
Bázeň pred Hospodinom (IM 11.10.2020) 

 

Už dlhší čas si uvedomujem, že dnešná cirkev, ale aj náš zbor hovorí veľmi málo o bázni. 
Dokonca si nepamätám, že by niekto na túto tému v posledných rokoch kázal. To by možno 
nevadilo, ale ak sa úprimne zamyslíme nad dnešným stavom cirkvi, nad ľahostajnosťou voči 
hriechu a doslova zneužívaním milosti pre ospravedlnenie konania vedomého hriechu, tak tu 
jasne môžeme vidieť, že bázeň sa vytratila z našich zborov a z našich životov. 

Je potrebné o nej hovoriť a preto som sa rozhodol, že Vám priblížim čo je to bázeň pred 
Hospodinom. 

Na začiatok by som prečítal známy verš zo Žalmu 111:10. Ostaňme sedieť, pretože dnes 
budem čítať viacej textov. 

Žalm 111:10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; (šín) rozumní sú všetci, čo takto 
žijú. (tav) Jeho chvála trvá navždy. 

Alebo paralelný text k tomu môžeme nájsť v Prísloví 1:7. 

Príslovia 1: 7 Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len 
blázni pohŕdajú. 

Ako prvé by sme si mali zodpovedať, čo je tá Božia múdrosť, pretože ako môžeme čítať aj tu 
v našom texte tak akoby všetko začínalo v tej Božej múdrosti. 

V svojom fyzickom svete dosahujeme múdrosť svojou hlavou a aspoň v tých vyspelejších 
krajinách je nastavený systém vzdelávania, kde sme postupne vyučovaný základom v rôznych 
oblastiach od jazyka, matematiky ...... Tento základ ktorý získame nám ma pomôcť aby sme 
dokázali ísť ďalej a prijať ťažší level rôznych vied a podobne. Keď pri ľudskej múdrosti 
hovoríme o múdrosti hlavy, ktorá je definovaná naším IQ, naším dosiahnutým vzdelaním 
a zručnosťami v určitých vedných oblastiach. Pri ľudskej múdrosti jednotlivý ľudia dostali do 
svojho života ako dar alebo určitú predispozíciu , rôznu úroveň porozumenia a schopnosti sa 
učiť a pochopiť rôzne veci nášho sveta a to akoby urobilo že štartovacia pre každého jedinca 
je v oblasti ľudskej múdrosti inde.  

Pri biblickej múdrosti, ktorú by sme mohli nazvať že je múdrosťou srdca nejde o IQ ani 
dosiahnuté vzdelanie. Pri múdrosti srdca môžeme povedať že všetci štartujeme spravodlivo 
z tej istej štartovacej čiary. Biblická múdrosť znamená, že budeme vedieť si vybrať tie 
správne veci v našom živote, budeme vedieť porozumieť kedy je ten správny čas na ich 
vykonanie. Múdrosť srdca je znamená porozumieť chodeniu s Bohom a v tom vzťahu vedieť 
čo mám robiť, kedy to mám robiť ako a s kým, tak aby som naplnil Boží zámer v mojom 
živote  a nepadol do Satanovej pasce. 

Takže ľudská múdrosť je múdrosť hlavy a Božia múdrosť je múdrosť srdca. Môžem byť 
naproste výnimočný v oblasti ľudskej múdrosti, ale napriek tomu môže úplne zlyhať v tej 
oblasti Božej múdrosti. 



V našom texte čítame, že počiatkom poznania – tej biblickej múdrosti je bázeň pred 
Hospodinom. 

Keď si predstavíme nejaký staroveký opevnený hrad, tak tí čo tam niekedy boli tak viete, že 
do hradu vedie iba jedna brána, často ponad nejakú priekopu. Do takého hradu nebolo 
možné vojsť z iného miesta, pretože tomu bránil vysoký múr, strážcovia a samotná priekopa. 
Jediným miestom na vstup teda ostala brána. Rovnako je to s Božou múdrosťou ako čítame 
v našom texte, pokiaľ chcem získať do svojho života Božiu múdrosť, tak musím prejsť bránou 
ktorá sa volá Božia bázeň. Božia bázeň je vstupnou bránou k Božej múdrosti. 

Dalo by sa povedať, že ten kto má Božiu múdrosť rozumie srdcom, vidí všetko okolo seba 
a to vrátane samého seba z Božej perspektívy a to mu umožní ostať na Božej ceste 
a porozumieť Božím zámerom pre jeho život. Zrazu všetko vidíš Božími očami 

Takže poďme sa pozrieť na Božiu bázeň. Je to niečo o čom som presvedčený, že mnohý aj 
z nás nevedia čo to v skutočnosti je, alebo si myslia že vedia a možno ich predstava o Božej 
bázni nie je správna. 

Skúsim dať nejakú definíciu, čo je to Božia bázeň. 

Je to rešpekt a akási pokorná úcta voči Bohu.  Je to vzťah k Bohu, ktorý ma zaväzuje 
nezarmútiť milovanú osobu.  

Často sa hovorí o bázni Božej ako o strachu pred Bohom. Keď sa povie slovo strach tak v nás 
samotných to okamžite začne evokovať niečo negatívne. Božím zámerom nie je pre náš život 
strach. Dokonca v 1. Jána čítame, že dokonalá láska vyháňa všetok strach. 

Strach ako taký je dielom toho zlého a úlohou strachu, ktorý nám podsúva Boží nepriateľ je 
aby nás vzdialil od Boha. Keď sa bojíme, tak utekáme od zdroja nášho strachu. 

Strach o ktorom tu hovorím, má iný zdroj. Pretože to prečo sa mám báť nie je to, lebo sa 
bojím trestu, ale bojím sa sklamať toho ktorého milujem. 

Tento strach, táto bázeň je úplne iný ako strach od zlého. Pretože tento strach ma k Bohu 
približuje, naopak strach toho zlého ma od neho vzďaľuje. 

Ale aj voči Bohu môžem mať negatívny strach. Človek, ktorý má takýto strach niečo pred 
Bohom skrýva. Tu si môžeme spomenúť na Adama, ktorý keď zhrešil, tak prišiel do jeho srdca 
strach a on sa snažil zakryť svoj hriech. Neposlúchol Boha a prejavilo sa to tým že sa skryl a 
mal strach. 

Človek ktorý má skutočnú bázeň pred Bohom, žije v Božej prítomnosti, túži byť v Jeho 
blízkosti a nechce za žiadnych okolností dopustiť to aby sa vzdiali od Boha. 

Adam zhrešil a uteká od Boha a skrýva sa a človek s božou bázňou, nechce za žiadnych 
okolnosti odísť z Božej blízkosti. 

1.Jána 4:18  18 V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo: kto má strach, 
bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 



Ak máš vo svojom živote bázeň pred Bohom, tak už nemusíš mať strach pred žiadnym 
človekom ani z ničoho iného. Pokiaľ v tvojom živote chýba bázeň, tak príde do tvojho života 
strach z ľudí. Pretože ti bude príliš záležať na tom čo si oni o tebe myslia, čo o tebe hovoria, 
čo napíšu o tebe a tento strach bude v tvojom živote vzbudzovať snahu sa im zapáčiť. 

Skutočná bázeň nás oslobodzuje od každého iného strachu a dalo by sa povedať, že báť sa 
Boha je niečo pozitívne a zdravé.  

Poďme si to trochu rozobrať na niekoľko bodov: 

Božia bázeň znamená, že sa bojím neposlúchnuť Boha 

Bázeň ťa vedie v tvojom živote aby si poslúchol Boha za každú cenu. Mojou motiváciou by ale 
nemal vyť strach  ale to že chcem. 

Pre mňa osobne je veľkým pozitívny príkladom Jozef. 

Keď ho jeho bratia predali do otroctva, tak Jozef sa ocitol v dome Putifara, kde ho Pán Boh 
požehnal a on sa dostal do vysokej pozície medzi služobníctvom. A jedného dňa prišlo 
pokušenie zo strany Putifárovej ženy, kde Jozef sa musel jednoznačne rozhodnúť. A vtedy 
povedal: 

I.Moj. 39: 9 Ako by som mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu?  

Jozef sa mohol rozhodnúť akokoľvek. Nikto tam nebol, nikto ho v tej chvíli nevidel, ale to čo 
si on uvedomoval bolo, že je tam Boh, ktorý ho vidí a ktorého on nechcel sklamať. Jozef mal 
obrovskú bázeň pre Bohom a tá ho sprevádzala celý jeho život a to či už bol v paláci alebo vo 
väzení. Pán Boh vedel že môže Jozefovi dôverovať a preto ho neskôr povýšil. 

Neskôr keď sa Jozef dostal na faraónov dvor a prišli tie roky hladu a on sa konečne stretol so 
svojimi bratmi, tak mi netušíme ako sa asi cítil. Mohol sa cítiť  možno ukrivdený alebo 
zranený za to čo mu urobili a teraz mal príležitosť im to nejakým spôsobom vrátiť. Prezliekol 
sa aby ho nespoznali a keď stáli pred ním tak ich obvinil že sú špehovia. On dobre vedel kto 
sú a napriek tomu ich obvinil a posadil ich na tri dni do väzenia. Dal im ochutnať čo on zažil. 

Čo ale čítame – mne sa to páčilo v evanjelickom preklade: 

Genesis 42:18 . 18 Na tretí deň im Jozef povedal: Urobte toto a ostanete nažive. Ja sa totiž 
bojím Boha. 

Ja sa totiž bojím Boha. Bázeň ti nedovolí neposlúchnuť Boha, nedovolí ti ísť proti jeho 
zákonu, nedovolí ti vziať pomstu do svojich rúk. 

Čo som si uvedomil na Jozefovi, bolo že jeho bázeň pred Bohom v Putifarovom dome 
spôsobila v jeho živote utrpenie vo forme dlhoročného väzenia. Napriek tomu nezanevrel na 
Boha a bázeň ktorú mal  spôsobila, že uprednostnil nie seba ale Boží zámer pre jeho život a 
dokázal jednať so svojimi bratmi a odpustiť.  

Naopak jedným veľkým negatívnym príkladom je pre nás Ananiáš a Zafíra. (Skutky 5) 



Ananiáš a Zafíra predali svoj majetok. Nikto ich nenútil to urobiť. A keď to aj urobili nikto im 
nepovedal že všetko čo získali predajom musia dať apoštolom. Bolo to na ich rozhodnutí. 
Problémom Ananiáša a Zafíry bola nedostatočná bázeň pred Bohom. Ich hriech nebol v tom 
že nedali všetko, ale že povedali že dávajú všetko.  Peter im povedal: Prečo ti satan naplnil 
srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si si z peňazí za predané pole?  Neviem čo bol 
ich motív. Možno chceli vyzerať dobre v spoločenstve veriacich ktoré tam vzniklo.  Ich 
nedostatok bázne pred Bohom, a tu dvíham prst pre všetkých nás, ktorý ľahkovážne hrešíme 
akoby tu nebol Boh, tento nedostatok bázne spôsobil ich pád. Pán Boh si dokonca použil 
tento súd ktorý stál život Ananiáš a Zafíru na to, aby vzbudil bázeň medzi svojou 
novovzniknutou cirkvou. 

Roháček píše v Skutkoch 5:11  A prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to 
počuli 

Čo stojí pri tomto príklade za zmienku je samotný apoštol Peter ktorý ich napomínal. Veď on 
sám niekoľko týždňov predtým zaprel Pána Ježiša a klamal do očí. 

Rozdiel bol v tom že Peter si uvedomil svoje zlyhanie a robil pokánie. Boh jedná s úprimným 
úprimne a s prevráteným jedná prevrátene. 

Príkladov toho ako ľudia jednali v Bázni pred Bohom tak by poslúcahli to čo Boh prikázal by 
sme našli v Božom slove viac a to tých pozitívnych ako aj negatívnych (pôrodné babice, 
samotný faraón, spôsob akým si vyberal Mojžiš vodcov , Samsonov život, Áronovi synovia 
a nesvätý oheň....) 

 

Takže v tomto bode som chcel ukázať, že bázeň pred Bohom má ma viesť k tomu aby som 
neprestupoval ľahkovážne Boží zákon, ale aby som sa bál neposlúchať svojho Boha.  Bázeň 
by mala v mojom živote vzbudiť rešpekt v tom , že budem vždy počúvať viac Boha ako ľudí. 

Tu si spomeňme na to ako Peter a apoštoli prestúpil pred veľradu. Veľkňaz im povedal: 

Skutky 5:27„Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem 
svojím učením a na nás chcete uvaliť krv toho človeka!“ 

 a oni mu odpovedali: 

Skutky 5:29   Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba poslúchať viac ako ľudí. 

Pán Ježiš dal svojim učeníkom veľké poslanie. Poslal ich aby hlásali evanjelium celému  svetu 
a ešte ani poriadne nezačali a už sa stretli s protivenstvom. Ešte len začali kázať evanjelium 
v Jeruzaleme a už im autority hovoria, Dosť! Už dosť! Tu končíte!  A čo urobili apoštoli ? 
Veľmi jasne deklarovali že  pre nich je dôležitejšie poslúchnuť to čím ich poveril PJ než ľudí. 
Pre nich je dôležitejšie rozbiť to čo sa Páči Bohu než to čo by sa páčilo ľuďom. 

Tu môžeme vidieť ako sa prejavuje Božia bázeň, že to čo hovorí Boh, to čo zasľúbil v o svojom 
slove, to k čomu nás poveril, má pre nás omnoho vyššiu váhu, omnoho väčšiu dôležitosť ako 
to ak by to chcel negovať akýkoľvek človek. 



Ten druhý bod o ktorom by som chcel vo vzťahu k bázni hovoriť je: 

Bázeň znamená, že mám pokoru a hlbokú úctu k Pánu bohu k Jeho majestátu 

 Izaiáš  6:1-5 V roku, keď zomrel kráľ Uzzija, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom 
tróne. Okraje jeho rúcha napĺňali chrám. 2 Nad ním stáli serafi. Každý mal po šesť krídel: 
dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. 3 Jeden druhému volal: 
„Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ 4 Prahy dverí sa 
zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. 5 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.“  

Keď sa Izaiáš ocitol v Božej prítomnosti, tak môžeme vidieť ako reagoval na jeho majestát, na 
Božiu prirodzenosť ktorou je jeho Svätosť. Anjeli volali Svätý, Svätý,  Svätý. 

Izaiáš nebol nejakým obyčajným hriešnikom a mohli by sme povedať, že bol pravdepodobne 
jedným z najlepších ľudí , ktorí v tej doby žili a napriek tomu nemohol obstáť pred Božím 
majestátom a padol a volal k Bohu lebo bol usvedčený a videl že nie je dostatočný aby obstál 
pred Bohom. Neskôr čítame že musel prísť anjel a zobrať uhlík z oltára a dotknúť sa 
prorokových pier aby mohol byť ospravedlnený. 

Božia bázeň mi ukazuje na Boží majestát a jeho Svätosť čo ma vedie k úsiliu o čistotu 
v mojom živote, pretože viem že bez ospravedlnenia a posväcovania nebudem môcť obstáť 
pred Hospodinom. 

 

Druhý príklad Mojžiš: 

Keď sa prvý krát stretol Mojžiš s Pánom Bohom v horiacom kry, čítame čo mu Boh povedal: 

Exodus 3:5  Boh povedal: „Nepribližuj sa! Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je 
svätá pôda.“ 

To čo musel urobiť Mojžiš ako prvé keď sa streto l Hospodinom, bolo že si musel vyzuť svoje 
sandále. Pán Boh týmto nechcel Mojžiša nejakým spôsobom odradiť od toho aby vstúpil do 
jeho prítomnosti. 

Naopak Pán Boh ho volá, pozýva ale na druhej strane chce aby si uvedomil že miesto na 
ktorom stojí je sväté nie tá zemepisná poloha ho robí svätím, ale to že práve teraz je tam 
Božia prítomnosť.  

Božia bázeň nás vedie k pokore a úcte voči Pánu Bohu. 

Pokiaľ by dnes prišiel na návštevu tu do nášho zboru Vladimír Putin (Schválne som vybral 
jeho), tak napriek tomu že niektorý s ním možno nesúhlasíte a niektorý ho možno nemusíte, 
tak som presvedčený, že napriek tomu by sme mu prejavili úctu, rešpekt. Nevyložili by sme si 
nohy na stôl pri jednaní s ním. Neprišli by sme oblečený v teplákovej súprave, neposmievali 
by sme sa mu do očí. Neoslovili by sme ho na úvod: Nazdar Vlado. 



Tu môžeme vidieť že napriek možno našim predsudkom a predstavám, tak aj tak by sme 
prejavili tomuto človeku s jeho maličkým majestátom náležitú úctu a rešpekt. 

A napriek tomu zlyhávame v našom  živote pretože nám chýba úcta a rešpekt pred Božou 
slávou a jeho majestátom. 

V tomto bode by som chcel povedať, že sme si vytvoril krivý pohľad na Pána Boha, ktorý nám 
dovoľuje slobodne hrešiť. Zamenili sme si svojvôľu za slobodu. Zaškatuľkovali sme si ho. 

Vytvorili sme si Boha, ktorého si vytiahneme zo svojho vrecka práve vtedy keď sa nám hodí. 

Dnešná doba zdôrazňuje Božiu lásku, to že Pán Boh je dobrý, hovoríme o Božej dobrote, ale 
zabúdame na to že Boh je aj prísny, že On je aj spravodlivým sudcom a to nám dovoľuje 
slobodne hrešiť, pretože však on nám odpustí. 

Keď sa upneme iba na Božiu lásku, akoby sme spochybnili všetko ostatné kým Boh je 
a žijeme v bez zákonnosti.  

Počul som krásnu ilustráciu ktorá nám ukazuje ako spoločne pôsobí Božia láska zároveň 
s Božou bázňou. 

Predstav si teraz že toto je úsečka, ktorá má dva body bod A je tento roh ódia a bod B je 
tento roh pódia. V bode A sa nachádza zákonníctvo a v bode B sa nachádza bez zákonnosť. 
Ľudia zvyčajne vo svojom živote lavírujú niekde medzi tým bodom A a B. 

Niekto možno aj vďaka svojej výchove svojimi rodičmi, zboru a vodcami ktorý ho 
formovali.(prílišné zdôrazňovanie Božej prísnosti a súdov) Tak tento človek sa možno 
pohybuje viac v blízkosti bodu A čo je zákonníctvo. Všetko čím prechádza vo svojom živote 
a všetky myšlienky ktoré idú do jeho mysli sú ovplyvnené príkazmi NESMIEŠ, NEMOŽEŠ. 
Všetko je to len o príkazoch a zákazoch. 

(Mišna -  povedať ako vznikol zákon mimo Mojžišovho zákonu) 

Naopak je tú druhá skupina ľudí, ktorý tiež vďaka svojej výchove, možno aj učeniu 
cirkvi,(prílišné zdôrazňovanie Božej lásky a milosti bez dodržiavania zákonov) ale hlavne kvôli 
vplyvu ducha tohto svet v týchto posledných časoch  o ktorých Božie slovo hovorí že 
posledné časy budú nebezpečné a budú to časy bez zákonnosti. Táto skupina sa ocitá niekde 
v blízkosti bodu B. Tejto skupine  nehovorí nič  žiadny zákon, nič im nehovorí žiadne pravidlo. 
Sú akoby ponechaný sami sebe, kde sú samy sebe Pánom. Čo si oni pomyslia, tak bude. 

Či sa rozhodnem žiť v bode A alebo v bode B, ostanem v pasci zákonníctva, alebo v pasci 
bezbrehej slobody v bez zákonnosti. 

Vyslobodenie z bodu A zo zákonníctva nám ponúka Božia láska a Božia milosť ktorá nás 
vyslobodzuje zo zákonníctva. Táto láska nás uvoľňuje z týchto pút a my si  môžeme 
uvedomiť, že nie sú len nejaké zákony, ktoré sú niekde napísané, ale že Boh nás miluje 
svojou večnou láskou, ustavične nám činí milosť. On chce spôsobiť v našom živote to, že 
nielen že ten zákon je niekde zapísaný a Pán Boh ten zákon zapíše do nášho srdca, aby sme 
to mohli dodržiavať, nie preto že musím, lebo mi to niekto prikázal ale preto lebo to chcem. 



Takže iba Božia láska ťa môže vyslobodiť z pasce zákonníctva. 

Rovnako dôležité je si ale uvedomiť že naopak skupina, ktorá sa nachádza v bode B v pasci 
bez zákonnosti, tak táto skupina môže byť vyslobodená iba božou bázňou.  

Božia bázeň je práve liek na túto pascu bez zákonnosti. Pretože iba vďaka Božej Bázni si títo 
ľudia  si môžu uvedomiť že, AHA to nie je jedno čo ja robím, pretože raz príde posledný súd. 
To nie je jedno čo ja robím pretože tam hore je na nebesiach Boh ktorí všetko vidí.. 

Bázeň znamená, že mám pokoru a hlbokú úctu k Pánu Bohu k Jeho majestátu 

Pán Boh je skutočne naším Otcom, ktorí nás prijíma takých aký sme, ale nezabudnime že Pán 
Boh je Svätý, On je spaľujúci oheň, On sa vie hnevať, na každú nespravodlivosť a miluje 
spravodlivosť. 

V Božom slove čítame že ak aj nebudeš v pristupovať v pravej bázni pristupovať pred 
Hospodina a neprejavíš mu náležitú úctu a pokoru, tak to nič nezmení na fakte že on sa vráti 
ako Kráľ kráľov a Pán pánov a každé koleno pokľakne a každý jazyk vyzná, že Ježiš je Pán.  

Prečo by sme čakali až na koniec časov, keď Kráľa kráľov nosíme v našom srdci. Prečo by sme 
mu nevzdali chválu, prečo by sme mu nevzdali úctu, keď vieme že je toho hoden a  keď 
vieme čo všetko pre nás učinil. 

Dne sa pokorme pred Hospodinom. Dnes odhoď  malomyseľnosť, odhoď falošnú pokoru, ale 
nikdy neodhoď bázeň pred Hospodinom a pred Jeho svätosťou. 

Tým posledným bodom o ktorom chcem krátko hovoriť je: 

Mať bázeň pred Bohom spôsobí že si budem Boha vážiť nad všetko  a nad všetkým. To 
znamená že ho budem milovať a budem milovať to čo On miluje a budem nenávidieť čo On 
nenávidí. Čo je dôležité pre neho, sa stane dôležitým aj pre mňa a to  čo nič neznamená 
pre Boha, stane sa zbytočným aj pre mňa. 

V Izaiášovi máme jedno veľké napomenutie, ktoré bolo adresované Izraelskému národu, ale 
plltí aj pre nás: 

Izaiáš 29:13 „Pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a ctí si ma iba 
svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským 
príkazom,  

Aby to nebol naučený ľudský príkaz, ale aby to bolo niečo čo vyplýva z tvojho srdca.  

Pán Boh vždy očakáva reakciu zo srdca. Ja viem Pane že ťa milujem a ja chcem urobiť to čo je 
tebe ľúbe, čo sa tebe páči. Záleží mi na tebe a ja nechcem urobiť nič čo by ťa mohlo zraniť. 

Pán Boh nenávidí hriech v tvojom živote, ale nie preto, že by ho tvoj hriech urážal, Boha tvoj 
hriech neuráža. Pána Boha tvoj hriech bolí, pretože ako milujúci Otec ti chce dať iba to 
najlepšie a hlboko ho zarmucuje, keď ty sa vydávaš svojou cestou a vyberáš si veci ktoré sú 
zlé v jeho očiach. Božia láska vychováva. 

Čo povedať na záver. 



Božia bázeň sa prejavuje v Božej prítomnosti čo môžeme vidieť na mnohých miestach 
v Božom slove. 

Chcem nás povzbudiť aby  sme predstúpili pred Božiu tvár a aby sme mu vyznali, že náš 
pohľad na neho nebol správny. Aby sme horlili  pred ním a prosili pána Boha aby nám vložil 
do srdca svoju bázeň tak ako to hovorí v:  

Jeremiáš 32:40  Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a 
vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili.  

Pros Boha, Pane daj sa mi spoznať, daj mi Bázeň do môjho srdca. Pane ja chcem aby tak ako 
moja viera rastie skrze poznanie a počúvanie Božieho slova, túžim aby aj moja Bázeň pred 
tebou rástla. 

Nech tvoja bázeň teda spôsobí že si budeš Boha vážiť nad všetko  a nad všetkým že ho 
budeš milovať a budeš milovať to čo On miluje a budeš nenávidieť čo On nenávidí. Čo je 
dôležité pre neho, sa stane dôležitým aj pre teba a to  čo nič neznamená pre Boha, stane sa 
zbytočným aj pre teba. 

 

Niektoré zasľúbenia ohľadne bázne: 

Príslovia 10:27  Bázeň pred Hospodinom predlžuje dni, kým roky bezbožníkov sa skracujú 

Príslovia 14:27 Bázeň Hospodina je prameňom života, slúži na únik z osídel smrti. 

Príslovie 19:23 hovorí: Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, spokojne spí ten, čo ju má, 
nezasiahne ho nešťastie.  

 


