
Vidíš Božiu slávu?
Iz 6,3 | 20.5.2020 | Tomáš Matocha

Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. 

0 Svätý Hospodin zástupov

Zamotaní v našich ľudských problémoch a žabomyších vojnách, ľahko 

zabúdame na toho, ktorý sedí na nebeskom tróne. Nemyslime si, že sa nás 

to netýka, lebo keď vynášame súdy, hodnotíme ostatných pracovníkov

na Božej vinici, pyšne hľadíme, milujeme iba tých, čo milujú nás, 

nesadáme si tým práve my na miesto Najvyššieho?! 

Avšak Všemohúci má vo veci jasno: "Svoju slávu inému nedám."

(Iz 48,11). Všetka Hospodinova sláva, ktorej je zem plná, patrí len a len 

Bohu Biblie. Nik ho o ňu nemôže pripraviť, aj keby chcel. Pre serafov, 

stojacich okolo nebeského trónu, ak vôbec majú kedy sa obzerať, musí byť 

nepochopiteľne bláznivé vidieť ľudí, ktorí sa na zemi ponosujú, ako keby 

Boha nebolo. Ten kontrast ľudského seba-zbožstvenia a Božej slávy musí 

byť obrovský. Hovorí však nie o ľudskej sile a odvahe, ale práve naopak

o ľudskej nevedomosti a slabosti. 

Z Písma sa dozvedáme, že keď sa nejaký človek zrazu ocitol v Božej 

prítomnosti, malo to preňho zdrvujúce následky, zachvátil ho des

a pripadlo mu, že musí každým okamihom zomrieť. V tej bezprostrednej 

prítomnosti Božej ako keby zrazu všetko dostalo svoje správne proporcie. 

Tam nikomu netreba vysvetľovať, aké je jeho miesto pred Bohom. 

Bezvýhradná poslušnosť Bohu sa v Jeho prítomnosti správne javí ako 



skutočne jediná rozumná vec. Kajanie sa v prachu a v popolu je jediný 

spôsob, ako sa stretnúť so svätým Bohom a žiť. 

A preto by sme si mali aj my pripomenúť Kráľa slávy, ktorý aj v túto 

chvíľu sedí neohrozene na svojom tróne. Aké by to bolo, keby neskryte 

navštívil naše zhromaždenie? Ostávalo by vtedy ešte miesto pre naše 

škriepky, osobné sympatie a staré krivdy? Kto z nás by bol natoľko 

bláznivý, aby predstúpil pred Ježiša na tróne a žiadal obhajobu svojej 

spravodlivosti? Alebo by žaloval svojho brata? Nie sme azda všetci 

zločinci pred Bohom? Nemáme si azda odpúšťať a žehnať? Môžeme si byť 

istí, že samotná sila Božej prítomnosti by nás veľmi rýchlo vrátila

na miesto pokorne prosiacich miernych baránkov. Hriech každého z nás by 

bol nad slnko jasnejší a boli by sme radi, že pre Ježišovu krv môžeme 

vysloviť to najsladšie slovo: „Milosť!“

Kde je Svätý Hospodin zástupov, tam končí každá debata. Čo je 

pokrivené, musí sa narovnať alebo zahynúť. V Jeho prítomnosti neobstojí 

nič nečisté. Prístup Božích detí do Jeho blízkosti je draho zaplatená 

zázračná výsada. 

1 Celá zem je plná jeho slávy

Zvláštne však na volaní serafov sú aj ich ostatné slová: „celá zem je 

plná jeho slávy“. Že sa tento nebezpečný Boh nachádza v ďalekom nebi,

to by nám bolo zrozumiteľné a je to vlastne jedným z dôvodov, prečo nie je 

bázeň Božia medzi ľuďmi. Boh im príde vzdialený. Avšak nielen serafi,

ale aj mnohé iné biblické postavy hovoria o Božej sláve po celej zemi.
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To je niečo prekvapivé. Keď sa pozrieme na večerné správy, mohli by sme 

sa pýtať: „A kde je tá Božia sláva?“ Avšak pre apoštola Pavla je táto všade-

prítomná Božia sláva natoľko skutočná, že je základom pre ľudské 

odsúdenie, lebo všetci ľudia „hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha 

ani mu neďakovali.“ (Rim 1,21)

Naše životy plynú ako rieka. Ideme z jedného do druhého bez toho,

že by sme mali čas sa na chvíľku zastaviť a obzrieť sa na svet. V skutoč-

nosti však plávame v rieke Božej slávy. Vidíš to? Od kriku malého bábätka 

po gravitačné vlny všetko je zázrakom Božieho stvorenia a sála jeho 

slávou. Vedecké poznanie nás posúva míľovými krokmi vpred, avšak v tej 

rýchlosti nemáme čas žasnúť nad Božím stvorením. To má za následok,

že sa nám Boh zdá vzdialený a neprítomný. Potom sa ľahko stane,

že žijeme, ako keby Ho nebolo. Vtedy sa rozmáhajú sváry a tvrdosť srdca. 

Bez videnia Božej slávy je totiž človek zúfalo opustený. 

1.1 Pokoj a nádej

Šiestej kapitole proroctva Izaiáša, ktorej tretiemu veršu sa venujeme, 

predchádza päť kapitol opisujúcich Izraelov úpadok od Hospodina. Ako 

vieme, ich odpadnutie malo katastrofálne dôsledky pre celý národ,

ktorý prakticky prestal jestvovať, keď boli horné vrstvy obyvateľstva 

odvedené do Babylonského zajatia. 

Keď do takejto situácie prorok hovorí o svätom Hospodinovi zástupov

a o plnosti Jeho slávy po celej zemi, aj pre vtedajších čitateľov to malo byť 

k uvedomeniu si svojho hriechu a k pokániu. Avšak za tým nasleduje 
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upokojenie a nádej do budúcnosti. Akonáhle je totiž tento Boh pre nás a nie 

už proti nám, potom čo zlé sa nám môže stať? Keď tento svätý Boh vládne 

nielen v nebi, ale aj na zemi, potom môžeme mať pokoj, lebo je všetko

v Jeho rukách a On je za nás. To je okamih, kedy sa trest stáva zdrojom 

obnovy, utrpenie príčinou rastu. 

A tak tie veci, ktoré nás skôr viedli k otázke „Kde je Boh v tomto?“, sú 

teraz videné vo svetle Božej všemohúcnosti. Len tí, čo sú ochotní vidieť

vo svojom ponížení a pokarhaní Božiu slávu, môžu sa upokojiť a mať 

nádej pre budúcnosť. Božej slávy je plná zem. Vidíš ju? Nie si tu sám!

2 Zmĺkni, človeče!

Zastavme naše ústa rýchle k obviňovaniu, zastavme naše preťažené 

mysle, stíšme svoje srdcia pred svätým Hospodinom zástupov. Zmĺknime

a padnime pred Hospodinom na svoju tvár. Kajajme sa, lebo sme ľudia 

nečistých pier, rúk aj sŕdc. Najbezpečnejšia cesta k riešeniu spočíva v tom, 

že sa pozrieme na Svätého a Vyvýšeného. Len v tomto správnom kontraste 

vynikne, kam patríme ja a ty a kto je Boh. Hľadajme Božiu slávu! Viďme 

Jeho konajúcu ruku všade okolo nás a upokojme sa v prítomnosti 

Všemohúceho, ktorý je za nás a ktorý všetko robí dobre a slávne.

Aj za dnešný deň, aj napriek terajšej situácii bude Hospodin naveky 

chválený za svoje slávne činy! 

2.1 Ako na to? Zmĺkni pod krížom!

Tým najväčším divom Božej slávy je istotne Ježišov kríž. Kontrast 

Svätého a Vyvýšeného Hospodina zástupov obklopeného serafmi v nebi
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a zakrvaveného Boha „vyvýšeného“ na kríž je jednoducho príliš veľký

pre náš rozum. Napriek všetkým divom prírody, uchvacujúcej hudbe

a všetkému stvorenému, Ježišov kríž je vrcholom Božieho seba-zjavenia, 

„oslávenia“. Bohatstvo Jeho slávy zjavenej v kríži nikdy nevyčerpáme.

Rozjímaj nad smrťou svojho Spasiteľa! Ak neuvidíš Božiu slávu v kríži, 

potom ju neuvidíš nikde, lebo tam žiari najviac. Ak neveríš, že Boh koná 

niečo slávne aj v tejto chvíli so svetom, so zborom, s tebou, ako chceš 

hovoriť, že veríš v ukrižovaného Krista? Azda nechceš povedať,

že na konci vekov, keď bude všetko zjavné, Boh pokrčí ramenami nad 

popradským zborom, že tam sa mu to príliš nepodarilo? Alebo nad tvojím 

životom? Ak Boh dokázal spasiť ľudstvo ako úbožiak pribitý na kríž,

s čím by si nevedel rady sediac na tróne slávy? Ak veríš v Krista, potom už 

žiadna Božia vec, ktorú robí, nemôže byť pre teba príliš ťažko uveriteľná. 

Nechaj sa predchnúť slávou ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Vidieť 

Jeho slávu v každodenných veciach už bude ľahké. Budeš plávať v rieke 

Božej slávy, ktorá sa valí po tejto zemi. 

Až potom môžeš dačo dobré urobiť pre Boha. Až potom, čo videl Božiu 

slávu, kajal sa a bol očistený, mohol Izaiáš povedať: 

„Hľa, tu som, pošli mňa!“ (v. 8)
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