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„Hospodine, ukáž mi svoju slávu“
Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály, báť sa ho treba viac než všetkých bohov. Všetci pohanskí
bohovia sú len modly, Hospodin však stvoril nebesia. Predchádza ho veleba a dôstojnosť, moc a
nádhera je v jeho svätyni. Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Chvej sa pred ním, celá zem!
Žalm 96:4-6,9
Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia.
Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa: Čo
je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje
meno na celej zemi! Žalm 8:2,4,5,10
Sú veci, ktoré nám vyrážajú dych svojou krásou a majestátnosťou, ako napríklad nekonečný oceán alebo
hviezdy na oblohe. A predsa je niečo väčšie ako všetky ostatné divy dokopy, a to je Boží majestát a Božia
sláva, na ktorú všetky tieto veci poukazujú.
Žasnem, keď si pomyslím na všetko, čo Pán Boh vykonal rukou Svojho služobníka Mojžiša. Mojžiš videl horiaci
krík a počul z neho Boží hlas, ktorý ho oslovil. Videl zázraky vykonané na faraónovi, videl ohnivý a oblačný
stĺp, ktorý ich viedol cez Červené more. Videl rozdelené vody mora, keď kráčali medzi dvomi obrovskými
stenami vody po suchej zemi. Videl mannu 40 rokov zosielanú v púšti a vodu tečúcu zo skaly pre Boží národ.
A predsa na konci svojho života stále túžil uzrieť Božiu slávu. My sme uchvátený zázrakmi, ktoré cez Mojžiša
Boh robil, ale Mojžiš bol uchvátený sám Bohom!
Mojžiš však povedal: Ukáž mi svoju slávu! Hospodin mu povedal: Ukážem ti všetku svoju dobrotu a
vyslovím pred tebou svoje meno Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať, a zľutujem sa,
nad kým sa chcem zľutovať. A ešte mu povedal: Mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a
zostať pritom nažive. Hospodin povedal: Tu pri mne je miesto, vystúp na skalu! Keď tadiaľ pôjde moja
sláva, položím ťa do skalnej trhliny, a kým prejdem, zakryjem ťa svojou dlaňou. Keď odtiahnem svoju
dlaň, uvidíš ma iba od chrbta. Moja tvár sa nedá vidieť. 2 Mojžišová 33:1-23
Po všetkom, čo zažil, Mojžiš neprestajne túžil vidieť Božiu slávu a bolo mu dovolené uvidieť všetko, čo človek
môže z Božej slávy uzrieť, a zostať pritom nažive. Prekonalo to všetku slávu, ktorú dovtedy zažil, a predsa ani
toto odhalenie nebolo plnou slávou Božou!
Izaiáš mal videnie nebeských nádvorí Pána Boha. Opravdivosť a sila Božej slávy ho donútila vyznať svoje
hriechy a veriť, že naisto zomrie.
V roku, keď zomrel kráľ Uzzija, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho
rúcha napĺňali chrám. Nad ním stáli serafi. Každý mal po šesť krídel: dvoma si zakrývali tvár, dvoma si
zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá
zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal
som: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými
perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Izaiáš 6:1-5
Celý zvyšok Izaiášovho života ako Božieho proroka bol dôsledkom toho, že zažil Božiu slávu. Úplne ho to
zmenilo a pripravilo na prorockú službu. Predstavte si, že by nikdy nevidel slávu Božiu a my by sme nikdy
nemali jeho proroctvá!
Mojžiš a Izaiáš neboli jediní. Enoch chodil s Bohom a Boh ho vzal. Eliáš vyšiel k Bohu na ohnivom voze a
Ezechiel uvidel Božiu slávu tak ako nikto iný.
Nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná klenba, ktorá bola leskom podobná ligotavému
kryštálu a bola rozprestretá zhora nad ich hlavami. Pod klenbou boli ich krídla rozpäté, pričom jedno sa
dotýkalo druhého. Dve krídla každej bytosti zakrývali ich telá. Keď šli, počul som šum krídel ako
hučanie veľkej vody, ako hlas Všemohúceho, ako hluk vojenského tábora. Keď bytosti zastali, zvesili
krídla. Vždy, keď zaznel hlas sponad klenby, ktorá bola nad ich hlavami, zastali a zvesili krídla. Zhora
nad klenbou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, ktorý vyzeral ako drahokam zafír. Na
podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. Potom som videl lesk, akoby lesk
mosadzného zrkadla, ktorý vyzeral ako oheň aj zvonka aj zvnútra až hore k miestu, ktoré vyzeralo ako
bedrá. Avšak ďalej od miesta, ktoré vyzeralo ako bedrá, videl som niečo podobné ohňu, čo bolo
obklopené jagotom. Vyzeralo to ako dúha, ktorá býva na oblaku za daždivého dňa. Tak vyzerala podoba
Hospodinovej slávy. Keď som ju videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý ma oslovil.
Ezechiel 1.22-28

Rovnako ako u Izaiáša, aj Ezechielova prorocká služba začala videním Božieho majestátu a Božej slávy.
Presne ako pri Izaiášovi, bez tohto videnia by sme nemali zvyšok Ezechielovho proroctva. Nebol to len jeho
silný osobný zážitok, ale aj my vďaka nemu môžeme letmo zahliadnuť samotnú prítomnosť Božieho majestátu
a slávy Božej. Veď Biblia by bola bez proroctiev Mojžiša, Izaiáša a Ezechiela celkom iná!
Ale nie všetky videnia Božej slávy sú zo Starej Zmluvy, pred vekmi danej našim praotcom viery. Boh naďalej
Svoju slávu odhaľoval svojim deťom aj v Novej Zmluve. Apoštol Ján bol veľmi blízky Ježišovi, dokonca sa
opieral o Jeho hruď pri poslednej večeri a nazýval sám seba učeníkom, ktorého Ježiš miloval. Aj on mal
videnie osláveného Ježiša na hore premenenia. Ale ani tieto zážitky ho zďaleka nepripravili na najväčšie
odhalenie Božej slávy, ktoré zažil v exile na ostrove Patmos. Tak ako u spomenutých prorokov, toto videnie
bolo u Jána spúšťačom zjavenia a aj on pod ťarchou videnia padol ako mŕtvy.
Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem
zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia
prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa.
Nohy mal podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V
pravej ruke mal sedem hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď
slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. Zjavenie Jána 1:12-17
Aká prázdna by len bola naša Biblia bez kníh Mojžišových, bez Izaiáša, Ezechiela a Zjavenia Jána. A to stále
nie je všetko. Nezabúdajme na apoštola Pavla, ktorý až do svojho videnia vzkrieseného Ježiša prenasledoval
kresťanov. Jeho videnie živého a osláveného Božieho syna ho oslepilo, ale zároveň otvorilo oči jeho srdca
niečomu, čo predtým odmietal každou bunkou svojho tela. Vďaka tomuto stretnutiu sa stal veľkým apoštolom,
ktorého milujeme. Stal sa z neho úplne iný človek.
Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol!
Prečo ma prenasleduješ? 5 Odpovedal: Kto si, Pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty
prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť
nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Šavol vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič
nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni nevidel, nejedol ani nepil. Skutky
apoštolov 9:3-9
Len si predstavte, že by Pavol nebol mal videnie živého, osláveného Ježiša! Nikdy by sme nemali 14 kníh
Novej Zmluvy, ktoré mal Pavol neskôr napísať. Aká prázdna by len bola naša Biblia! Aká desivo biedna by bola
naša viera a poznanie Boha! Kde by sme boli bez listov Galatským, 1 a 2 Tesalonickým, 1 a 2 Korintským,
Rímskym, Efezským, Filemonovi, Kolosenským, Filipským, 1 a 2 Timoteovi, Títovi a Židom? Pridajte k tomu
Päť kníh Mojžišových, Izaiáša, Ezechiela a Zjavenie Jána!
Už ste sa niekedy zastavili a premýšľali o Božom majestáte a sláve Božej, ktorú nám v Písme odhalili?
Spevák a skladateľ Bart Millard to spravil, a práve preto mu teraz môžeme ďakovať za túto pieseň.
Môžem si len predstavovať, aké to bude kráčať po Tvojom boku
Môžem si len predstavovať, čo uvidia moje oči, keď predo mnou bude Tvoja tvár
Čo pocíti moje srdce obklopené Tvojou slávou?
Budem pred Tebou, Ježiš, tancovať, alebo v bázni ustrniem?
Budem v Tvojej prítomnosti stáť či podlomia sa mi kolená?
Budem spievať „Aleluja“? Budem vôbec schopný slova?
Môžem si len predstavovať, keď nadíde ten deň a ja sa v žiari slnka ocitnem
Viem si len predstaviť, že Ťa budem iba navždy, navždy oslavovať
Žiaľ, mnohí kresťania chcú tak málo z Boha, že sa vlastne uspokoja aj s ničím. Predstavte si, že človek ide do
obchodu a povie predajcovi nasledovne:
„Chcel by som si kúpiť z Boha tak za 3 doláre. Nie toľko, aby mi to zachvátilo dušu alebo narušilo spánok, ale
práve toľko ako za hrnček teplého mlieka alebo zdriemnutie na slnku. Chcem extázu, ale nie premenu. Chcem
pol kila večnosti v papierovom vrecku. Chcel by som si kúpiť z Boha tak za 3 doláre.“ (z knihy Chucka
Swindolla: Improving Your Serve (Zlepšiť svoju službu), s. 29).
Aký veľký je Boh? Ako vnímaš Božiu veľkosť a slávu ti?
Ak je tvoj Boh príliš malý, budeš plný obáv, ustráchaný a plachý.
Ak je tvoj Boh príliš malý, bude ti chýbať odvaha, rozhodnosť a presvedčenie o tvojej viere.
Ak je tvoj Boh príliš malý, budeš korisťou pre pokušenie, budeš žiarliť na tých, ktorí sa vyhli hriechu, budeš
opovrhovať Božími súdmi, predpismi a príkazmi.
Ak je tvoj Boh príliš malý, budeš s Ním vyjednávať, klamať Mu a skúšať Ním manipulovať.
Jeden chlapec si raz priviezol domov nový bicykel. Otec chcel vedieť, skadiaľ ho má, a chlapec odvetil, že sa
modlil, aby mu Boh dal nový bicykel. Otca to prekvapilo a spýtal sa, ako mu Boh ten bicykel dal. Chlapec
odpovedal: „Nedal. Ukradol som ho a Boh mi odpustil.“ Chlapcov problém bol, že jeho Boh bol príliš malý.

Raz mi jeden človek povedal, že Boh by mu nikdy nemohol odpustiť, pretože dokonca ani on sám sebe
nedokáže odpustiť veci, ktoré kedysi urobil, a keďže Boh je oveľa spravodlivejší, tak určite mu nemôže odpustiť
ani on. Jeho problém bol, že jeho Boh bol príliš malý.
Každé zlyhanie v našom živote pochádza z nepochopenia veľkosti a slávy Boha. Božia veľkosť a sláva zmenila
Mojžiša, zmenila Izaiáša, zmenila Ezechiela, zmenila Pavla a zmenila Jána. A zmení aj teba!
Ich životné okolnosti sa od seba úplne odlišovali, ale jedna vec bola spoločná – stretnutie s veľkosťou a slávou
Božou, ktorá ich síce vystrašila, ale zmenila im celý život.
•
Ako dobre poznáš Boha? Ako by si ho opísal?
•
Aký veľký je tvoj Boh? Ako ho ty vnímaš?
•
Aké nevyspytateľné sú Jeho cesty?
•
Aká nesmierna je Jeho múdrosť a poznanie?
•
Aká veľká je Jeho moc?
•
Aký svätý je tvoj Boh? Aký verný a spravodlivý?
•
Vyráža Ti dych Jeho nekonečná moc a večná existencia? Ochromuje predstavivosť a valcuje tvoje
emócie?
•
Zaslúži si chválu od všetkých ľudí, dokonca aj od anjelov a démonov?
•
Aký milujúci a milostivý je Boh? Miluje dokonca aj najväčšieho hriešnika?
•
Aký veľký je Jeho hnev na tých, ktorí odmietajú jeho zvrchovanosť?
•
Je jeho hnev taký bezhraničný a večný ako je jeho zvrchovanosť? Ako často o tomto premýšľaš? Nie je
nič zdravšie ako intenzívne premýšľať o tejto konkrétnej veci každý deň.
•
Ako blízko ti je Boh práve teraz? Môže obývať ten najvzdialenejší tmavý kút vesmíru a súčasne tvoje
najsúkromnejšie miesta?
•
Existuje miesto, kam môžeš ísť, aby si sa vyhol Bohu?
•
Je možné vyhnúť sa Jeho zraku alebo pred ním niečo skryť?
•
Ak by si chcel prekabátiť Boha, podviesť Ho alebo oklamať, myslíš, že na to máš?
•
Keď Boh hovorí, aké pravdivé sú pre teba jeho slová? Vyžarujú Jeho slová autoritu a pretrvávajú všetky
veky?
•
Keď Boh súdi, aké spravodlivé sú Jeho súdy? Je vôbec nejaká vyššia autorita?
•
Ako veľmi si Boh cení práve tvoju lásku a oddanosť?
•
Ak ti Boh prikazuje milovať Ho, má právo očakávať, že tak urobíš?
•
Má Boh právo na to, aby si sa ho bál a poslúchal ho?
Boh rozbíja našu sebestačnosť, našu domýšľavosť a našu samospravodlivosť a nahrádza ich Svojou vlastnou.
K Bohu neprichádzame z vlastného rozhodnutia, že s ním súhlasíme a zdá sa nám to vhodné.
Prichádzame k Nemu s pokorou, na kolenách a prosiac o milosrdenstvo. A potom Boha milujeme, pretože On
nás miloval prvý.
Záver:
Ak sa ti Boh zdá byť neskutočne majestátny a slávny, v skutočnosti je ešte oveľa majestátnejší a slávnejší.
Ak sa ti Boh zdá byť neskutočne dobrý, v skutočnosti je ešte oveľa lepší.
Ak sa ti Boh zdá byť neskutočne mocný, v skutočnosti je ešte oveľa mocnejší.
Ak sa ti Boh zdá byť neskutočne hrozivý, v skutočnosti je ešte oveľa hrozivejší.
Ak sa ti Boh zdá byť neskutočne blízko, v skutočnosti je ešte oveľa bližšie.
Ak sa ti Boh zdá byť neskutočne úžasný a vzácny, v skutočnosti je ešte oveľa úžasnejší a vzácnejší.
Ak sa ti Boh zdá byť neskutočne veľký, v skutočnosti je ešte oveľa väčší! Hrozne si ho podcenil!
Jediná vec, ktorú práve teraz potrebuješ viac ako čokoľvek iné, je viac Boha vo svojom živote – veľkého,
majestátneho, hrozivého, úžasného Boha.
Zem bude naplnená poznaním Hospodinovej slávy, ako sú moria zaliate vodami. Habakuk 2:14
Ak máš Boha ohraničeného v nejakej škatuľke, zabíjaš seba, nie Jeho. Okrádaš sám seba, nie Jeho. Zväzuje
to teba, nie Jeho.
Požiadaj Boha, aby ti ukázal Svoju slávu. Chváľ všemohúceho, všade dosahujúceho a všetko napĺňajúceho
Boha.
Ó, Božie dieťa, ešte nikdy si nemiloval Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou, lebo si nikdy nepoznal
naozajstnú Božiu slávu a majestátnosť!

Ak bude Boh pre teba ohňom, ktorý všetko pohlcuje, hrozivý, svätý a spravodlivý Boh, plný milosrdenstva
a lásky k tým, ktorí mu slúžia, a plný hnevu na tých, čo sa od Neho odvracajú, potom naozaj spoznáš jediného
a pravého Boha a budeš ho milovať ako nikdy predtým.
Dokiaľ si budeš myslieť, že môžeš Bohom manipulovať, ignorovať Ho, ujsť a skryť sa pred Ním alebo Ho
oklamať, budeš ním pohŕdať.
Milujúci Boh od teba chce, aby si sa pokoril a videl Ho takého, aký naozaj je – niekto, s kým si nechceš
zahrávať, a niekto, kto ťa miluje viac než dokáže ľudská láska.
Veľký je Hospodin, hoden každej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Úchvatnú slávu tvojej veleby
a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti
dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kraľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa
ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Žalm
145:3,5,10-12
Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni
svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Moje srdce ti
pripomína tvoje slová: Hľadajte moju tvár! Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Žalm 27:4,8
Ó, Bože, ukáž nám svoju slávu a budeme spokojní!

