
Boží jméno navždy 
 

Bůh má jedno jediné jméno, které si sám pro sebe vybral a jím si přeje být připomínán po všechna                    
pokolení, a to navždy (Ex 3:15). Ostatní Biblí používaná označení jako Pán, Bůh, Svatý, Stvořitel,               
Všemohoucí, Nejvyšší, Věčný, Bůh bohů, Král králů, Pán pánů, nejsou Boží jména, ale Boží tituly. Své                
jediné skutečné jméno učinil nejčastějším slovem hebrejských Písem tím, že jej dovolil zapsat do Bible téměř                
7 000x! Samo inspirované Boží Slovo nám má Boha jeho svatým jménem připomínat téměř na každém                
kroku. V průměru je to asi 5-8 výskytů na každé stránce Zákona, Proroků a Žalmů (v závislosti na úpravě                   
textu). Navzdory tomu jej většina křesťanů ve své Bibli nemá ani jednou!! Jak je to možné?  
 

Je za tím lidský zásah do Bible! Podle lidmi zavedené tradice je skutečné Boží jméno ve většině českých                   
překladů nahrazeno staročeským titulem pro pána, ´Hospodin´. Právě skrze tuto tradici bylo z většiny              
překladů Bible úplně odstraněno a z jeho původních téměř 7 000 výskytů nezůstal ani jeden jediný! Právě                 
proto nemohou mnozí upřímně věřící křesťané pochopit rozdíl mezi opravdovým Božím jménem a Božím              
titulem, protože ve svých Biblích nemají skutečné Boží jméno, ale pouze Boží tituly. Čtením těchto překladů                
dostávají navíc na každé straně své Bible několikrát nepravdivou informaci, že Boží jméno je Hospodin.               
Známé české přísloví: „Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou!“, funguje bohužel i zde, a proto mnoho                
křesťanů věří, že Boží svaté jméno je ´Hospodin´. Základní orientační pomůcka pro češtinu a slovenštinu zní:                
„Kdekoli vidíte slovo Hospodin, vězte, že v hebrejském textu Božího slova je na tomto místě téměř zcela                 
jistě originální Boží svaté jméno יהוה (JHVH).“  
 
Poznámky: 1. Používám výslovnost Božího jména ´Jehova´ (JeHoVaH), důvody pro ni vysvětluji v článku              
Výslovnost Božího jména. Podobnou výslovnost uvádí i 25 překladů Bible do různých jazyků. 2. V tomto                 
článku přináším biblické důkazy, že Bible nepoužívá jako Boží jméno ani slovo překládané jako „Jsem“.  
 

Pro ty, kteří Boží svaté jméno ve svých Biblích nemají, jsem vypsala významné biblické situace z                 
nichž je vidět jeho naprosto výjimečné postavení. Kdo si je pozorně prohlédne uvidí, kdy, jak a za jakých                  
okolností používal toto jedinečné jméno Sám Nejvyšší, jak jej používali jeho věrní služebníci, jak jej               
používali obyčejní Izraelité a také lidé z okolních národů. Z několika míst Bible můžeme dokonce vidět,                
jakou úctu k němu mají nebeské bytosti. Podle svědectví mnoha biblických proroctví je před námi doba,                
kdy Boží jméno´Jehova´ bude respektováno a oslavováno všemi národy na zemi! Bude mu vzdávána taková               
chvála, sláva a čest v nebi i na zemi, která mu jako jménu Nejvyššího Boha po právu náleží. Konečně bude                    
plně a trvale respektován Boží pokyn, který dal Bůh Izraeli skrze Mojžíše, když řekl: „Jehova, Bůh vašich                 
otců, Bůh Abráhámův, Bůh Isákův a Bůh Jákóbův; toto je navždy mé jméno a toto je připomínka mne                  
všem pokolením.“ (Ex 3:15) 
 
 

Připomínání jména Jehova a jeho výskyty v Bibli 
 

 
Několik set výskytů slovních spojení: „Já jsem Jehova“ „Takto řekl Jehova.“ „Poznáte, že já jsem Jehova.“ 
111x Bůh říká: „Já jsem Jehova“ 
185x posílá Bůh proroky, aby vyřídili jeho vzkaz: „Takto řekl Jehova...“ 
65x slibuje: „Poznáte, že já jsem Jehova...“. 
 
Boží příkazy ohledně jména Jehova 
Jehova je jediné Boží jméno, o němž Bůh přikázal, že je jeho jménem navěky, a že si jím přeje být                    
připomínán po všechna pokolení. 
Jehova je jediné Boží jméno, před jehož daremným používáním jsme pod pohrůžkou trestu varováni. 
Jehova je jediné Boží jméno ve velekněžském požehnání, jímž kněží měli žehnat Izraeli. Je tam 3x. 
Jehova je jediné Boží jméno, které měli vyslovit všichni Izraelští muži při příležitosti sklizně první úrody v                 
roce. A to dokonce 8x v Bohem nařízeném vyznání před knězem v Jeruzalémě. 
Jehova je jediné Boží jméno, které Bůh nechal dokonce 8x vytesat do kamenných desek Desatera.  
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Jehova je jediné jméno, kterým se Bůh představuje, a to hned v prvním přikázání. 
Jehova je jediné Boží jméno, které měl velekněz napsané na čele, resp. vyryté na zlaté tabulce turbanu. 
Jehova je jediné Boží jméno, z něhož Bůh vytvořil budoucí nové pojmenování Jeruzaléma. 
 
Serafové, nebeské bytosti a početný dav v nebi chválí Boha jménem Jehova (resp. jeho zkratkou Jáh).  
Jehova je jediné Boží jméno, o němž je serafy provoláváno: „Svatý, svatý, svatý je Jehova zástupů...“ 
Jehova je jediné Boží jméno, o němž je v nebesích čtyřikrát vydáván opakovaný příkaz: „Chvalte Jáha“                
(hebr. hallélú Jáh, řec. Hallelujá, Zj 19:1-6; Jáh je poetická zkratka jména Jehova - v Bibli je použita 49 x ) 
Jehova je jediné Boží jméno obsažené v pozdravu anděla Gedeonovi.  
 
Jméno Božího Syna  Jehošua je vytvořeno složením Božího jména ´Jehova´ a slova ´záchrana´ a 
znamená „Jehova zachraňuje“ resp.  „Jehova Zachránce“. 
 
Všichni Boží služebníci zmiňovaní v hebrejsky psaných Písmech znají a používají jméno Jehova. 
Jehova je jméno, které na Boží příkaz vzývali Abraham a Izák 
Jehova je jediné Boží jméno opakovaně, na Boží výslovný příkaz, oznamované faraonovi Mojžíšem. 
Jehova je jediné Boží jméno vyskytující se v požehnání Davida, Saula a Nátana. 
Jehova je jediné Boží jméno, v němž zvítězil David nad Goliášem. 
Jehova je jediné Boží jméno, skrze něž Eliáš zvítězil nad Baalovými proroky. 
365x nám Bible svědčí o tom, že lidé Boha oslovili přímo jeho jménem:„Jehovo...“. 
Více než 50x používá Bible výraz ´anděl Jehovův´.  
Více než 20x se v Písmu objevuje slovní spojení ´služebník Jehovův´. 
 
Izraelité vyslovovali Boží svaté jméno Jehova i v běžných pozdravech. 
Jehova je jediné jméno v pozdravu Boaze žencům, a také v jejich odpovědi Boazovi. 
 
I lidé z okolních národů, když mluvili o Bohu Izraele, vyslovovali Boží jméno bez zábran. 
Jehova je jediné jméno, o kterém mluví malomocný Naamán při představě svého uzdravení. 
Jehova je jediné jméno, které opakovaně zmiňuje nevěstka Rachab, která uvěřila a ukryla zvědy. 
Jehova je jméno, které bylo napsáno ve výnosu  Kýra, krále Persie 
 

Shrnutí 
Jehova Bůh se velmi často zmiňoval o ´svém jménu´, ale nikdy ne o ´svých jménech´. Nikde v Písmu                   

není použito slovní spojení ´Boží jména´, ale vždy jde o jedno Boží jméno. Každý, kdo si projde výše                  
uvedené biblické odkazy, může z mnoha míst Bible vidět, že Boží svaté jméno Jehova má naprosto                
mimořádné postavení. Bůh sám jej připomíná na mnoha stech místech Bible. Jeho svatou vůlí je aby jej                 
znali, respektovali a milovali všichni lidé. Jednoznačně to vyplývá nejen z jeho příkazu Izraelitům:              
„Jehova......toto je navždy mé jméno a toto je připomínka mne všem pokolením.“ (Ex 3:15), ale i ze stovek                  
dalších míst Písma.  
 

Posvěcení Otcova jména je také první prosbou Božího Syna v modlitbě, kterou dnes znát téměř celý svět:                  
„Otče náš jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno...“. Modlitba Božího Syna nám ukazuje, že očištění                 
Otcova jména je věcí prvořadé důležitosti. Aby mohlo být Otcovo jediné a svaté jméno v očích lidí skutečně                  
posvěceno, musí být především známo a respektováno. Dokud však jsou o jménu ´Jehova´ šířeny pomluvy               
typu, že to vlastně žádné jméno není, že to je zkomolenina, která nikdy ani žádným jménem nebyla, nebo že                   
je to nikdy neexistující patvar, pak rozhodně není posvěcováno, ale přesně naopak. Jméno Jehova je výše                
uvedenými teoriemi v očích lidí velmi znesvěcováno a zneuctíváno!! Jak by také mohl kdokoli začít brát                
vážně jméno, o kterém je rozhlášeno, že ´nikdy neexistovalo, že je to zkomolenina, nebo patvar´?  
 

Tuto závážnou problematiku znesvěcování Božího svatého jména a možnosti její nápravy jsem se snažila               
nastínit v článku nazvaném „Napravit škody způsobené tradicí našich předků.“ Zárukou, že se tyto,              
pomluvami způsobené škody, podaří napravit je Boží slib: „chci posvětit své veliké jméno, jež bylo mezi                
národy znesvěceno… takže národy poznají, že já jsem Jehova… (Ez 36,23).  
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Boží slib „ národy poznají, že já jsem Jehova“ se splní na dvou úrovních. První, že všechny národy                   
pochopí, že Nejvyšší Bůh se opravdu jmenuje Jehova. A druhá, že pochopí skutečný význam jeho svatého                
jména: „Ať se stane!“ Všechny národy poznají, že když něco předpoví Jehova Bůh, tak se to zcela jistě stane.                   
Poznají to až uvidí uskutečnění dosud nenaplněných biblických proroctví. Tehdy všechny národy poznají, jak              
mocný je skutečný Stvořitel Vesmíru, který  si sám pro sebe vybral jméno ´JEHOVA´.  
 
Pozn.: Hebrejské slovo ´poznání´ (´jada´) nemá význam pouhého získání informací nebo vědomostí, ale             
znamená velmi osobní a důvěrné poznání, jinak řečeno poznání ´na vlastní kůži´.  
 
 
Následuje výpis všech biblických veršů z odkazů v článku. 
 
 

Připomínání jména Jehova a jeho výskyty v Bibli  
 

Jehova je jediné jméno, o němž Bůh oznámil, že je jeho jménem navěky a že si jím přeje být                   
připomínán po všechna pokolení. 
Ex 3,15: A ještě Bůh k Mojžíšovi řekl: Takto musíš říci k Isráélovým dětem: Poslal mě k vám Jehova, Bůh                    
vašich otců, Bůh Abráhámův, Bůh Isákův a Bůh Jákóbův; toto je navždy mé jméno a toto je připomínka                  
mne všem pokolením. 
 
Jehova je jediné jméno, které Bůh nechal zapsat na kamenné desky Desatera, a to dokonce 8x. 
Ex 20,1-17: A Bůh vyslovil všechna tato slova výrokem: Tvým Bohem jsem já, Jehova, jenž jsem tě vyvedl                  
ze země Egypta, z domu nevolníků; nesmíš mít přede mnou dalších bohů. Nesmíš si zhotovit sochu ani žádné                  
zobrazení toho, co je v nebesích shora, ani co je na zemi zespod, ani co je ve vodách zespod vůči zemi;                     
nesmíš se jim klanět a nesmíš jim sloužit, neboť já, Jehova, tvůj Bůh, jsem BŮH žárlivý, navštěvující                 
nepravost otců na dětech, na třetím a na čtvrtém pokolení mezi nenávidícími měla prokazující laskavost               
tisícům mezi milujícími mě a mezi zachovávajícími mé rozkazy. Jméno Jehovy, svého Boha, nesmíš              
pronést pro daremnost, neboť Jehova toho, kdo jeho jméno bude pro daremnost pronášet, nebude nechávat               
bez trestu. Pamatuj na den šabat k jeho svěcení. Šest dní budeš pracovat a vykonáš všechno své zaměstnání,                  
ale sedmý den je šabat Jehovovi, tvému Bohu; žádné zaměstnání vykonávat nesmíš, ty ani tvůj syn ani tvá                  
dcera, tvůj nevolník ani tvá služebnice ani tvůj dobytek ani cizinec u tebe, jenž je v tvých branách, neboť šest                    
dní vytvářel Jehova nebesa a zem, moře a vše, co v nich je, a v sedmý den spočinul - proto Jehova sedmý                      
den požehnal a posvětil jej. Važ si svého otce a své matky, aby se na půdě, již se ti Jehova, tvůj Bůh, chystá                       
dát, mohly prodloužit tvé dni. Nesmíš vraždit. Nesmíš cizoložit. Nesmíš krást. Proti svému bližnímu nesmíš               
vypovídat lživým svědectvím. Nesmíš být chtivý domu svého bližního, nesmíš být chtivý ženy svého              
bližního ani jeho nevolníka ani jeho služebnice ani jeho hovězího dobytčete ani jeho osla ani čehokoli, co                 
tvému bližnímu patří. 
 
Jehova je jediné jméno, kterým se Bůh představuje hned ve svém prvním přikázání z Desatera. 
Ex 20,2-3: Tvým Bohem jsem já, Jehova, jenž jsem tě vyvedl ze země Egypta, z domu nevolníků; nesmíš mít                   
přede mnou dalších bohů. 
 
Jehova je jediné jméno, před jehož daremným a lživým používáním jsme pod pohrůžkou trestu              
varováni. 
Ex 20,7: Jméno Jehovy, svého Boha, nesmíš pronést pro daremnost, neboť Jehova toho, kdo jeho jméno bude                 
pro daremnost pronášet, nebude nechávat bez trestu. 
 
Jehova je jediné jméno, které měl velekněz napsané na čele, resp. vyryté na zlaté tabulce slavnostního                
turbanu. 
Ex 39,30: A zhotovili lesklý štítek, svatou korunu, z ryzího zlata, a napsali na něj, jako vyrýváními pečetidla,                  
nápis: Svatost Jehovovi; 
 

3/19 
 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=WEC&hs=H3045


Jehova je jediné jméno použité ve ´velekněžském požehnání´, kterým žehnali kněží Izraeli. 
Nu 6,23-26: Promluv k Árónovi a k jeho synům výrokem: Takto budete žehnat Isráélovým dětem, výrokem                
k nim: Nechť ti Jehova žehná a nechť tě zachovává, nechť na tebe Jehova svítí svou tváří a nechť je ti                     
milostiv, nechť k tobě Jehova povznáší svou tvář a uděluje ti pokoj. 
 
Jehova je jediné jméno, které měli vyslovit v Bohem předepsaném vyznání všichni Izraelští muži před               
knězem v Jeruzalémě při příležitosti sklizně první úrody v roce. Je v něm dokonce 8x. 
Dt 26,2-10: že budeš muset vzít z první úrody všeho plodu půdy, jejž budeš dopravovat ze své země, již se ti                     
Jehova, tvůj Bůh, chystá dát, a vložit v koš a odebrat se k místu, jež Jehova, tvůj Bůh, bude chtít vyvolit,                     
aby tam dal pobývat svému jménu, a přijít ke knězi, jenž v oněch dnech bude, a říci k němu: Vyznávám dnes                     
Jehovovi, svému Bohu, že jsem přišel do země, již dát nám Jehova, náš Bůh, přísahou slíbil našim otcům.                  
A kněz ten koš vezme z tvé ruky a uloží jej před oltář Jehovy, tvého Boha; i ujmeš se slova a před tváří                       
Jehovy, svého Boha, budeš říkat: Můj otec byl hynoucí Arammí, i sestoupil do Egypta a usadil se tam jako                   
cizinec s málo osobami a stal se tam velikým, mocným a četným národem. Egypťané se nám však jali                  
ubližovat a utiskovat nás a uvalovat na nás těžkou nevolnickou práci; i jali jsme se křičet k Jehovovi, Bohu                   
našich otců, a Jehova uslyšel náš hlas a uviděl naši bídu a naši námahu a náš útlak a vyvedl nás Jehova z                      
Egypta silnou rukou a napřaženou paží a velikou hrůzou a znameními a zázraky a přivedl nás k tomuto místu                   
a dal nám tuto zem, zem přetékající mlékem a medem. A nyní, hle, jsem přinesl první úrodu plodu půdy, již                    
jsi mi, Jehovo, dal. A uložíš to před tvář Jehovy, svého Boha, a před tváří Jehovy, svého Boha, se pokloníš 
 
Jehova je jediné jméno, z něhož je vytvořeno nové jméno budoucího Jeruzaléma. 
Ez 48,35:…. a jméno města od toho dne: Je tam Jehova. 
 
 

Jméno Jehova vyslovují také andělé a nebeské bytosti 
 
Jehova je jediné jméno, o němž je serafy provoláváno: „Svatý, svatý, svatý je Jehova zástupů...“. 
Iz 6,3: volal jeden k druhému a říkal: Svatý, svatý, svatý je Jehova zástupů, jeho sláva je náplní vší země! 
 
Jehova je jediné jméno obsažené v pozdravu anděla Gedeonovi. 
Sd 6,12: A Anděl Jehovův se mu ukázal a řekl k němu: Jehova s tebou, zdatný hrdino! 
 
Jehova je jediné jméno, o němž je v nebesích vydáván opakovaný příkaz: „Chvalte Jah“ (hebr. hallélú                
Jah, řec. Halleluja, Zj 19:1-4) – Jah je poetická zkratka jména Jehova. 
Zj 19,1-4: Po těchto věcech jsem v nebi uslyšel jakoby silný hlas početného davu, pravícího: HALLÉLÚJA!                
Záchrana a sláva a moc našeho Boha, protože jeho soudy jsou důvěryhodné a spravedlivé, protože soudil tu                 
velikou nevěstku, jež svým smilstvem kazila zemi, a z její ruky pomstil krev svých nevolníků. I řekli                 
podruhé: HALLÉLÚJA! A její dým vystupuje na věky věků. A těch čtyřiadvacet starších padlo, i ty čtyři                 
živé bytosti, a jali se klanět Bohu, jenž sedí na trůně, pravíce: Amen, HALLÉLÚJA! 
 
Jehova je jediné jméno obsažené ve jménu Božího Syna Jehošua, jež znamená „Jehova Zachránce“ 
Mt 1,21: I porodí syna a jeho jméno nazveš Jehošua [8], neboť ten [9]zachrání [10] svůj lid od jejich hříchů.                    
[8] Hebr. „Jehóšua“, tj. „Jehova Zachránce n. Vysvoboditel“. [9] Viz Mt 3:11. [10] N. „vysvobodí“. 
 
 

Všichni Boží služebníci v hebrejských Písmech znají a používají jméno Jehova 
 

 
Jehova je jméno, které na Boží příkaz vzývali Abraham a Izák. 
Gn 12,8: A odtamtud se odstěhoval k hoře na východní straně Béth-Élu a rozložil své stany, maje od západu                   
Béth-Él a od východu Aj, a tam Jehovovi zbudoval oltář a jal se vzývat jméno Jehovovo. 
Gn 13,4: k místu oltáře, jejž tam zprvu zřídil. A tam se Abrám jal vzývat jméno Jehovovo. 
Gn 21,33: A Abráhám v Beér-ševě zasadil tamaryšek a jal se tam vzývat jméno Jehovy, věčného BOHA, 
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Gn 26,25: I zbudoval tam oltář a jal se vzývat jméno Jehovovo a rozložil tam svůj stan; a Isákovi nevolníci                    
tam vyhloubili studnu. 
 
Jehova je jediné jméno v požehnání krále Davida, Saula, proroka Nátana i obyčejné ženy. 
1S 17,37: A Dávid řekl: Jehova, jenž mě vyprostil z tlapy lva a z tlapy medvěda, on mě bude umět vyprostit                     
z ruky tohoto Pelištího. A Šáúl k Dávidovi řekl: Jdi a nechť je Jehova s tebou. 
1Pa 22,16: Zlatu a stříbru a mosazi a železu není počtu - vstaň a jednej, a kéž je Jehova s tebou. 
2S 7,3: Náthán ke králi řekl: Cokoli je v tvém srdci, jdi, učiň, neboť Jehova je s tebou 
1Pa 22,11: Nuže, můj synu, kéž je Jehova s tebou a kéž docházíš prospěchu a zbuduješ Jehovovi, svému                  
Bohu, dům podle toho, jak o tobě promluvil; 
2S 14,17: Tvá služka si tedy řekla: Nuže, slovo mého pána, krále, mi bude k uklidnění, neboť jako Boží                   
anděl, takový je můj pán, král, stran vyslyšení dobrého a zlého, a kéž je Jehova, tvůj Bůh, s tebou! 
 
Jehova je jediné jméno, v němž zvítězil David nad Goliášem. 
1S 17,45: A Dávid k Pelištímu řekl: Ty na mne přicházíš s mečem a s kopím a s oštěpem, já však na tebe                       
přicházím se jménem Jehovy zástupů, Boha bitevních šiků Isráélových, jež jsi potupil; 
 
Jehova je jméno, skrze něž Eliáš zvítězil nad 850 falešnými proroky. 
1Kr 18,37-39: Odpověz mi, Jehovo, odpověz mi, ať mohou zvědět, tento lid, že Bohem jsi ty, Jehovo, a ty                   
že jsi jejich srdce obrátil nazpět. I spadl oheň Jehovův a strávil vzestupnou oběť a dříví a kameny a prach a                     
vylízal vodu, jež byla v příkopu. To když uviděl všechen lid, padli na své tváře a jali se říkat: Jehova, Bohem                     
je on, Jehova, Bohem je on! 
 
Jehova je jediné jméno opakovaně připomínané faraonovi Mojžíšem, a to na výslovný Boží příkaz. 
Ex 4,22: a řekni k faraonovi: Takto řekl Jehova: Isráél je můj syn, můj prvorozený, 
Ex 8,1: A Jehova k Mojžíšovi řekl: Vejdi k faraonovi a řekni k němu: Takto řekl Jehova: Propusť můj lid,                    
ať mi slouží; 
Ex 8,20: A Jehova řekl k Mojžíšovi: Za jitra časně vstaň a postav se před tvář faraonovu - hle, chystá se vyjít                      
k vodě, i musíš k němu říci: Takto řekl Jehova: Propusť můj lid, ať mi slouží, 
Ex 9,1: A Jehova řekl k Mojžíšovi: Vejdi k faraonovi a promluv k němu: Takto řekl Jehova, Bůh Hebreů:                   
Propusť můj lid, ať mi slouží, 
Ex 9,13: A Jehova řekl k Mojžíšovi: Za jitra časně vstaň a postav se před faraonovu tvář a řekni k němu:                     
Takto řekl Jehova, Bůh Hebreů: Propusť můj lid, ať mi slouží. 
 
 
 

Izraelité používali Boží svaté jméno Jehova také v pozdravech 
 

 
Jehova je jediné jméno v pozdravu Boaze žencům a také v jejich odpovědi Boazovi. 
Rt 2,4: A hle, Bóaz přišel z Béth-lechema a řekl žencům: Jehova s vámi! I řekli mu: Nechť ti Jehova                    
žehná! 
 
 

I někteří lidé z národů znají a vyslovují jméno Jehova, aniž by jim v tom někdo z Izraelitů bránil 
 
Jehova je jediné jméno, o kterém mluví malomocný Náman při představě svého uzdravení. 
2Kr 5,11: A Naamán se rozzlobil a odešel, a řekl: Hle, řekl jsem si: Zajisté ke mně bude vycházet a stane a                      
jme se vzývat jméno Jehovy, svého Boha, a svou rukou nad tím místem sem-tam pohybovat a tak toho, jenž                   
je malomocenstvím postižený, vyprostí; 
 
Jehova je jediné jméno, které opakovaně zmiňuje nevěstka Rachab, která ukryla zvědy a zachránila              
tak sebe a svoji rodinu. 
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Joz 2,8-12: A dříve než oni uléhali, tu k nim ona vystoupila na střechu a řekla k těm mužům: Vím, že Jehova                      
dal tuto zem vám a že na nás padl děs z vás a že všichni obyvatelé této země z vás zmalomyslněli, neboť                      
jsme uslyšeli, jak Jehova při vašem vycházení z Egypta před vaší tváří vysušil vody moře Rákosí, a co jste                   
učinili dvěma králům Emórího, kteří byli na druhé straně Jordánu, Síchónovi a Ógovi, jež jste uvedli v                 
odevzdání, to když jsme uslyšeli, roztálo naše srdce a vaší příčinou v nikom nezůstal duch, neboť Jehova,                 
váš Bůh, on je Bohem v nebesích shora i na zemi zespod. Nyní mi tedy, prosím, při Jehovovi přisáhněte, -                    
neboť jsem vůči vám uskutečnila milosrdenství, - že i vy budete uskutečňovat milosrdenství vůči domu mého                
otce a chcete mi dát spolehlivé znamení, 
 
Jehova je jméno, které bylo napsáno ve výnosu Kýra, krále Persie. 
2Pa 36,23: Takto řekl Kóreš, král Persie: Jehova, Bůh nebes, mi dal všechna království země, a on na mne                   
vložil pověření budovat mu dům v Jerúsalémě, jenž je v Júdovi. Kdo je ze všeho jeho lidu mezi vámi, budiž                    
Jehova, jeho Bůh, s ním a nechť vystupuje. 
 
 
 

Boží mnohonásobné připomínání jména Jehova 
 
       Dále následuje výpis všech biblických veršů, které v sobě obsahují Boží prohlášení „ Já jsem Jehova“ a 
veršů  se slovním spojením: „Takto řekl Jehova.“ Seznam přikládám hlavně pro utvoření reálné představy jak 
mnohokrát si Bůh dal práci, aby byla pečlivě zaznamenána vyjádření s jeho svatým jménem Jehova v jeho 
dopise lidem - Bibli. 
 
130x Bůh říká: „Já jsem Jehova“. 
  
Gn 15:7: a řekl k němu: Já jsem Jehova, jenž jsem tě vyvedl z Úru Kasdím dát ti tuto zemi k zaujetí jí za                        
vlastnictví. 
Gn 28:13: A hle, stanul na něm Jehova a řekl: Já jsem Jehova, Bůh Abráháma, tvého otce, a Bůh Isákův.                    
Zemi, na níž ty ležíš, chci dát tobě a tvému semeni; 
Ex 6:2: A Bůh k Mojžíšovi promluvil a řekl k němu: Já jsem Jehova; 
Ex 6:6: Proto Isráélovým dětem řekni: Já jsem Jehova a chci vás vyvést zpod břemen Egypťanů a vyprostit                  
vás z jejich nevolnictví a vykoupit vás napřaženou paží a velikými soudy, 
Ex 6:29: že Jehova k Mojžíšovi promluvil výrokem: Já jsem Jehova; mluv k faraonovi, králi Egypta, vše, co                  
já mluvím k tobě. 
Ex 7:5: a při mém napřažení mé ruky na Egypt poznají Egypťané, že já jsem Jehova, když Isráélovy děti                   
zprostřed nich budu vyvádět. 
Ex 7:17: Takto řekl Jehova: Tímto budeš moci poznat, že já jsem Jehova - hle, já se chystám udeřit holí, jež                     
je v mé ruce, na vody, jež jsou v řece, i obrátí se v krev 
Ex 10:2: a abys v uši svého syna a syna svého syna mohl rozprávět, jak jsem se vypořádal s Egypťany, a má                      
znamení, jež jsem mezi nimi uskutečnil, i budete vědět, že já jsem Jehova. 
Ex 14:4: i chci zesílit faraonovo srdce, ať za nimi vyrazí, a budu moci být ve faraonovi a ve vší jeho vojenské                      
moci oslaven, i budou Egypťané vědět, že já jsem Jehova. A učinili tak. 
Ex 14:18: a v mém nabytí slávy ve faraonovi, v jeho vozech a v jeho jezdcích Egypťané poznají, že já jsem                     
Jehova. 
Ex 15:26: a řekl: Budeš-li vpravdě poslouchat hlasu Jehovy, tvého Boha, a konat to, co je správné v jeho                   
očích, a poddávat uši jeho rozkazům a dbát všech jeho ustanovení, nebudu na tebe dopouštět žádnou nemoc,                 
již jsem dopustil na Egypťany, neboť já jsem Jehova, uzdravující tě. 
Ex 29:46: i poznají, že já jsem Jehova, jejich Bůh, jenž jsem je vyvedl ze země Egypta, abych se usadil                    
vprostřed nich, já, Jehova, jejich Bůh. 
Lv 11:44: neboť já jsem Jehova, váš Bůh, dáte se tedy posvětit a stanete se svatými, neboť svatý jsem já, a                     
nesmíte sami sebe dávat znečišťovat lecjakým lezoucím tvorem, jenž se plazí po zemi, 
Lv 11:45: neboť já jsem Jehova, váš Bůh, jenž vás vyvádí ze země Egypta k tomu, abych se vám stal                    
Bohem, stanete se tedy svatými, neboť svatý jsem já. 
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Lv 18:2: Promluv k Isráélovým dětem a řekni k nim: Já jsem Jehova, váš Bůh; 
Lv 18:4: budete vykonávat mé předpisy a budete zachovávat má ustanovení k chození v nich; já jsem                 
Jehova, váš Bůh, 
Lv 18:5: ano, budete zachovávat má ustanovení a mé předpisy, v nichž člověk, bude-li je vykonávat, bude                 
žít. Já jsem Jehova. 
Lv 18:6: Žádný člověk se nesmí přiblížit k nikomu pokrevně příbuznému k odkrytí nahoty; já jsem Jehova. 
Lv 18:21: A ze svého semene nesmíš přepustit Mólechovi, aniž smíš znesvětit jméno svého Boha - já jsem                  
Jehova; 
Lv 18:30: Budete tedy zachovávat mé nařízení, ať nečiníte nic z ustanovení ošklivostí, jež se činily před                 
vámi, a nesmíte se jimi znečišťovat; já jsem Jehova, váš Bůh. 
Lv 19:3: Každý budete ctít svou matku a svého otce a budete zachovávat mé šabaty; já jsem Jehova, váš                   
Bůh. 
Lv 19:4: Nebudete se obracet k modlám a nesmíte si zhotovit boha - slitinu; já jsem Jehova, váš Bůh. 
Lv 19:10: aniž smíš paběrkovat svou vinici, aniž smíš sbírat opadané ovoce své vinice - to budeš přenechávat                  
chudému a cizinci; já jsem Jehova, váš Bůh. 
Lv 19:12: aniž smíte v mém jménu přísahat podvodně, takže bys jméno svého Boha znesvěcoval; já jsem                 
Jehova. 
Lv 19:14: Nesmíš zlořečit hluchému, aniž smíš položit překážku před slepého, nýbrž budeš mít úctu před                
svým Bohem; já jsem Jehova. 
Lv 19:16: Nesmíš mezi svým lidem chodit jako pomlouvač; nesmíš se postavit proti krvi svého bližního; já                 
jsem Jehova. 
Lv 19:28: aniž smíte na své maso dělat zářezy pro mrtvého, aniž na sebe smíte dělat značky tetováním; já                   
jsem Jehova. - 
Lv 19:30: Mé šabaty budete zachovávat a mou svatyni budete ctít; já jsem Jehova. - 
Lv 19:31: Nebudete se obracet k vyvolavačům duchů, aniž se budete pídit po jasnovidcích k znečišťování se                 
jimi; já jsem Jehova, váš Bůh. 
Lv 19:32: Před šedinami budeš povstávat a mít ohled na osobu starce, neboť budeš mít úctu před svým                  
Bohem; já jsem Jehova. 
Lv 19:34: jako domácí z vás vám bude cizinec, jenž s vámi bude pobývat a budeš mu prokazovat lásku tak                    
jako sám sobě, neboť jste byli cizinci v zemi Egypta; já jsem Jehova, váš Bůh. 
Lv 19:36: budete mít spravedlivé váhy, spravedlivá závaží, spravedlivou éfu a spravedlivý hín; já jsem               
Jehova, váš Bůh, jenž jsem vás vyvedl ze země Egypta. 
Lv 19:37: Budete tedy zachovávat všechna má ustanovení a všechny mé předpisy a vykonávat je. Já jsem                 
Jehova. 
Lv 20:7: Budete se tedy posvěcovat a budete svatí, neboť já jsem Jehova, váš Bůh, 
Lv 20:8: i budete zachovávat má ustanovení a budete je vykonávat; já jsem Jehova, posvěcující vás. 
Lv 21:12: aniž smí ze svatyně vyjít ani svatyni svého Boha zneuctít, neboť je na něm zasvěcení, olej                  
pomazání jeho Boha; já jsem Jehova. 
Lv 21:15: A své símě mezi svým lidem nesmí zneuctít, neboť já jsem Jehova, posvěcující ho. 
Lv 21:23: jen k oponě nesmí vejít a k oltáři nesmí přistoupit, neboť je na něm vada, ať mých svatyní                    
nezneuctívá, neboť já jsem Jehova, posvěcující je. 
Lv 22:2: Promluv k Árónovi a k jeho synům, jak se mají zdržovat od svatých věcí Isráélových dětí (ať                   
nezneuctívají jméno mé svatosti), jež mi ony posvěcují; já jsem Jehova. 
Lv 22:3: Řekni k nim: Každý muž po vašich pokoleních, ze všeho vašeho semene, který se bude přibližovat                  
k svatým věcem, jež Isráélovy děti posvěcují Jehovovi, bude-li na něm jeho nečistota, pak bude ona duše                 
vyťata z přítomnosti mé tváře; já jsem Jehova. 
Lv 22:8: Zdechliny ani rozervaného nesmí jíst k znečištění jím; já jsem Jehova. 
Lv 22:9: Budou tedy zachovávat mé nařízení, ať za to nenesou hřích a neumřou v něm, kdyby je zneuctívali;                   
já jsem Jehova, posvěcující je. 
Lv 22:16: takže by na sebe uvalili nepravost provinění jedením jejich svatých věcí, neboť já jsem Jehova,                 
posvěcující je. 
Lv 22:30: v týž den se bude jíst, nesmíte z ní nic nechat do jitra; já jsem Jehova. 
Lv 22:31: Budete tedy zachovávat mé rozkazy a vykonávat je; já jsem Jehova; 
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Lv 23:22: A při vašem žetí žně vaší země nesmíš zcela dožínat okrajů svého pole, aniž smíš sbírat paběrky                   
své žně - to musíš přenechat chudému a cizinci; já jsem Jehova, váš Bůh. 
Lv 24:22: Bude pro vás jedno právo, jak cizinec, tak bude domácí, neboť já jsem Jehova, váš Bůh. 
Lv 25:17: a nesmíte jeden druhého poškozovat, nýbrž budeš mít úctu před svým Bohem, neboť já jsem                 
Jehova, váš Bůh. 
Lv 25:38: já jsem Jehova, váš Bůh, jenž jsem vás vyvedl ze země Egypta k tomu, abych vám dal zem                    
Kenáanu a stal se vám Bohem. 
Lv 26:1: Nesmíte si zhotovovat modly, aniž si smíte vztyčit sochu ani sloup, aniž smíte ve vaší zemi umístit                   
kámen něco zobrazující ke sklánění před ním, neboť já jsem Jehova, váš Bůh. 
Lv 26:2: Mé šabaty budete zachovávat a mou svatyni budete ctít; já jsem Jehova. 
Lv 26:13: Já jsem Jehova, váš Bůh, jenž jsem vás vyvedl ze země Egypta, abyste jim nebyli nevolníky, a                   
polámal jsem příčná dřeva vašeho jha, i dal jsem vám chodit vzpřímeně. 
Lv 26:44: Ale ani takto, při jejich pobytu v zemi jejich nepřátel, je nebudu zamítat, aniž si je budu ošklivit k                     
jich vyhubení, ke zrušení mé smlouvy s nimi, neboť já jsem Jehova, jejich Bůh, 
Nu 3:13: neboť mně patří vše prvorozené. V den mého pobití všeho prvorozeného v zemi Egypta jsem si                  
posvětil vše prvorozené v Isráélovi, od lidí po dobytek; budou patřit mně, já jsem Jehova. 
Nu 3:41: i musíš vzít mně - já jsem Jehova - Lévíovce místo všeho prvorozeného mezi Isráélovými syny a                   
dobytek Lévíovců místo všeho prvorozeného mezi dobytkem Isráélových dětí. 
Nu 3:45: Vezmi Lévíovce místo všeho prvorozeného mezi Isráélovými dětmi a dobytek Lévíovců místo              
jejich dobytka; i budou Lévíovci patřit mně - já jsem Jehova; 
Dt 5:6: Já jsem Jehova, tvůj Bůh, jenž jsem tě vyvedl ze země Egypta, z domu nevolníků; 
Dt 29:6: chleba jste nepojedli, aniž jste se napili vína aneb čehokoli opojného, abyste věděli, že já jsem                  
Jehova, váš Bůh. 
Sd 6:10: a řekl jsem vám: Já jsem Jehova, váš Bůh, nesmíte se bát bohů Emórího, v jehož zemi vy bydlíte.                     
Ale neuposlechli jste na můj hlas. 
1Kr 20:13: A hle, k Acheávovi, králi Isráélovu, se přiblížil jeden prorok a řekl: Takto řekl Jehova: Zda jsi                   
uviděl všechen tento veliký dav? Hle, já, - chystám se vydat je dnes v tvou ruku, ať se dovídáš, že já jsem                      
Jehova. 
1Kr 20:28: I přiblížil se Boží muž a řekl ke králi Isráélovu, ano, řekl: Takto řekl Jehova: Protože Arámci                   
řekli: Jehova je bůh hor a není on bůh nížin, proto všechen tento veliký dav vydám v tvou ruku, ať se                     
dovídáte, že já jsem Jehova. 
Ž 81:10: Já jsem Jehova, tvůj Bůh, jenž jsem tě vyvedl ze země Egypta; rozevři svá ústa a budu je                    
naplňovat. 
Iz 42:8: já jsem Jehova, to je mé jméno a svou slávu nebudu dávat jinému, ani svou chválu sochám. 
Iz 43:15: Já jsem Jehova, váš Svatý, Stvořitel Isráéle, váš Král. 
Iz 44:24: Takto řekl Jehova, tvůj Výkupce a tvůj Ztvárnitel od lůna: Já jsem Jehova, Zhotovitel všeho,                 
roztáhší nebesa, já samoten, rozprostřevší zem - kdo byl se mnou? - 
Iz 45:5: Já jsem Jehova a není dalšího, kromě mne není Boha; opasoval jsem tě, aniž jsi mě znal, 
Iz 45:6: aby věděli od vzcházení slunce i od západu, že není žádného mimo mne; já jsem Jehova a dalšího                    
není, 
Iz 45:18: Ano, takto řekl Jehova, Stvořitel nebes, on, Bůh, ztvárnivší zem, ano, zřídivší ji - on ji upevnil, ne                    
jako pustotu ji stvořil, ztvárnil ji k bydlení -: Já jsem Jehova a dalšího není; 
Iz 45:19: nepromluvil jsem v skrytu, na temném místě země, neřekl jsem semeni Jákóbovu: Hledejte mě                
nadarmo! Já jsem Jehova vyslovující spravedlnost, oznamující správné věci. 
Iz 48:17: Takto řekl Jehova, tvůj Výkupce, Svatý Isráélův: Já jsem Jehova, tvůj Bůh, vyučující tě: K                 
prospěchu, dávající ti kráčet cestou, jíž jdeš. 
Iz 49:23: i stanou se králové tvými pěstouny a jejich královny tvými chůvami, budou se ti klanět, obličej na                   
zem, a lízat prach tvých nohou, i zvíš, že já jsem Jehova, co nemohou být zklamáni očekávající mě. 
Iz 51:15: A já jsem Jehova, tvůj Bůh, bouřící moře, takže jeho vlny hlučí, jehož jméno je Jehova zástupů, 
Jr 9:24: nýbrž nechť se ten, kdo se honosí, honosí tímto: Pochopením a poznáním mne, že já jsem Jehova,                   
uskutečňující laskavost, právo a spravedlnost v zemi, neboť v těchto věcech si libuji, prohlášeno Jehovou. 
Jr 24:7: A chci jim dát srdce k poznání mne, že já jsem Jehova, i stanou se mi lidem a já jim budu Bohem,                        
neboť se celým svým srdcem budou ke mně vracet. 
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Jr 32:27: Hle, já jsem Jehova, Bůh všeho masa - zda je kterákoli věc pro mne příliš divná? 
Ez 6:7: a vprostřed vás budou padat zabití, i budete poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 6:13: i budete poznávat, že já jsem Jehova, až jejich zabití budou vprostřed jejich neřádstev kolkolem                 
jejich oltářů na každém vysokém pahrbku mezi všemi temeny hor a pod každou zelenou dřevinou a pod                 
každým hustě olistěným stromem, na místě, kde všem svým neřádstvům přinášeli líbeznou vůni. 
Ez 6:14: I napřáhnu na ně svou ruku a budu tuto zem činit spouští, ano, zpustošeninou nad pustinu směrem k                    
Divle, ve všech jejich bydlištích, i poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 7:4: aniž bude mé oko s tebou mít soucit, aniž budu šetřit, nýbrž budu na tebe nakládat tvé cesty a tvé                      
ošklivosti, jež jsou vprostřed tebe, i budete poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 7:9: aniž bude mé oko mít soucit, aniž budu šetřit; budu na tebe nakládat podle tvých cest a tvých                    
ošklivostí, jež jsou vprostřed tebe, i budete poznávat, že já jsem Jehova, bijící. 
Ez 7:27: král se bude rmoutit a šlechtic si bude oblékat hrůzu, a ruce lidu země budou bezradně svěšeny;                   
podle jejich cest s nimi budu nakládat a jejich soudy je budu soudit, i poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 11:10: Mečem budete padat, na pomezí Isráélově vás budu soudit, i budete poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 12:15: i poznají, při mém rozptylování jich mezi národy, když je budu rozhánět po zemích, že já jsem                   
Jehova. 
Ez 12:16: Ale chci z nich pozůstavit nemnoho lidí před mečem, před hladem a před morem, aby mohli mezi                   
národy, kam přijdou, vyrozprávět všechny své ošklivosti, i poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 12:20: a města, jež jsou obydlena, se budou stávat rumišti a země bude spouští, i budete poznávat, že já                    
jsem Jehova. 
Ez 13:14: Tak budu strhávat tu zeď, již jste vápnem omítali, a srazím ji k zemi, takže bude odkryt její základ,                     
i padne a vprostřed ní budete docházet konce, i budete poznávat, že já jsem Jehova, 
Ez 13:21: a budu trhat vaše závoje a vyprošťovat svůj lid z vaší ruky, takže již nebudou úlovkem ve vaší                    
ruce, i budete poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 13:23: proto již nebudete vídat klam, aniž ještě budete věštbu věštit, neboť chci svůj lid vyprostit z vaší                   
ruky, i budete poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 14:8: a proti onomu člověku budu obracet svou tvář a činit ho hrůzou za znamení a za průpovědi a vytínat                     
ho zprostřed svého lidu, i budete poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 15:7: a budu namiřovat svou tvář proti nim; z ohně vyjdou a oheň je bude stravovat, i budete poznávat, při                     
mém obrácení mé tváře proti nim, že já jsem Jehova. 
Ez 16:62: A když svou smlouvu s tebou budu ustanovovat, poznáš, že já jsem Jehova, 
Ez 20:5: a řekni k nim: Takto řekl Pán, Jehova: V den mého nalezení záliby v Isráéli, když jsem vůči semeni                     
domu Jákóbova pozvedl svou ruku a dal jsem se jim poznat v zemi Egypta, když jsem vůči nim pozvedl svou                    
ruku s výrokem: Já jsem Jehova, váš Bůh, 
Ez 20:12: dal jsem jim i své šabaty, aby byly znamením mezi mnou a mezi nimi k vědění, že já jsem Jehova                      
posvěcující je. 
Ez 20:26: a znečistil jsem je jejich dary v provádění všeho protrhujícího dělohu, abych je postihoval zkázou,                 
aby poznávali, že já jsem Jehova. 
Ez 20:38: A budu z vás vylučovat vzbouřence a ty, kdo se proti mně dopouštějí přestoupení, budu je vyvádět                   
ze země jejich pobývání, aniž budou vstupovat na půdu Isráélovu; i budete poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 20:42: I budete poznávat, že já jsem Jehova, v mém uvedení vás na půdu Isráélovu, do země, o níž jsem                     
pozvedl svou ruku stran dání jí vašim otcům, 
Ez 20:44: ano, budete poznávat, že já jsem Jehova, v mém zacházení s vámi v zájmu mého jména, ne podle                    
vašich zlých cest ani podle vašich zkažených skutků, dome Isráélův, prohlášeno Pánem, Jehovou. 
Ez 22:16: A až budeš před očima národů samo sebou zneuctěno, poznáš, že já jsem Jehova. 
Ez 24:27: V onen den se tvá ústa při tom uniknuvším budou otvírat a budeš mluvit a nebudeš již němý, a                     
staneš se jim znamením, i budou poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 25:5: a Rabbu učiním pastvištěm velbloudů a děti Ammónovy odpočívadlem drobného dobytka, i budete               
poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 25:7: proto, hle, já, napřáhnu proti tobě svou ruku a budu tě vydávat národům za kořist a vytínat tě                    
zprostřed národností a hubit tě ze zemí. Budu tě plenit, i budeš poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 25:11: A v Móávovi budu zřizovat soudy, i poznají, že já jsem Jehova. 
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Ez 25:17: a vykonám proti nim velikou pomstu v důtkách z popuzení; i poznají, při mém uvalení mé pomsty                   
na ně, že já jsem Jehova. 
Ez 26:6: a jeho dcery, jež jsou v poli, budou zabíjeny mečem, i poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 28:22: a řekni: Takto řekl Pán, Jehova: Hle, já, jsem proti tobě, Cídóne, a budu vprostřed tebe oslaven a                    
poznají, že já jsem Jehova, v mém vykonání soudů v něm, a budu v něm za svatého uznán, 
Ez 28:23: neboť v něj budu vypouštět mor a v jeho ulice krev a vprostřed něho mečem, proti němu ze všech                     
stran, popadají zabití, i poznají, že já jsem Jehova, 
Ez 28:26: a budou na ní bydlet v bezpečí a zbudují domy a vysadí vinice; ano, budou v bezpečí bydlet, až                     
vykonám soudy mezi všemi, kdo jimi pohrdají, i poznají, že já jsem Jehova, jejich Bůh. 
Ez 29:6: I poznají všichni obyvatelé Egypta, že já jsem Jehova, protože se domu Isráélovu stali oporou z                  
třtiny; 
Ez 29:9: takže se země Egypta bude stávat spouští a rumištěm, i poznají, že já jsem Jehova; protože řekl:                   
Řeka patří mně, ano, já jsem ji zřídil. 
Ez 29:21: V onen den chci domu Isráélovu způsobit vzrůst rohu a tobě dát otevření úst vprostřed nich, i                   
poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 30:8: a v mém uvedení ohně v Egypt poznají, že já jsem Jehova, až všichni pomáhající mu budou                   
rozdrceni. 
Ez 30:19: Tak v Egyptě vykonám soudy, i poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 30:25: a když budu posilovat paže krále Bávelu a paže faraonovy budou klesat, poznají, že já jsem                  
Jehova, při mém dávání svého meče v ruku krále Bávelu, i napřáhne jej proti zemi Egypta, 
Ez 30:26: a Egypťany budu rozptylovat mezi národy a rozhánět je po zemích, i poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 32:15: až učiním zem Egypta spouští a země bude zpustošením zbavena své náplně, až pobiji všechny                 
bydlící v ní, pak poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 33:29: A když učiním tu zem spouští, ano, zpustošeninou, za všechny jejich ošklivosti, jichž se napáchali,                 
poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 34:27: A stromoví pole vydá své ovoce a země bude vydávat svůj výnos, i budou na své půdě v bezpečí a                      
poznají i, že já jsem Jehova, skrze mé polámání příčných dřev jejich jha, když je budu umět vyprostit z ruky                    
těch, kdo si jimi sloužili, 
Ez 35:4: tvá města budu měnit v rumiště a ty se budeš stávat spouští, i budeš poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 35:9: Chci tě učinit trvalými spouštěmi, aniž budou tvá města obývána, i budete poznávat, že já jsem                  
Jehova. 
Ez 35:15: podle tvé radosti stran dědictví domu Isráélova, nad tím, že je zpustošeno, tak budu činit tobě -                   
budeš spouští, horo Séíre, i všechen Edóm, on všechen, i poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 36:11: ano, budu na vás rozmnožovat lidi i dobytek, takže se rozmnoží a rozplodí, i budu vás osidlovat                   
podle vašich dřívějších časů a poskytovat více blaha než za vašich počátků, i budete poznávat, že já jsem                  
Jehova. 
Ez 36:23: chci tedy posvětit své veliké jméno, jež bylo mezi národy znesvěceno, jež jste vprostřed nich                 
znesvětili, takže národy poznají, že já jsem Jehova, prohlášeno Pánem, Jehovou, v uznání mne za svatého                
mezi vámi před jejich očima. 
Ez 36:38: jako stádo svatých, jako stádo Jerúsaléma v jeho svátky, tak města, jež byla rozvrácena, budou                 
plna stád lidí, i poznají, že já jsem Jehova. 
Ez 37:6: a chci na vás dát šlachy a nechat na vás vzrůst maso a navléc na vás kůži a dát do vás dech, takže                         
budete žít; a budete poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 37:13: i budete poznávat, že já jsem Jehova, při mém otvírání vašich hrobů a při mém vyvádění vás z                    
vašich hrobů, můj lide! 
Ez 37:28: A když má svatyně bude natrvalo vprostřed nich, poznají národy, že já jsem Jehova, posvěcující                 
Isráéle. 
Ez 38:23: Tak se budu dokazovat velikým a dávat se za svatého uznat a budu poznáván v očích mnohých                   
národů, ano, budou poznávat, že já jsem Jehova. 
Ez 39:6: A proti Mágógovi a proti v bezpečí obývajícím ostrovy, chci vypustit oheň, i poznají, že já jsem                   
Jehova; 
Ez 39:7: a své svaté jméno chci učinit známým vprostřed svého lidu, Isráéle, aniž ještě budu své svaté jméno                   
v zneuctění vydávat, i poznají národy, že já jsem Jehova, Svatý v Isráéli. 

10/19 
 



Za 10:6: i budu dům Júdův zmocňovat a dům Josefův vysvobozovat a přivádět je zpět, neboť jich lituji, i                   
budou, jako bych je nebyl zavrhl, neboť já jsem Jehova, jejich Bůh, a budu je vyslýchat. 
 
 
 
212x uvádějí Boží služebníci Jehovův vzkaz slovy: „Takto řekl Jehova“.  
Většinou tak činí na přímý Boží příkaz.  
 
Ex 4:22: a řekni k faraonovi: Takto řekl Jehova: Isráél je můj syn, můj prvorozený, 
Ex 5:1: A potom Mojžíš a Árón vešli a řekli k faraonovi: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Propusť můj lid, 
ať mi v pustině mohou uspořádat slavnost. 
Ex 7:17: Takto řekl Jehova: Tímto budeš moci poznat, že já jsem Jehova - hle, já se chystám udeřit holí, jež 
je v mé ruce, na vody, jež jsou v řece, i obrátí se v krev 
Ex 8:1: A Jehova k Mojžíšovi řekl: Vejdi k faraonovi a řekni k němu: Takto řekl Jehova: Propusť můj lid, 
ať mi slouží; 
Ex 8:20: A Jehova řekl k Mojžíšovi: Za jitra časně vstaň a postav se před tvář faraonovu - hle, chystá se vyjít 
k vodě, i musíš k němu říci: Takto řekl Jehova: Propusť můj lid, ať mi slouží, 
Ex 9:1: A Jehova řekl k Mojžíšovi: Vejdi k faraonovi a promluv k němu: Takto řekl Jehova, Bůh Hebreů: 
Propusť můj lid, ať mi slouží, 
Ex 9:13: A Jehova řekl k Mojžíšovi: Za jitra časně vstaň a postav se před faraonovu tvář a řekni k němu: 
Takto řekl Jehova, Bůh Hebreů: Propusť můj lid, ať mi slouží, 
Ex 10:3: I vešel Mojžíš a Árón k faraonovi a řekli k němu: Takto řekl Jehova, Bůh Hebreů: Dokdy odmítáš 
pokořit se před mou tváří? Propusť můj lid, ať mi slouží, 
Ex 11:4: A Mojžíš řekl: Takto řekl Jehova: Já okolo půlnoci budu vycházet v střed Egypta 
Ex 32:27: i řekl jim: Takto řekl Jehova, Isráélův Bůh: Přiložte každý svůj meč na své stehno, projděte 
táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra a každý svého druha a každý svého 
blízkého. 
Joz 24:2: a Jóšua ke všemu lidu řekl: Takto řekl Jehova, Isráélův Bůh: Vaši otcové odvždy bydleli na druhé 
straně Řeky, Terach, otec Abráhámův a otec Náchórův, a sloužili jiným bohům; 
Sd 6:8: že Jehova k Isráélovým dětem poslal proroka; ten jim řekl: Takto řekl Jehova, Isráélův Bůh: Já jsem 
vás pozvedl z Egypta a vyvedl jsem vás z domu nevolníků 
1S 2:27: A k Élímu přišel Boží muž a řekl k němu: Takto řekl Jehova: Zda jsem se zřetelně zjevil domu 
tvého otce při jejich pobytu v Egyptě, u domu faraonova, 
1S 10:18: a řekl k synům Isráélovým: Takto řekl Jehova, Isráélův Bůh: Já jsem Isráéle vyvedl z Egypta a 
vyprostil jsem vás z ruky Egypťanů a z ruky všech království, jež vás utlačovala, 
1S 15:2: Takto řekl Jehova zástupů: Uvážil jsem, co učinil Isráélovi Amálék, co mu položil v cestu, když 
on vystoupil z Egypta. 
2S 7:5: Jdi a řekni k mému nevolníku, k Dávidovi: Takto řekl Jehova: Zda mi ty chceš budovat dům k 
mému bydlení? 
2S 7:8: Nyní však musíš mému nevolníku, Dávidovi, takto říci: Takto řekl Jehova zástupů: Já jsem tě vzal 
od ovčince, od následování drobného dobytka, aby ses stal panovníkem nad mým lidem, nad Isráélem, 
2S 12:7: A Náthán k Dávidovi řekl: Ten muž jsi ty! Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Já jsem tě pomazal za 
krále nad Isráélem a já jsem tě vyprostil z ruky Šáúlovy 
2S 12:11: Takto řekl Jehova: Hle, já, chystám se proti tobě vzbudit neštěstí z tvého domu - ano, tvé ženy 
budu před tvýma očima brát a dávat tvému bližnímu, ať s tvými ženami uléhá před očima tohoto slunce; 
2S 24:12: Jdi, ať k Dávidovi můžeš promluvit: Takto řekl Jehova: Tři věci já před tebe předkládám, vyvol 
si z nich jednu, tu ti chci učinit. 
1Kr 12:24: Takto řekl Jehova: Nesmíte vystupovat ani bojovat se svými bratry, syny Isráélovými; vraťte se 
každý k svému domu, neboť tato věc byla vyvolána z mé strany. I uposlechli slova Jehovova a podle slova 
Jehovova se obrátili k odchodu. 
1Kr 13:2: i zvolal slovem Jehovovým proti oltáři a řekl: Oltáři, oltáři, takto řekl Jehova: Hle, domu 
Dávidovu se narodí syn, jeho jméno Jóšijjáhú; ten na tobě bude zabíjet kněží výšin, již na tobě obraceli v 
kouř, i budou na tobě spalovat kosti lidí. 
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1Kr 13:21: i zavolal na Božího muže, jenž přišel z Júdy, výrokem: Takto řekl Jehova: Protože ses dopustil 
neposlušnosti úst Jehovových a zanedbal jsi zákaz, co ti Jehova, tvůj Bůh, zakázal, 
1Kr 14:7: Jdi, řekni Jároveámovi: Takto řekl Jehova, Isráélův Bůh: Protože jsem tě vyvýšil zprostřed lidu a 
dosadil jsem tě za panovníka nad mým lidem, Isráélem, 
1Kr 17:14: neboť takto řekl Jehova, Isráélův Bůh: Soudek hrubé mouky nebude moci být spotřebován, aniž 
bude džbánek oleje moci být vyprázdněn až do dne Jehovova dání pršky na povrch půdy. 
1Kr 20:13: A hle, k Acheávovi, králi Isráélovu, se přiblížil jeden prorok a řekl: Takto řekl Jehova: Zda jsi 
uviděl všechen tento veliký dav? Hle, já, - chystám se vydat je dnes v tvou ruku, ať se dovídáš, že já jsem 
Jehova. 
1Kr 20:14: A Acheáv řekl: Skrze koho? I řekl: Takto řekl Jehova: Skrze sluhy přednostů krajů. A řekl: Kdo 
má zahájit bitvu? I řekl: Ty. 
1Kr 20:28: I přiblížil se Boží muž a řekl ke králi Isráélovu, ano, řekl: Takto řekl Jehova: Protože Arámci 
řekli: Jehova je bůh hor a není on bůh nížin, proto všechen tento veliký dav vydám v tvou ruku, ať se 
dovídáte, že já jsem Jehova. 
1Kr 20:42: i řekl k němu: Takto řekl Jehova: Protože jsi z ruky propustil muže mně odevzdaného, proto se 
tvé žití dostane na místo jeho žití a tvůj lid na místo jeho lidu. 
1Kr 21:19: a promluv k němu výrokem: Takto řekl Jehova: Viď, zavraždil jsi a také jsi zaujal vlastnictví? A 
promluv k němu výrokem: Takto řekl Jehova: Na místě, kde psi lízali krev Návóthovu, budou psi lízat krev 
tvou - ano, tvou! 
1Kr 22:11: a Cidkijjá, syn Kenaanův, si zhotovil rohy ze železa a řekl: Takto řekl Jehova: Těmito budeš 
Aráma trkat až do skoncování s nimi. 
2Kr 1:6: I řekli k němu: Vystoupil nám vstříc jakýsi muž a řekl k nám: Jděte, vraťte se ke králi, jenž vás 
poslal, a promluvte k němu: Takto řekl Jehova: Zda z nedostatku, že v Isráélovi není Boha, ty posíláš 
obrátit se s dotazem na Baal-zevúva, boha Ekrónu? Proto lože, kam jsi vystoupil, - nebudeš z něho 
sestupovat, neboť jistotně budeš muset umřít. 
2Kr 1:16: a promluvil k němu: Takto řekl Jehova: Protože jsi poslal posly obrátit se s dotazem na 
Baal-zevúva, boha Ekrónu (zda z nedostatku, že v Isráélovi není Boha k dotazování na jeho slovo?) proto 
lože, kam jsi vystoupil, - nebudeš z něho sestupovat, neboť jistotně budeš musit umřít. 
2Kr 2:21: i vyšel k východisku vody a hodil tam sůl a řekl: Takto řekl Jehova: Dal jsem této vodě 
uzdravení, nebude již od ní nastávat smrt ani neplodnost. 
2Kr 3:16: A řekl: Takto řekl Jehova: Učiňte toto údolí jamami, jamami! 
2Kr 3:17: Neboť takto řekl Jehova: Nebudete pozorovat větru a nebudete pozorovat deště, a toto údolí se 
bude plnit vodou, i budete pít vy i vaše stáda a vaše zvířectvo, 
2Kr 4:43: A jeho pobočník řekl: Co? Toto mám dát před tvář sta mužů? I řekl: Dej lidu, ať mohou jíst, neboť 
takto řekl Jehova: Jíst a zůstavit. 
2Kr 7:1: A Elíšá řekl: Slyšte slovo Jehovovo: Takto řekl Jehova: Zítra okolo této doby bude v bráně 
Šómrónu seá jemné mouky za šekl a dvě sey ječmene za šekl. 
2Kr 9:3: a vezmi láhev oleje, tu vylij na jeho hlavu a řekni: Takto řekl Jehova: Pomazal jsem tě za krále 
Isráélovi. A otevři dveře, ať prchneš, a nebudeš čekat. 
2Kr 9:6: Vstal tedy a vešel do domu, a vylil olej na jeho hlavu a řekl mu: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: 
Pomazal jsem tě za krále lidu Jehovovu, Isráélovi; 
2Kr 9:12: I řekli: Vytáčka! Jen nám oznam! A řekl: Tak a tak - pronesl ke mně výrok: Takto řekl Jehova: 
Pomazal jsem tě za krále Isráélovi. 
2Kr 19:6: a Isajá jim řekl: Takto musíte říci k svému pánu: Takto řekl Jehova: Nechť nepociťuješ bázeň z 
příčiny slov, jež jsi uslyšel, jimiž se mi sluhové krále Aššúru rouhali. 
2Kr 19:20: A Isajá, syn Ámócův, Chizkijjáhúovi vzkázal výrokem: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: 
Uslyšel jsem, když ses ke mně modlil stran Sanchéríva, krále Aššúru; 
2Kr 20:1: V oněch dnech Chizkijjáhú na smrt onemocněl; i přišel k němu Isajá, syn Ámócův, prorok, a řekl k 
němu: Takto řekl Jehova: Přikaž stran svého domu, neboť ty umíráš a nebudeš žít. 
2Kr 20:5: Vrať se, ať můžeš říci k Chizkijjáhúovi, panovníku mého lidu: Takto řekl Jehova, Bůh Dávida, 
tvého otce: Uslyšel jsem tvou modlitbu, uviděl jsem tvé slzy; hle, já - dávám ti uzdravení, v třetí den budeš 
moci vystoupit v dům Jehovův; 
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2Kr 21:12: proto takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Hle, já se chystám na Jerúsalém přivést neštěstí, o němž 
kdokoli bude slyšet, budou znít obě jeho uši; 
2Kr 22:15: I řekla k nim: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Řekněte muži, jenž vás ke mně poslal: 
2Kr 22:16: Takto řekl Jehova: Hle, já, chystám se do tohoto místa a na jeho obyvatele přivést neštěstí, 
všechna slova té knihy, již král Júdův přečetl, 
2Kr 22:18: Ale ke králi Júdovu, jenž vás poslal dotázat se Jehovy, takto k němu musíte říci: Takto řekl 
Jehova, Bůh Isráélův: Slova, jež jsi uslyšel, - 
1Pa 17:4: Jdi, ať k Dávídovi, mému nevolníku, můžeš říci: Takto řekl Jehova: Ne ty mi budeš budovat dům 
k bydlení; 
1Pa 17:7: Nyní však takto musíš mému nevolníku, Dávídovi, říci: Takto řekl Jehova zástupů: Já jsem tě 
vzal od ovčince, od následování drobného dobytka, aby ses stal panovníkem nad mým lidem, Isráélem, 
1Pa 21:11: Gád tedy přišel k Dávídovi a řekl mu: Takto řekl Jehova: Vyber si: 
2Pa 11:4: Takto řekl Jehova: Nesmíte vystupovat ani bojovat se svými bratry; vraťte se každý k svému 
domu, neboť tato věc byla vyvolána z mé strany. I uposlechli slov Jehovových a vrátili se od tažení proti 
Jároveámovi. 
2Pa 12:5: A k Rechaveámovi a hodnostářům Júdovým, kteří se před tváří Šíšakovou shromáždili do 
Jerúsaléma, přišel Šemaejá, prorok, a řekl jim: Takto řekl Jehova: Vy jste opustili mne a tak jsem opustil já 
vás v ruce Šíšakově. 
2Pa 18:10: a Cidkijjáhú, syn Kenaanův, si zhotovil rohy ze železa a řekl: Takto řekl Jehova: Těmito budeš 
Aráma trkat až do skoncování s nimi. 
2Pa 21:12: I přišlo k němu psaní od Élijjáhúa, proroka, s výrokem: Takto řekl Jehova, Bůh Dávída, tvého 
otce: Za to, že nechodíš cestami Jehóšáfáta, svého otce, a po cestách Ásy, krále Júdova, 
2Pa 34:23: A řekla jim: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Řekněte muži, jenž vás ke mně poslal: 
2Pa 34:24: Takto řekl Jehova: Hle, já se chystám na toto místo a na jeho obyvatele přivést neštěstí, všechny 
kletby, jež jsou napsány na té knize, již před tváří krále Júdova četli, 
2Pa 34:26: Ale ke králi Júdovu, jenž vás poslal obrátit se s dotazem na Jehovu, takto k němu řeknete: Takto 
řekl Jehova, Bůh Isráélův. Slova, jež jsi uslyšel, - 
Iz 37:6: a Isajá k nim řekl: Takto musíte říci k svému pánu: Takto řekl Jehova: Nemusíš pociťovat bázeň z 
příčiny slov, jež jsi uslyšel, jimiž se mi sluhové krále Aššúru rouhali. 
Iz 37:21: A Isajá, syn Ámócův, Chizkijjáhúovi vzkázal výrokem: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Zač ses 
ke mně modlil stran Sanchéríva, krále Aššúru, - 
Iz 38:1: V oněch dnech Chizkijjáhú na smrt onemocněl; i přišel k němu Isajá, syn Ámócův, prorok, a řekl k 
němu: Takto řekl Jehova: Přikaž stran svého domu, neboť ty umíráš a nebudeš žít. 
Iz 38:5: Jdi, ať k Chizkijjáhúovi můžeš říci: Takto řekl Jehova, Bůh Dávida, tvého otce: Uslyšel jsem tvou 
modlitbu, uviděl jsem tvé slzy; hle, já - přidávám k tvým dnům patnáct let 
Iz 43:14: Takto řekl Jehova, váš Výkupce, Svatý Isráélův: Pro vás jsem vyslal v Bável a svrhl je všechny 
jako uprchlíky, totiž Kasdím, jejichž radost je v lodích. 
Iz 43:16: Takto řekl Jehova, jenž zřídil v moři cestu, ano, pěšinu v mohutných vodách, 
Iz 44:2: Takto řekl Jehova, tvůj Zhotovitel a tvůj Ztvárnitel od lůna, tvůj Pomocník: Nemusíš se bát, můj 
nevolníče Jákóbe, ano, Ješurúne, v němž jsem našel zálibu, 
Iz 44:6: Takto řekl Jehova, Král Isráélův a jeho Výkupce, Jehova zástupů: Já jsem První a Poslední a mimo 
mne není Boha. 
Iz 44:24: Takto řekl Jehova, tvůj Výkupce a tvůj Ztvárnitel od lůna: Já jsem Jehova, Zhotovitel všeho, 
roztáhší nebesa, já samoten, rozprostřevší zem - kdo byl se mnou? 
Iz 45:1: Takto řekl Jehova svému pomazanému, Kórešovi, jehož jsem uchopil za jeho pravici, stran 
podmanění národů před jeho tváří (a boky králů budu uvolňovat ), stran otvírání dveří před jeho tváří (a 
brány nebudou zavírány): 
Iz 45:11: Takto řekl Jehova, Svatý Isráélův a jeho Ztvárnitel: Tažte se mne na nadcházející věci! Nad mými 
syny a nad prací mých rukou mi musíte pravomoc ponechat; 
Iz 45:14: Takto řekl Jehova: Lopota Egypta a zisk Kúše a Seváím, muži vysoké postavy, budou přecházet k 
tobě a tobě budou patřit; půjdou za tebou, v okovech budou přecházet, tobě se budou klanět, tobě budou své 
prosby předkládat: Jen v tobě je BŮH a není dalšího, žádného Boha. 
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Iz 45:18: Ano, takto řekl Jehova, Stvořitel nebes, on, Bůh, ztvárnivší zem, ano, zřídivší ji - on ji upevnil, ne 
jako pustotu ji stvořil, ztvárnil ji k bydlení -: Já jsem Jehova a dalšího není; 
Iz 48:17: Takto řekl Jehova, tvůj Výkupce, Svatý Isráélův: Já jsem Jehova, tvůj Bůh, vyučující tě: K 
prospěchu, dávající ti kráčet cestou, jíž jdeš. 
Iz 49:7: Takto řekl Jehova, Výkupce Isráélův, jeho Svatý, pohrdanému lidmi, za odporného považovanému 
národem, Služebníku vládců: Králové budou vidět a povstanou, hodnostáři, ti se budou klanět vzhledem k 
Jehovovi, jenž je věrný, Svatému Isráélovu, jenž tě vyvolil. 
Iz 49:8: Takto řekl Jehova: V čas blahovůle jsem ti odpověděl a v den záchrany jsem ti pomohl, a chci tě 
ochránit a učinit tě smlouvou lidu k pozdvihnutí země, k umožnění zdědit zpustlá dědictví, 
Iz 49:25: Ano, takto řekl Jehova: I silákův zajatý může být vzat a kořist hrůzovládcova může vyváznout, 
neboť s tvými soupeři budu soupeřit já a tvé děti budu vysvobozovat já 
Iz 50:1: Takto řekl Jehova: Kde je toto - listina rozluky vaší matky, jíž jsem ji odeslal? Nebo kdo z mých 
věřitelů je ten, komu jsem vás prodal? Hle, prodali jste se svými nepravostmi a pro vaše přestoupení byla 
vaše matka odeslána! 
Iz 52:3: Neboť takto řekl Jehova: Zdarma jste byli prodáni, aniž budete penězi vykupováni, 
Iz 56:1: Takto řekl Jehova: Dbejte práva a uskutečňujte spravedlnost, neboť mé vysvobození je blízké 
svému příchodu a má spravedlnost svému vyjevení. 
Iz 65:8: Takto řekl Jehova: Jako když se shledává v hroznu mošt a řekne se: Neměl bys jej ničit, neboť je v 
něm požehnání, tak budu činit vzhledem k svým nevolníkům k zamezení zničení všech, 
Iz 66:1: Takto řekl Jehova: Mým trůnem jsou nebesa a země je podnoží mých nohou; kdepak je dům, jejž 
mi chcete budovat, a kdepak je místo mého odpočinku? 
Jr 2:2: Jdi, ať voláš v uši Jerúsaléma výrokem: Takto řekl Jehova: Vzpomínám na tebe - laskavost tvého 
mládí, lásku tvých zásnub, tvé chození za mnou v pustině, v neosévané zemi. 
Jr 2:5: takto řekl Jehova: Co při mně vaši otcové shledali za křivdu, že se zpřed mne vzdálili a odešli za 
nicotností a jali se nicotně si počínat, 
Jr 4:27: Ano, takto řekl Jehova: Všechna země se bude stávat spouští, ač skoncování nebudu uskutečňovat; 
Jr 6:9: Takto řekl Jehova zástupů: Jako vinnou révu budou důkladně paběrkovat zbytek Isráéle; přilož opět 
jako vinař svou ruku na větévky! 
Jr 6:16: Takto řekl Jehova: Postavte se na cesty a vizte, a vyptejte se na dávné pěšiny, kde je toto: Cesta, jež 
je dobrá, ať po ní jdete, a najděte klid pro své duše! Ale řekli: Nepůjdeme. 
Jr 6:22: Takto řekl Jehova: Hle, ze země severu přichází lid, od nejzazších končin země se pozvedá veliký 
národ; 
Jr 8:4: I řekneš jim: Takto řekl Jehova: Zda mají padat a nepovstávat? Mají-li se odvracet a nevracet? 
Jr 9:17: Takto řekl Jehova zástupů: Pouvažujte a povolejte naříkačky, ať přicházejí, a pošlete k moudrým 
ženám, ať přicházejí, 
Jr 9:23: Takto řekl Jehova: Nechť se moudrý nehonosí svou moudrostí a silák nechť se nehonosí svou silou, 
bohatý nechť se nehonosí svým bohatstvím, 
Jr 10:2: takto řekl Jehova: Nesmíte se učit cestě národů ani se strachovat před znameními nebes, třebaže se 
národy před nimi strachují. 
Jr 11:3: A řekneš k nim: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Budiž proklet každý, kdo neposlouchá slov této 
smlouvy, 
Jr 12:14: Takto řekl Jehova: Proti všem mým zlým sousedům, kteří sahají na dědictví, jež jsem dal zdědit 
svému lidu, Isráélovi: Hle, já, chystám se vyrvat je z povrchu půdy a dům Júdův vyrvat z jejich středu, 
Jr 13:1: Takto řekl Jehova ke mně: Jdi a opatři si opasek ze lnu a vsaď jej na své boky, ale do vody jej 
nebudeš vnášet. 
Jr 13:9: Takto řekl Jehova: Tak budu kazit pýchu Júdovu a pýchu Jerúsaléma, jež je veliká. 
Jr 13:12: I budeš k nim pronášet toto slovo: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Každý měch se naplňuje 
vínem; a když k tobě řeknou: Zda přece nevíme, že se každý měch naplňuje vínem? 
Jr 13:13: musíš k nim říci: Takto řekl Jehova: Hle, já, chystám se všechny obyvatele této země i krále, kteří 
sedí místo Dávida na jeho trůně, i kněží a proroky a všechny obyvatele Jerúsaléma naplnit opilostí, 
Jr 14:10: Takto řekl Jehova o tomto lidu: Tak si zamilovali potulování, nešetřili svých nohou, že je Jehova 
blahovolně nepřijme; nyní si bude připomínat jejich nepravosti a navštěvovat jejich hříchy. 
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Jr 15:2: A jestliže k tobě budou říkat: Kam máme vycházet? bude se dít, že budeš říkat k nim: Takto řekl 
Jehova: Kdo patří smrti, k smrti, a kdo patří meči, k meči, a kdo patří hladu, k hladu, a kdo patří zajetí, do 
zajetí. 
Jr 16:3: neboť takto řekl Jehova o synech a o dcerách, jež se rodí v tomto místě, a o jejich matkách, jež je 
rodí, a o jejich otcích, již je plodí v této zemi: 
Jr 17:5: Takto řekl Jehova: Budiž proklet muž, jenž důvěřuje v člověka a svou paží činí maso, a od Jehovy 
jeho srdce odstupuje! 
Jr 17:21: Takto řekl Jehova: Dejte si pozor sami na sebe, nechť nenosíte a v brány Jerúsaléma nevnášíte 
břemen v den šabat, 
Jr 18:11: Nuže nyní tedy prones k mužům Júdovým a před obyvateli Jerúsaléma výrok: Takto řekl Jehova: 
Hle, já se chystám proti vám zosnovat zlo a ukládám proti vám úklad, nuže, vraťte se každý ze své zlé cesty a 
polepšete své cesty a své skutky. 
Jr 19:1: Takto řekl Jehova: Jdi a sežeň džbán z hlíny od hrnčíře a některé ze starších lidu a starších z kněží, 
Jr 19:3: ano, řekni: Slyšte slovo Jehovovo, králové Júdovi a obyvatelé Jerúsaléma: Takto řekl Jehova 
zástupů, Bůh Isráélův: Hle, já, chystám se na toto místo přivést zlo, o němž kdokoli bude slyšet, budou znít 
jeho uši, 
Jr 19:11: a budeš k nim říkat: Takto řekl Jehova zástupů: Tak budu rozbíjet tento lid a toto město, jako se 
rozbíjí nádoba od hrnčíře, jež již nemůže být opravena, takže pro nedostatek místa k pohřbívání budou 
pohřbívat v Tófethu. 
Jr 19:15: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Hle, já, chystám se na toto město a na všechna jeho 
města přivést všechno zlo, o němž jsem proti němu promluvil, neboť zatvrdili svou šíji, aby nebylo slyšení 
mých slov. 
Jr 21:4: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Hle, já, chystám se obrátit válečné zbraně, jež jsou ve vašich 
rukou, jimiž bojujete s králem Bávelu a s Kasdím, již proti vám zahájili obléhání zevně vůči zdi, a budu je 
shromažďovat doprostřed tohoto města; 
Jr 21:8: A tomuto lidu budeš říkat: Takto řekl Jehova: Hle, já, kladu před vaši tvář cestu života a cestu 
smrti: 
Jr 21:12: Dome Dávidův, takto řekl Jehova: Za jitra právní věci rozsuzujte a vyprošťujte olupovaného z 
ruky utiskujícího, aby nemuselo jako oheň vyjít mé popuzení a rozhořet se, takže by nebylo hasícího, pro zlo 
vašich skutků. 
Jr 22:1: Takto řekl Jehova: Sestup v dům krále Júdova a vyslov tam toto slovo 
Jr 22:3: Takto řekl Jehova: Uskutečňujte právo a spravedlnost a vyprošťujte olupovaného z ruky 
utiskujícího, a cizince, sirotka a vdovu nesmíte postihovat ubližováním ani násilím ani nevinnou krev v 
tomto místě prolévat, 
Jr 22:6: Ano, takto řekl Jehova o domě krále Júdova: Ty jsi mi Gileádem, temenem Levánónu - nebudu-li tě 
činit pustinou, městy neobývanými! 
Jr 22:30: Takto řekl Jehova: Zapište tohoto člověka jako bezdětného, muže, jemuž se v jeho dnech nebude 
dařit, neboť nikomu z jeho semene se nebude moci podařit, aby seděl na trůně Dávidově a vládl ještě v 
Júdovi. 
Jr 23:16: Takto řekl Jehova zástupů: Nesmíte obracet sluch na slova těch proroků, kteří vám prorokují, oni 
vás svádějí k nicotnosti, mluví k vám o vidění svého srdce, ne z úst Jehovových; 
Jr 24:5: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Jako tyto fíky, jež jsou dobré, tak budu k dobru uznávat 
odvedenectvo Júdovo, ty, jež jsem z tohoto místa odeslal v zem Kasdím, 
Jr 24:8: A jako ty fíky, jež jsou špatné, jež se nemohou jíst pro špatnou jakost, - ano, takto řekl Jehova, - tak 
chci vydat Cidkijjáhúa, krále Júdova, a jeho knížata a zbytek Jerúsaléma, ty, již zbývají v této zemi, i ty, již 
bydlí v zemi Egypta, 
Jr 25:27: A budeš k nim říkat: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Pijte a opijte se a zvracejte a 
padněte a nebudete vstávat pro meč, jejž se já chystám mezi vás poslat. 
Jr 25:28: A jestliže se budou zpěčovat vzít tu číši z tvé ruky k pití, bude se dít, že jim budeš říkat: Takto řekl 
Jehova zástupů: Ovšemže pít musíte! 
Jr 25:32: Takto řekl Jehova zástupů: Hle, zlo vychází od národa k národu a od nejzazších končin země se 
pozvedá veliký vichr, 
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Jr 26:2: Takto řekl Jehova: Staň v nádvoří domu Jehovova a vyslov ke všem městům Júdovým, jež 
přicházejí klanět se v domě Jehovově, všechna slova, jež ti rozkáži vyslovit k nim; nechť nic neubíráš; 
Jr 26:4: i budeš k nim říkat: Takto řekl Jehova: Nebudete-li ke mně obracet sluch, abyste chodili v mém 
zákoně, jejž jsem předložil vaší tváři, 
Jr 26:18: V dnech Chizkijjáhúa, krále Júdova, byl prorokem Míchajá, Móraští, jenž ke všemu lidu Júdovu 
pronesl výrok: Takto řekl Jehova zástupů: Cijjón bude polem, jež bude oráno, a Jerúsalém bude zříceninami 
a hora tohoto domu bude jako výšiny lesa. 
Jr 27:4: a rozkaž jim říci k svým pánům: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Takto budete říkat k 
svým pánům: 
Jr 27:16: A ke kněžím a ke všemu tomuto lidu jsem promluvil výrokem: Takto řekl Jehova: Nechť 
neobracíte sluch k slovům proroků, již vám prorokují výrokem: Hle, náčiní domu Jehovova budou nyní 
chvatem z Bávelu přinášena zpět! Vždyť oni vám prorokují lež. 
Jr 27:19: neboť takto řekl Jehova zástupů o sloupech a stran moře a stran stojanů a stran pozůstatku náčiní, 
jež pozůstávají v tomto městě, 
Jr 27:21: ano, takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův, stran náčiní, jež pozůstávají v domě Jehovově a v 
domě krále Júdova a v Jerúsalémě: 
Jr 28:2: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův, výrokem: Zlomím jho krále Bávelu; 
Jr 28:11: a před očima všeho lidu pronesl Chananjá výrok: Takto řekl Jehova: Tak chci zlomit jho 
Nevúchadreccara, krále Bávelu, ještě v celých dvou letech, z krku všech národů. A Jeremjá, prorok, odešel 
po své cestě. 
Jr 28:13: Jdi a prones k Chananjovi výrok: Takto řekl Jehova: Jařma ze dřeva jsi zlámal, ale místo nich 
zhotovíš jařma ze železa, 
Jr 29:4: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův, všemu vyhnanectvu, jež jsem dal odvést z Jerúsaléma v 
Bável: 
Jr 29:8: Ano, takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Nechť vás neklamou vaši proroci, kteří jsou ve 
vašem středu, a vaši věštci, a nechť neobracíte pozornost k svým snům, jež si rádi vysníváte, 
Jr 29:10: Neboť takto řekl Jehova, že při vyplnění Bávelu, sedmdesáti let, vás chci navštívit a potvrdit na 
vás své dobré slovo o přivedení vás zpět na toto místo; 
Jr 29:16: nuže, takto řekl Jehova o králi, jenž sedí na trůně Dávidově, a o všem lidu, jenž bydlí v tomto 
městě, vašich bratrech, kteří s vámi nevyšli ve vyhnanství, 
Jr 29:17: takto řekl Jehova zástupů: Hle, já, chystám se proti nim vypustit meč, hlad a mor a chci je učinit 
jakoby špatnými fíky, jež se pro špatnou jakost nedají jíst, 
Jr 29:21: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův, o Acheávovi, synu Kólájovu, a o Cidkijjáhúovi, synu 
Maaséjovu, již vám v mém jménu prorokují lež: Hle, já, chystám se vydat je v ruku Nevúchadreccara, krále 
Bávelu, jenž je před vašima očima pobije, 
Jr 29:31: Pošli ke všemu vyhnanectvu výrok: Takto řekl Jehova o Šemaejovi, Nechelámím: Protože vám 
Šemaejá prorokoval, aniž jsem já ho poslal a přiměl vás důvěrou spočívat na lži, 
Jr 30:12: Ano, takto řekl Jehova: Zoufalé je to s tvým úrazem, bolestné je tvé zbití, 
Jr 30:18: Takto řekl Jehova: Hle, já, chystám se odvracet zajetí stanů Jákóbových a budu litovat jeho 
obydlí, i bude město zbudováno na svém návrší a palác bude zůstávat podle svého řádu, 
Jr 31:2: Takto řekl Jehova: V pustině našel milost lid, ti přeživší od meče, - jdi k jeho uvedení v 
odpočinutí,Isráéli, 
Jr 31:7: Ano, takto řekl Jehova: S radostí plesejte pro Jákóba, ano, pokřikujte v hlavě národů, zvěstujte, 
velebte a říkejte: Vysvoboď, Jehovo, svůj lid, zbytek Isráéle! 
Jr 31:15: Takto řekl Jehova: V Rámě je slyšet hlas, lkání, pláč veliké hořkosti, Ráchél plačící nad svými 
dětmi, jež odmítá dát se nad svými dětmi utěšit, že jich není. 
Jr 31:16: Takto řekl Jehova: Zdrž svůj hlas od pláče a své oči od slz, neboť odměna za tvou práci je, 
prohlášeno Jehovou, oni se ze země nepřítele vrátí, 
Jr 31:23: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Ještě budou v zemi Júdově a v jeho městech, až přivedu 
zpět jejich zajatectvo, říkat toto slovo: Kéž ti žehná Jehova, příbytku spravedlnosti, horo svatosti! 
Jr 31:35: Takto řekl Jehova, dávající slunce za světlo ve dne, ustanovení měsíce a hvězd za světlo v noci, 
bouřící moře, takže jeho vlny hlučí, jehož jméno je Jehova zástupů: 
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Jr 31:37: Takto řekl Jehova: Budou-li nebesa odshora moci být změřena a základy země dolů 
prozkoumány, budu se i já zamítavě stavět proti všemu semeni Isráélovu za vše, co napáchali, prohlášeno 
Jehovou. 
Jr 32:3: kam ho Cidkijjáhú, král Júdův, zavřel s výrokem: Proč ty prorokuješ výrokem: Takto řekl Jehova: 
Hle, já, chystám se toto město vydat v ruku krále Bávelu, takže ho musí dobýt, 
Jr 32:14: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Vezmi tyto záznamy, tento záznam o koupi, i ten, jenž je 
zapečetěný, i tento záznam, jenž je otevřený, a dej je v nádobu z hlíny, aby zůstávaly po mnohé dni, 
Jr 33:2: Takto řekl Jehova, Zřizovatel toho, Jehova, ztvárnivší to k upevnění toho, jeho jméno je Jehova: 
Jr 33:4: neboť takto řekl Jehova, Bůh Isráélův, o domech tohoto města a o domech králů Júdových, jež byly 
strhány proti náspům a proti meči: 
Jr 33:10: Takto řekl Jehova: Ještě se v tomto místě, o němž vy říkáte: Ono je rozvráceno, takže není lidí a 
není dobytka, ve městech Júdových a v ulicích Jerúsaléma, jež jsou zpustošené, takže není lidí a není 
obyvatel a není dobytka, bude slyšet 
Jr 33:12: Takto řekl Jehova zástupů: Ještě bude v tomto místě, jež je rozvráceno, takže není lidí, ani 
dobytka, a ve všech jeho městech příbytek pastýřů ukládajících drobný dobytek. 
Jr 33:17: Ano, takto řekl Jehova: Nebude Dávidovi vytínán nikdo sedící na trůně domu Isráélova, 
Jr 33:25: Takto řekl Jehova: Není-li mé smlouvy stran dne a noci, neurčil-li jsem ustanovení stran nebes a 
země, 
Jr 34:2: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Jdi a řekni k Cidkijjáhúovi, králi Júdovu, ano, řekni k němu: 
Takto řekl Jehova: Hle, já, chystám se vydat toto město v ruku krále Bávelu, ať je vypaluje ohněm, 
Jr 34:13: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Já jsem s vašimi otci v den, kdy jsem je měl vyvedeny ze země 
Egypta, z domu nevolníků, uzavřel smlouvu výrokem: 
Jr 35:13: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Jdi a řekni mužům Júdovým a obyvatelům Jerúsaléma: 
Zda si nechcete vzít ponaučení k obrácení sluchu k mým slovům - prohlášeno Jehovou -? 
Jr 35:18: A o domě Rechávím Jeremjá řekl: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Protože jste poslušni 
stran příkazu Jehónádáva, svého otce, a všech jeho příkazů dbáte a chováte se podle všeho, co vám přikázal, 
Jr 36:29: a proti Jehójákímovi, králi Júdovu, musíš říci: Takto řekl Jehova: Ty jsi tento svitek spálil s 
výrokem: Proč jsi na něj napsal výrok: Jistotně musí přijít král Bávelu a zpustošit tuto zem a způsobit 
vymizení lidí i dobytka z ní? 
Jr 37:7: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův: Takto musíte říci ke králi Júdovu, jenž vás ke mně poslal 
dotazovat se mne: Hle, vojenská moc faraonova, jež vám vytáhla k pomoci, se vrátí do své země, Egypta, 
Jr 37:9: Takto řekl Jehova: Nechť neklamete sami sebe výrokem: Kasdím jistě zpřed nás odcházejí, neboť 
neodcházejí, 
Jr 38:2: Takto řekl Jehova: Kdo zůstane v tomto městě, bude muset umřít mečem, hladem aneb morem, kdo 
však vyjde ke Kasdím, bude žít a jeho žití mu bude kořistí, ano, bude žít. 
Jr 38:3: Takto řekl Jehova: Toto město jistotně musí být vydáno v ruku vojenské moci krále Bávelu, takže 
ho musí dobýt. 
Jr 38:17: A Jeremjá k Cidkijjáhúovi řekl: Takto řekl Jehova, Bůh zástupů, Bůh Isráélův: Chceš-li vskutku 
vyjít k vojevůdcům krále Bávelu, pak bude tvá duše žít a toto město nebude ohněm vypalováno a budeš žít ty 
i tvůj dům; 
Jr 39:16: Jdi a prones k Eved-melechovi, Kúšímu, výrok: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Hle, já, 
chystám se na toto město přivést všechna svá slova k pohromě a ne k blahu, i budou se dít v onen den před 
tvou tváří, 
Jr 42:9: a řekl k nim: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův, k němuž jste mě poslali nechat padnout vaše úpění 
před jeho tvář: 
Jr 43:10: a řekni k nim: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Hle, já, chystám se poslat a dám přivést 
Nevúchadreccara, krále Bávelu, svého služebníka, a shora vůči těmto kamenům, jež jsem dal ukrýt, budu 
zakládat jeho trůn, i roztáhne nad nimi svůj baldachýn; 
Jr 44:2: Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Vy jste zakusili všechno zlo, jež jsem uvedl na Jerúsalém 
a na všechna města Júdova, a hle je, tohoto dne jsou rumištěm a není v nich obyvatele 
Jr 44:30: Takto řekl Jehova: Hle, já, chystám se faraona Chofru, krále Egypta, vydat v ruku jeho nepřátel, 
ano, v ruku hledajících jeho žití, jako jsem vydal Cidkijjáhúa, krále Júdova, v ruku Nevúchadreccara, krále 
Bávelu, jeho nepřítele, ano, hledajícího jeho žití. 

17/19 
 



Jr 45:2: Takto řekl Jehova, Bůh Isráélův, o tobě, Bárúchu: 
Jr 45:4: Takto k němu musíš říci: Takto řekl Jehova: Hle, co jsem vybudoval, sám vyvracím, a co jsem 
vysadil, sám vyrvávám, a to všechnu tuto zem, a ona patří mně; 
Jr 47:2: Takto řekl Jehova: Hle, od severu vystupují vody a stávají se přetékajícím tokem, ano, zaplavují 
zem a její náplň, město a bydlící v něm, a lidé křičí, ano, všichni obyvatelé země skučí 
Jr 48:1: O Móávu. Takto řekl Jehova zástupů, Bůh Isráélův: Běda pro Nevó, neboť bude zničeno, 
Kirjáthájim bude zostuzeno, bude ho dobyto, výšina bude zostuzena a vystrašena, 
Jr 48:40: Neboť takto řekl Jehova: Hle, letí jako orel a rozpíná svá křídla proti Móávovi, 
Jr 49:1: O dětech Ammónových: Takto řekl Jehova: Zda Isráél nemá synů? Nemá-li on dědice? Proč se 
Gáda zmocnil Malkám a v jeho městech bydlí jeho lid? 
Jr 49:7: O Edómu: Takto řekl Jehova zástupů: Zda již není v Témánu moudrosti? Vyhynula rada zprostřed 
rozumných? Vytratila se jejich moudrost? 
Jr 49:28: O Kédáru a o královstvích Chácóru, jež Nevúchadreccar, král Bávelu, porazil. Takto řekl Jehova: 
Vstaňte, vystupte do Kédára a zničte syny východu; 
Jr 49:35: Takto řekl Jehova zástupů: Hle, já, chystám se zlomit luk Élámu, význačnost jejich hrdinství, 
Jr 50:33: Takto řekl Jehova zástupů: Synové Isráélovi a synové Júdovi byli stejně podrobeni útisku a 
všichni zajavší je si je drží, zpěčují se propustit je; 
Jr 51:1: Takto řekl Jehova: Hle, já, chystám se proti Bávelu a na obyvatele srdce povstalců proti mně 
vzbudit zkázonosný vítr, 
Jr 51:58: Takto řekl Jehova zástupů: Zdi Bávelu - ta široká musí být veskrze zbořena a její vysoké brány 
ohněm sežehnuty, a lidé se budou namáhat nadarmo a davy pro oheň, i unaví se. 
Ez 11:5: I padl na mne Duch Jehovův; ten ke mně řekl: Řekni: Takto řekl Jehova: Tak jste řekli, dome 
Isráélův, ale věci vystupující ve vašem duchu, to já znám. 
Ez 21:3: a půdě Isráélově řekni: Takto řekl Jehova: Hle, já, jsem proti tobě, i budu tasit svůj meč z jeho 
pochvy a vytínat z tebe spravedlivého i zlovolného; 
Ez 30:6: Takto řekl Jehova: Ano, podporující Egypt padnou a zpupnost jeho síly klesne, od Migdólu po 
Sevénéh v něm budou mečem padat, prohlášeno Pánem, Jehovou, 
Am 1:3: Takto řekl Jehova: Stran trojích přestoupení Damašku, ano, stran čtverých, to nebudu odvolávat, 
stran jejich mlácení Gileáda mláticími saněmi ze železa, 
Am 1:6: Takto řekl Jehova: Stran trojích přestoupení Gazy, ano, stran čtverých, to nebudu odvolávat, stran 
jejich odvedení veškerého odvedenectva k vydání na pospas Edómu, 
Am 1:9: Takto řekl Jehova: Stran trojích přestoupení Córu, ano, stran čtverých, to nebudu odvolávat, stran 
jejich vydání veškerého odvedenectva na pospas Edómu, aniž si připomněli bratrskou smlouvu, 
Am 1:11: Takto řekl Jehova: Stran trojích přestoupení Edóma, ano, stran čtverých, to nebudu odvolávat, 
stran jeho pronásledování svého bratra s mečem, kdy potlačil své niterné city a jeho hněv dravě skáče na 
kořist, a jeho nabubřelost - vždy ji uchovává; 
Am 1:13: Takto řekl Jehova: Stran trojích přestoupení synů Ammónových, ano, stran čtverých, to nebudu 
odvolávat, stran jejich rozparování těhotných z Gileádu, za účelem rozšiřování svého území, 
Am 2:1: Takto řekl Jehova: Stran trojích přestoupení Móávových, ano, stran čtverých, to nebudu odvolávat, 
stran jeho spálení kostí krále Edóma na vápno, 
Am 2:4: Takto řekl Jehova: Stran trojích přestoupení Júdových, ano, stran čtverých, to nebudu odvolávat, 
stran jejich zamítání zákona Jehovova, že nedbají jeho ustanovení, a jejich lži, podle kterých chodili jejich 
otcové, je uvedly v bloudění; 
Am 2:6: Takto řekl Jehova: Stran trojích přestoupení Isráélových, ano, stran čtverých, to nebudu odvolávat, 
stran jejich prodávání spravedlivého za peníze a nemajetného za pár sandálů - 
Am 3:12: Takto řekl Jehova: Jako když pastýř vyprošťuje z tlamy lva dvě holeně nebo cíp ucha, tak budou 
vyprošťovány děti Isráélovy, ti, již v Šómrónu sedí v rohu pohovky a v damašku postele. 
Mi 3:5: Takto řekl Jehova stran proroků, již můj lid nechávají bloudit, již, koušou-li svými zuby, volají: 
Pokoj; a kdo jim k jejich ústům nic nedává, pak proti němu prohlašují válku. 
Ag 1:2: Takto řekl Jehova zástupů, výrokem: Tento lid, ti říkají: Nepřišel čas domu Jehovova k jeho 
budování; 
Ag 2:11: Takto řekl Jehova zástupů: Nuže, otaž se kněží na zákon, výrokem: 
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Za 1:3: i řekneš k nim: Takto řekl Jehova zástupů: Vraťte se ke mně, prohlášeno Jehovou zástupů, a budu 
se vracet k vám, řekl Jehova zástupů; 
Za 1:4: nechť nejste jako vaši otcové, k nimž dřívější proroci volali výrokem: Takto řekl Jehova zástupů: 
Nuže, vraťte se od svých zlých cest a od svých zlých skutků! Ale neuposlechli, aniž ke mně obrátili 
pozornost, prohlášeno Jehovou. 
Za 1:14: a ten anděl, jenž ve mně mluvil, ke mně pronesl výrok: Provolej výrok: Takto řekl Jehova zástupů: 
Horlím pro Jerúsalém velikou horlivostí 
Za 1:17: Ještě provolej výrok: Takto řekl Jehova zástupů: Ještě budou má města přetékat blahem. A Jehova 
ještě potěší Cijjón a v Jerúsalémě ještě najde zálibu. 
Za 3:7: Takto řekl Jehova zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách, budeš-li zachovávat má nařízení, pak 
ty budeš i soudit můj dům a i střežit má nádvoří a dám ti průvodce mezi těmito, již zde stojí. 
Za 8:2: Takto řekl Jehova zástupů: Horlím pro Cijjón velikou horlivostí, ano, velikým popuzením pro něj 
horlím. 
Za 8:3: Takto řekl Jehova: Vrátím se k Cijjónu a chci se usídlit vprostřed Jerúsaléma, i bude Jerúsalém 
nazván Městem pravdy a hora Jehovy zástupů Svatou horou. 
Za 8:4: Takto řekl Jehova zástupů: Ještě budou na prostranstvích Jerúsaléma sedávat starci a stařeny, a to 
každý se svou berlou ve své ruce pro množství dní, 
Za 8:6: Takto řekl Jehova zástupů: Jelikož to bude divuplné v očích zbytku mého lidu v oněch dnech, má to 
být divuplné i v očích mých? prohlášeno Jehovou zástupů. 
Za 8:7: Takto řekl Jehova zástupů: Hle, já, vysvobozující svůj lid ze země vzcházení a ze země zajití 
slunce, 
Za 8:9: Takto řekl Jehova zástupů: Nechť sílí vaše ruce, vy, již v těchto dnech slýcháte tato slova z úst 
proroků, již byli v den, kdy byl založen dům Jehovy zástupů, chrám, k jeho budování! 
Za 8:14: Ano, takto řekl Jehova zástupů: Jak jsem si umínil učinit vám zle, když mě vaši otcové 
rozhněvávali, řekl Jehova zástupů, a nebylo mi líto, 
Za 8:19: Takto řekl Jehova zástupů: Půst čtvrtého a půst pátého a půst sedmého a půst desátého měsíce 
bude domu Júdovu jásotem a radostí a blahými svátky, milujte však pravdu a pokoj. 
Za 8:20: Takto řekl Jehova zástupů: Ještě se stane, že budou přicházet národnosti a obyvatelé mnohých 
měst, 
Za 8:23: Takto řekl Jehova zástupů: V oněch dnech se stane, že deset mužů ze všemožných jazyků národů 
bude chytat, ano, chytí za cíp roucha některého Júdovce s výrokem: Půjdeme s vámi, neboť jsme uslyšeli, že 
s vámi je Bůh. 
Za 11:4: Takto řekl Jehova, můj Bůh: Pas stádo k zabíjení... 
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