval, exis-

tuje a bude existovať a je človeku neustále pripravený pomôcť. Iba JAHVE
10

 nie 

je závislý na nikom. 

JHVH
11

 označovalo Toho, ktorý sa zľutoval nad ľuďmi
12

. Meno, ktoré zjavil 

Boh vyvolenému národu prostredníctvom Mojţiša tzv. tetragram – štyri písme-

ná. Toto Boţie meno 
13

 bolo posvätné a iba raz v roku
14

 ho vyslovoval veľkňaz, 

keď prinášal obeť za celý národ a vnášal krv do svätyne svätých
15
. Toto Boţie 

                                                 
1
 СОРОКИН, А., Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Киев 2003, s. 37-38. 

Tretie vydanie tejto knihy bolo vydané v Sankt-Peterburgu 2009.  
2
 1Mjţ 17, 1 a Job 5, 17 

3
 Pozri СОРОКИН, А.: cit. dielo, s. 38. 

4
 Boh je láska a snaţí sa ľudí „vychovávať“, aby došli k spáse podobne, ako rodičia svoje deti. 

Preto „trestajúci“ Boh je z pohľadu pravoslávnej Cirkvi neprijateľný. Človek nesmie mať 

strach pred Bohom, ale má mať patričnú bázeň pred Bohom. K tomu to by mal dospieť kaţ-

dý kresťan. Ide o postupné duchovné napredovanie a dozrievanie. 
5
 Pozri SCHUBERT, K., Ţidovské náboţenství v preměnách věků. Vyšehrad 1999, s, 24-25. 

Pozri kapitolu: Boţí jméno a jména Boha 
6
 Pozri BÁNDY, J., Exegéza vybraných kapitol.... Bratislava 1999, s. 55. Tento evanjelický 

biblista udáva skrátku JHVH. 
7
 JHWH - JAHWE pozri JANČOVIČ, J., „Nech je svetlo“ Úvod a exegéza vybraných statí 

Pentateuchu. Bratislava 2002, s. 8. Pouţíva sa tieţ termín JEHOVA alebo JEHOVAH.  
8
 2Mjţ 3, 14 

9
 Pozri Výklady ke Starému zákonu, s. 215 

10
 ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. Т 1. Петербург 1904- 1907, s. 284. 

11
 Tradícia hovorí, ţe po smrti veľkňaza Šimona Spravodlivého (3. stor. pr. Chr.) bolo zaká-

zané pouţívať meno Jahve.  
12

 Pozri SCHUBERT, K., cit. dielo, s. 25. 
13

 Kabala udáva, ţe méno JEVE alebo JOHA sa nesmelo pouţívať v kruhoch nezasvätených 

a bolo nahradzované gréckym slovom „štvorpísmenom“ alebo hebrejský Adonaj – Pán. Po-

zri. PAPUS, Kabala. Praha 2005, s.72. Pozri kapitolu: Jména Boţí. 
14

 Tamţe, s. 26 – Podľa Mišny ho vyslovoval raz v roku veľkňaz v Deň zmierenia. 
15

 СОКОЛОВ, Н., Ветхий Завет. Москва 2002, s. 26 – 27. 
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meno bolo známe, avšak po babylonskom zajatí, keď sa prestali prinášať obete 

a kňazstvo uţ viac neobetovalo v Jeruzalemskom chráme, ľudia zabudli správne 

vyslovovať toto meno. Preto sa pri písaní Boţieho mena písali iba štyri písmená 

- spoluhlásky
1
. V Septuaginte,

2
 čiţe v starogréckom preklade Starého Zákona, je 

je preloţené ako „Κςπιορ - Kírios“ t.j. ako Hospodin. Keďţe toto Boţie meno 

nebolo moţné vyslovovať nahlas, bolo nahradzované slovom Adonaj – Môj 

Hospodin.  

Týmto termínom
3
 Ţidia vyjadrovali, ţe Boh existuje a je ţivý,

4
 a svedčili 

o svojej ţivej viere v Neho. Opakom Boha boli mŕtve modly
5
 vytesané ľudskou 

rukou z kameňa či dreva.  

 Existuje názor, ţe termín Jahve Elohim priniesol Abrahám z Úru Chaldej-

ského
6
. Ďalšie odvodené pomenovania sú „Jahve-jir e – Hospodin vidí

7
, Jahve – 

– nissí – Hospodin je moja koruhva
8
, Jahve-šalom – Hospodin je pokoj

9
, Jahve-

ve-sudqenu – Hospodin naša spravodlivosť
10

, Jahve- šamma – Hospodin je tu
11

. 

Meno Jahve sa v Pentateuchu nachádza 1762 krát
12

. Celkovo v Starom Zákone 

sa toto meno Boţie nachádza takmer 7000 krát.
13

 Je zaujímavé, ţe meno 

YHVH
14

 nachádzame uţ v tabuľkách pohanského babylonského kráľa Chamu-

rapiho. 

V Izraeli sa stretávame ešte s magickým
15

 pouţívaním Boţieho mena 

v podobe Šem hammeforaš
16
, ktoré „vraj“ pouţíval Mojţíš pri konaní zázrakov, 

                                                 
1
 Pouţívanie samohlások do Svätého Písma Starého Zákona zaviedli aţ ţidovskí učenci tzv. 

mazoreti v (5.) 7. - 10. stor. po Chr. „Mazora – „tradícia“.  
2
 Preklad tzv. LXX alebo sedemdesiatich (72) Starého Zákona do gréckeho jazyka, ktorý bol 

uskutočnený v 3. st. pred Chr. Je to najlepší preklad Starého Zákona, ktorý pouţíva pravo-

slávna Cirkev.  
3
 Jahve. 

4
 „Akoţe ţije Hospodin“ (Sud 8, 19). 

5
 Väčšia starovekých náboţenstiev Blízkeho východu nepovaţovala drevené, kamenné, bron-

zové modly za bohov. Pozri JOHNSON, P., Dějiny ţidovského národa. Český Tešín 1995, 

s. 48. 
6
 Pozri DOUGLAS, J. a kol., cit. dielo, s. 109. 

7
 1Mjţ 22, 14. 

8
 2Mjţ 17, 15-16. 

9
 Sud 6, 24. 

10
 Jer 33, 16. 

11
 Ez 48, 35. 

12
 Pozri JANEGA, Š., Úvod do historických kníh Starého Zákona. Bratislava 1989, s. 23. 

13
 Pozri ЕЛИМОВ, Н., cit. dielo, s. 47 

14
 Pozri HERIBAN, J., cit. dielo, s. 133. 

15
 V známom českom filme Cisárov pekár a pekárov cisár je poukázané na oţivovanie Golé-

ma pomocou kocky (šému) s magickou formulou. S Golémom ako sluhom - človekom 

„stvoreným“ rabínmi sa beţne stretávame v ţidovskej mytológii. Pozri kapitolu Představa 

Golema ve vztahu k teluzismu a magii. In: SCHOLEM, G., Kabala a její symbolika. Praha 

1999, s. 143-181. 
16

 Pozri SCHUBERT, K., cit. dielo, s. 26 – 28. Tento názor je z pohľadu pravoslávnej Cirkvi 

neprijateľný, pretoţe Mojţiš nebol ţiadnym mágom, ale zázraky konal Boţou mocou. Čier-

na a biela mágia je z pohľadu pravoslávnej Cirkvi a jej pravidiel prijatých na všeobecných 
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napr. keď sa palica premenila na hada alebo pri prechode cez Červené more. 

Keďţe uţívanie Boţieho mena v Starom Zákone je veľmi obsiahla téma, usilo-

val som sa podať a poukázať aspoň na tie najvýznamnejšie mena, ktoré sa „beţ-

ne“ uţívali v Izraelskom národe.  

 

 

                                                                                                                                                         

a miestnych snemoch neprijateľná. Ţiaľ u súčasných neortodoxných ţidovských autorov je 

Mojţíš zobrazovaný ako ten, ktorý sa v Egypte ako faraónov syn zoznámil s mágiou a beţne 

ju pouţíval. I keď by to aj bola pravda, zázraky, ktorými to potvrdzoval, ţe ho posiela Boh, 

boli súčasťou jeho misie, boli to Boţie prejavy a nie šikovnosť rúk, fatamorgána či ilúzia.  




