
BUĎ POSVĚCENO TVÉ JMÉNO  
 
Dnes budeme mluvit o první prosbě ukázkové modlitby Božích dětí – Otče Náš. O prosbě 
„Buď posvěceno Tvé jméno“. Něco si řekneme o základních Božích jménech a také o tom, co 
vůbec znamená posvětit Boží jméno.  
Aby nám tato první prosba byla jasná, začneme od Staré smlouvy – neboli od Starého zákona.  
 
Jménem pro Starou smlouvu bylo JaHVeH (†‡†‹), což znamená „jsem, který jsem“ - jsem ten 
jsoucí. Toto jméno se vyskytuje ve SZ zhruba 6600x. Kromě toho se vyskytuje ve stažené 
formě „JaH- (†‹)“hlavně ve jménech – např. Chezekijah (†I¹™ˆ¹‰), Zachariah (†‹š�ˆ), 
Jeremiah (E†‹÷š¹‹), popř. ve slově HaleluJah (chvalte †‡†‹).  
Tím druhým obecnějším je slovo Bůh – Elohim (�‹¹†¾�‚), nebo v jednotném čísle EL (�‚), – 

El Šaddaj. Samozřejmě i ve jménech. Např. Samuel(�·‚E÷�), Daniel (�·‚‹¹’C)apod.  

Poměrně zřídka se vyskytuje slovo Pán (‹¹’¾…¼‚)(191x) 
 
Tolik pro úvod a teď už se podívejme na důležitost tohoto starozákonního Božího jména. 
Když si Bůh povolal Mojžíše, aby vysvobodil Izraelce z Egyptského zajetí, začíná nová 
kapitola dějin. Z Abrahamových potomků vyrostl velký národ a Bůh se chystal je přivést do 
zaslíbené země a uzavřít s nimi smlouvu.  
Zatím byl Bohem vyvolení – Bohem Abrahama, Izáka a Jákoba. Ale teď se chystá něco 
nového a Bůh zjevuje své jméno, které je významné pro nadcházející smlouvu – pro vztah 
Boha a Izraelského národa: 
 
Ex 3:13 Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh 
vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?" 
14 Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM 
posílá mě k vám." 
15 Bůh dále Mojžíšovi poručil: " Řekni Izraelcům toto: »Posílá mě k vám Hospodin, Bůh 
vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.« To je navěky mé jméno, jím si mě 
budou připomínat od pokolení do pokolení. 
 
Bůh se tímto jménem jasně vymezil jako někdo, kdo je. Přeci jen – veškerá tehdejší 
náboženství na Středním východě byla typická modlami. Neboli – nejrůznějšími zobrazeními 
svých božstev.  
Pokud tady Bůh posílá Mojžíše do Egypta, aby tam v jeho jménu jednal, jasně svým jménem 
ukázal, že narozdíl od nehybných egyptských božstev je někým skutečným. Není možné ho 
někam postavit, nějak omezit. On je tím, který doopravdy existuje. Narozdíl ode všech 
egyptských božstev, model apod. 
Bůh několikrát ukazuje podstatu model. Hlavně v knize proroka Izaiáše. Např.: 
 
Iz 46:5 "Komu mě připodobníte, a s kým mě srovnáte, komu mě přirovnáte, abychom si byli 
podobni? 
6 Z měšce sypou zlato a na váze odvažují stříbro, najmou si zlatníka, aby jim udělal boha a 
pak se hrbí a klanějí. 
7 Nosí ho na rameni, přenášejí ho, postaví jej na podstavec, a on stojí, ze svého místa se 
nehne. Úpějí k němu, ale on se jim neozve, z jejich soužení je nezachrání. 
8 Připomeňte si to, vzmužte se, vezměte si to k srdci, nevěrníci. 
9 Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic 
není jako já. (viz.Iz 41:7) 



 
Bůh Mojžíšovi zjevil svoje jméno, pod kterým ho měl představit Izraelcům. To pak 
samozřejmě nacházíme v celém Starém zákoně, protože JaHVeH je jediným skutečným 
Bohem.  
 
Máme tady Boha, který sám sebe jako odlišuje od veškerých lidských náboženství jako „Ten, 
který je“. Jak se Izraelcům podařilo toto jméno posvětit? Jak ukázali ostatním národům, že 
právě jejich Bůh je skutečný, narozdíl od všech ostatních bohů?  
Měli tendenci snižovat skutečného Boha na úroveň model. Většinou nebyli schopni žít tak, 
aby bylo okolním národům jasné, že narozdíl od jejich model je Bůh Izraele skutečný.  
             
 
A tím jsme u toho, nakolik jeho jméno skutečně posvěcovali svým životem.  
Možná si moc neumíme představit, co to vlastně znamená posvětit.  
Celkově to znamená něco oddělit pro zvláštní Boží účely. Z běžné věci se stala věc svatá – 
věc určená pro Boha. Neplatilo to pouze pro věci, ale samozřejmě pro zvířata, majetek 
obecně, pro lidi, i pro celý národ: 

• Chrám a všechno, co v něm bylo, bylo odděleno pouze pro Boha – pro službu Bohu.  
• Kněží byli odděleni pro službu Bohu.  
• Všechny oběti se dávaly Bohu – byly tím pádem svaté.  
• Den odpočinku byl svatý – byl to den oddělený pro Boha.  
• Izraelci mohli oddělit svůj majetek pro Hospodina, tím že to prodali a dal výtěžek do 

chrámu. Domy, pole, zvířata 
• Lidé mohli pro Hospodin oddělit – posvětit sami sebe - Nazírský slib (Nu 6)..... 
• Oddělen byl Izrael ode všech ostatních národů: 
• Lv 20:26 Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od 

každého jiného lidu, abyste byli moji.  
 
Celkově to lze shrnout tím, že něco posvětit, oddělit to jako svaté Hospodinu - znamenalo  
oddělit to od běžného užívání a věnovat to Bohu. Udělat z něčeho obyčejného něco 
zvláštního.  
 
Ve vztahu k Božímu jménu by to nejlépe vystihovalo to, aby Boží jméno nebylo bráno jako 
obyčejné slovo, jako jedno z mnoha bez jakékoliv vážnosti. Velmi výstižný je v tomto ohledu 
text z proroka Ezechiele: 
Ez 36:23 Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy 
uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka 
Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost. 
 
Izraelci svým životem přivedli Boží jméno v nevážnost. Pohané se Hospodina nebáli a díky 
životu Izraelců ho neměli potřebu respektovat. Izraelci nežili tak, aby Bůh něco znamenal. 
Dělali mu ostudu. Díky jejich životu vypadal skutečný Bůh pouze jako jedna z mnoha model. 
Bezmocný a zaměnitelný. Jeden z mnoha, ale nic víc.  
 
Jak to chtěl Bůh udělat, aby měl znovu vážnost? Aby lidé pochopili, že skutečně existuje? 
Aby na Izraelcích viděli, že jejich bohem je skutečný Bůh?  
 
Ez 36: 24 Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. 
25 Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode 
všech vašich hnusných model. 



26 A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce 
kamenné a dám vám srdce z masa. 
27 Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat 
moje řády a jednat podle nich. 
28 Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já vám budu 
Bohem. 29 Zachráním vás ze všech vašich nečistot, přivolám obilí a rozhojním je a 
nedopustím na vás hlad. 30 Rozhojním ovoce na stromech i polní úrodu, takže už neponesete 
mezi pronárody potupu kvůli hladu. 
 
Bůh slibuje, že udělá s Izraelci něco, co ukáže okolním národům, že mezi Ním a modlami je 
zásadní rozdíl. Změní srdce Izraelců, aby byli schopni ho reprezentovat. Aby na Izraelcích 
bylo vidět, že jejich Bůh je jeden jediný. Jak kdysi Bůh řekl v Zákoně: 
Lv 22:31 Dbejte na mé příkazy a jednejte podle nich. Já jsem Hospodin. 
32 Neznesvětíte mé svaté jméno. Ať jsem posvěcen mezi Izraelci. Já jsem Hospodin, já vás 
posvěcuji. 33 Vyvedl jsem vás z egyptské země, abych vám byl Bohem, já Hospodin." 
 
Bůh na tomto příkladu ukazuje, co znamená posvěcení Božího jména. Znamená to oddělit 
Boží jméno od běžného užívání. Aby bylo zvláštní. Dělat Bohu čest, aby byl Bůh zjevný mezi  
lidmi.  
             
 
Zkusme se podívat ještě na jednu věc, která dobře ilustruje to, jak Izraelci ve svém úkolu 
Boha reprezentovat propadli: 
I samotné Boží jméno bylo problém. Židé totiž během doby překroutili přikázání: 
Ex 20:7 Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty 
Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo. 
Z obavy, aby náhodou nehodně nevyslovili Boží jméno, tak ho raději přestali používat úplně. 
Proto dnes nikdo pořádně neví, jak se má Boží jméno vyslovovat.  
Ukázkou této svévole je i slavné židovské vyznání víry „Slyš Izraeli“. Boží jméno JaHVeH 
(†‡†‹), v původním textu z Dt 6:4: 
…‰‚ †‡†‹ E’‹·†¾�‚ †‡†‹ �·‚šā¹‹ ”÷� 
 
Nahradili slovem pán (‹·’Ÿ…¼‚): 
…‰‚ ‹·’Ÿ…¼‚ E’‹·†¾�‚ ‹·’Ÿ…¼‚ �·‚šā¹‹ ”÷� 
 
Židé vypustili Boží jméno a nečtou ho. Většinou ho nahrazují právě tím slovem Pán, popř. 
použijí pouze slovo „jméno - ŠeM“.  
Takovým způsobem naložili Židé se zjevením Božího jména. Boží jméno, které ukazovalo, že 
jejich Bůh je skutečný „Jsem, který jsem“, opustili a tak asi zapomněli, jakou Boží vlastnost 
mají vyvyšovat mezi lidmi, aby dělali Bohu dobrou reklamu.  
Dnes je pro ně Bůh spíše někým historickým. Bůh v podání Židů vypadá spíše jako 
vzpomínka na lepší časy. Dnes by se měl Bůh podle života Židů jmenovat spíše „Byl jsem, 
který jsem byl“, nebo max. „Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův“. Ale dnešní Židé rozhodně 
neukazují na to, že Bůh Izraele je jediným skutečným Bohem.  
 
Takhle to vypadalo ve Staré smlouvě – Bůh byl Izraelcům tím, kdo je, Ale oni z něj udělali 
jen obyčejnou modlu a často jen toho, kdo byl. Bůh vzpomínek na lepší časy.... 
             
 



 
Pojďme se podívat do Nové smlouvy: 
„Ot če náš, posvěť se jméno Tvé“ 
 
O tom,co znamená posvětit, už jsme mluvili. Když jsme četli ten text u Ezechiele, tak tam 
Bůh říkal: 
Ez 36:23 Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy 
uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka 
Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost. 
Bůh je tady tím, kdo sám své jméno vyvyšuje jako jedinečné. On posvěcuje své jméno.  
 
V modlitbě Otče náš je to sloveso je v trpném rodu – „buď posvěceno“. Ne, aby se samo 
posvětilo, ale aby bylo posvěceno druhými. Aby Bůh byl tím, kdo bude vyvýšen, posvěcen 
někým dalším. Ne, aby se samo posvětilo, ale aby bylo posvěceno druhými. Není tam 
napsáno: „Otče náš, posvěť své jméno“.  
To bychom nechávali odpovědnost na Bohu. Tím, že je tam trpný rod, tak to není na Bohu.  
             
 
Jaké je jméno, které se má posvětit? Když jsme minule mluvili o Ježíšově modlitbě, Ježíš ve 
své modlitbě v 17.kapitole Jana říká: 
 
Jan 17:6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, 
Jan 17:26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou 
máš ke mně, a já abych byl v nich." 
 
Ježíš mluví o něčem novém. O novém jménu. Kým byl Bůh pro Židy v Ježíšově době?  
Pro ně byl Bůh především: 

• Pán - Adonaj  
• Bůh - Elohijm  
• Nebo jen jméno – Šem (z Golema...)  

 
Podle celé té Ježíšovy modlitby, obsahu evangelií a epištol je tímto Božím jménem pro Novou 
smlouvu právě jméno Otec. To je opravdu zjevení, protože takto Židé Boha neoslovovali.  
Jméno „Otec“ je pro Boha v NZ použito zhruba 260x, zatímco ve stejném smyslu ve SZ asi 
jen 12x. Vzhledem k rozsahu Starého a Nového zákona je veliký nepoměr.  
Jméno Otec je skutečné zjevení. Ikdyž se několikrát ve Staré smlouvě vyskytuje, je to zjevení 
úplně nové kvality vztahu mezi Bohem a lidmi. Už ne vztah Boha a vyvoleného národa, ale 
vztah Otce a jeho dětí.  
Jako se Bůh kdysi jasně vymezil vůči pohanství tím, že o sobě řekl, „jsem, který jsem“, tak 
dnes se vymezuje jasnou kvalitou vztahu vůči lidem: 
Otec a jeho děti – rodina. Vztah, který měl pouze Boží Syn Ježíš Kristus je dostupný pro 
kohokoliv. Vztah Božího dítěte.  
 
Co to ale znamená žít tak, aby lidé poznali, že Bůh je Otcem.... 
Jak posvětit Boží jméno Otec..... 
 
O tom budeme mluvit až příště..... 
 
             


