
БОЖІ ІМЕНА В БІБЛІЇ 

 

 
1. Святе Писання навчає: «13 Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасенний. 14 Але як 

покличуть Того, в Кого не ввірували? А як увірують у Того, що про Нього не чули?» 

(Рим.10:13-14). Таким чином, ми повинні знати Боже ім’я, шанобливо відноситись до 

Нього.   

2. Отож яке ім’я має Бог і чи у Нього є лише одне ім’я? Звернімося до Святого Писання. В 

книзі Вихід ми читаємо: Вихід 3:13-15 «І сказав Мойсей до Бога: Ото я прийду до 

Ізраїлевих синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають 

мене: Яке Ім'я Його? Що я скажу їм? 14 І сказав Бог Мойсеєві: Я Той, що є І сказав: Отак 

скажеш Ізраїлевим синам: Сущий послав мене до вас.15 І сказав іще Бог до Мойсея: Отак 

скажи Ізраїлевим синам: Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака й Бог Якова 

послав мене до вас. А оце Ім'я Моє навіки, і це пам'ять про Мене з роду в рід».  Отож тут 

говориться про Боже ім’я - Сущий, Той, Хто Є.   

3. В книгах Старого Заповіту, написаних давньоєврейською мовою, ми зустрічаємо такі Божі 

імена: 

 Ел – Божество, всемогутній 

 Еліон – Всевишній, Найвищий (Числа 24:16). 

 Ел-Еліон, Ягве-Еліон (Пс.46:3)  

 Елоаг – похідне від Ел, достойний поклоніння і шани, величний 

 Елогім – множинна форма Божого ймення, що відображає єдиного правдивого 

триєдиного Бога, Це слово вживається на самому початку Святого Писання! (Буття 

1:1) 

 Шаддай – всевладний.  

 Ел-Шаддай – всемогутній Бог (Буття 17:1, 49:25). 

 Саваот – Бог небес небесних (1 Сам.4:4, 17:45, Пс.79:5,8, Пс.83:2,4, Пс.88:9, Ісаї 1:9, 6:3, 

37:16, Осії 12:6 

 Ягве – сущий, вічний, незмінний щодо даних обітниць, підкреслює Боже буття від самого 

себе, абсолютне і вічне, споконвічне, незмінне, першопричина усього. (Походить від кореня 

– «бути»)  



 Ягве-Саваот – Бог сил небесних 

 Ягве Рафа – Господь твій Лікар (Вихід 15:26) 

 Ягве –Ніссі – Господь мій стяг (Вихід 17:15) 

 Ягве-Шалом – Господь миру (2 Суддів 6:24) 

 Ягве-Ра – Господь мій Пастир (Псалом 23:1) 

 Князь миру (Іс.9:5) 

 Отець вічності (Іс.9:5) 

 Всевишній 

 Владика 

 Творець 

4. Імена Ісуса Христа кажуть нам, Ким є Син Божий і що Він зробив для нас і для нашого 

спасіння, як – Ісус – означає «Спаситель», Христос – Помазанець (без міри помазаний був 

Святим Духом), Еммануїл – «Бог посеред нас» ( це ім’я нагадує  нам слова Спасителя 

«Матф.18:20 бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них”) 

5. Святе Писання називає зазначеними вище іменами Божими не лишу котрусь одну з осіб 

Божої Трійці, а всі особи, як от і Отця і Сина і Духа Святого воно називає Господом і 

Богом.   

6. Божі імена в Біблії відображають особливі Божі характеристики (атрибути), притаманні 

тільки одному Богові. Вони свідчать про виняткову і особливу сутність Божу. Серед них є 

такі як: 

 Вічний 

 Всемогутній 

 Всюдисущий 

 Всезнаючий 

 Святий  

 Незмінний 

 Справедливий 

 Правдивий 

 Довготерпеливий 

 Многомилостивий 

 Милосердний 

7.  Таким чином, Божі імена дають нам можливість пізнавати Триєдиного Бога, який об’являє 

Себе нам у Святім Писанні, єдиного правдивого Бога, для якого немає неможливої жодної 

речі, Бога, який  так полюбив світ, що «віддав свого Сина Однородженого, щоб кожен, хто 

вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне».  Любіть Бога всім серцем і всією душею. 

Звертайтесь до Нього в молитві. Небесний Отець любить нас і відповідає на наші молитви. 

Просіть у Нього насамперед міцної віри, християнської любові до ближнього, правдивого 

миру і мудрості на пізнання Його Слова. Нехай Боже ім’я святиться серед вас і не 

вживається вами надаремно, для чогось поганого і непобожного, а прославляється і 

звеличується.  

 

  ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Чи у Бога є лише одне ім’я? 

2. Як назвав себе Бог, даючи наказ Мойсею? 

3. Назвіть кілька ймень Бога, що містяться в Біблії? 

4. Назвіть Божі виняткові риси? 

5. Про що кажуть нам Божі імена? 

6. Як і для чого слід вживати Боже ім’я? 

7. Назвіть випадки неналежного вживання ймення Бога? 

8. Що означає ім’я Ісус? 

9. Що означає ім’я Христос? 

10. Що означає ім’я Еммануїл? 


