
Božia prítomnosť a jej moc v mojom živote (20.12.2020) 

Úvod zhromaždenia: 

Dnes by som chcel začať dnešné zhromaždenie, týmto vianočným textom. Advent sa nám už 
končí a už v budúcom týždni si budeme pripomínať narodenie nášho spasiteľa PJK. 

Lukáš 2:1-21 

1 V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. 2 Tento prvý 
súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. 3 A všetci sa šli dať zapísať — každý do svojho 
mesta. 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta 
Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, 5 aby sa zapísal so svojou snúbenicou 
Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. 6 Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej 
pôrodu. 7 A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, 
lebo v útulku pre nich nebolo miesta. 8 V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a 
strážili svoje stádo. 9 Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich 
veľký strach. 10 Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude 
radosťou pre všetkých ľudí, 11 lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, 
Kristus Pán. 12 Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v 
jasliach.“ 13 Odrazu sa s anjelom zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha 
a volali: 14 „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“ 15 Len čo 
sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa 
tam stalo — čo nám oznámil Pán.“ 16 Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko 
uložené v jasliach. 17 Keď to uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto 
dieťati. 18 Všetci, čo to počuli, čudovali sa tomu, čo im rozprávali pastieri. 19 Ale Mária si 
všetky tie slová zachovala vo svojom srdci a premýšľala o nich. 20 Pastieri sa potom vrátili, 
oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. 21 

To čo zažili pastieri, keď sa im zjavili anjeli bolo niečo výnimočne. Boli to obyčajný ľudia, ktorí 
nemali nejaké veľké očakávania. Možno si chceli len oddýchnuť po ťažkom dni, možno si 
chceli pospať, možno chceli iba naplniť základné potreby svojho života. Vo svojom vnútri 
však iste hľadali niečo viac, naplnenie svojich životov, životné šťastie. A práve zažili niečo čo 
dovtedy zažil málo kto. Zažili, aké to je keď  sa zjaví Božia sláva. Zažili moc Božej prítomnosti 
skrze oslavujúcich anjelov. 

V súvislosti s týmto príbehom som čítal v knihe ktorú napísal jeden mesiánsky žid, informácie 
ktoré nám nie židom a neznalým ich pozadia môžu pomôcť lepšie pochopiť čo sa vlastne 
stalo. 

V Izraeli neprší počas celého roka. Dážď tam je od polovice októbra do polovice apríla. Na 
začiatku októbra sú všetky vrchy spálené. Ale keď začne pršať v októbri, tak v decembri je 
všetko zelené a vhodné na pasenie. Anjel povedal týmto prekvapeným  pastierom úžasné 
posolstvo a povedal akým spôsobom môžu nájsť novonarodeného Spasiteľa. Povedal im 
jasné znamenia, ktoré ich mali priviesť k narodenému Záchrancovi. 



1. Mali ísť  do Betlehema, ale tam muselo byť mnoho detí. Tým prvým znamení bolo, že 
to dieťa sa narodí v jasliach. Je to jasné znamenie, že dieťa nemajú hľadať v domoch, 
ale v maštali.   V dnešnej dobe si predstavujeme maštaľ úplne inak ako to bolo vtedy. 
V tej dobe to boli jaskyne, ktoré boli na vrchoch Judska používané, ako útulky. Počas 
zimných mesiacov , keď bolo veľa dažďa, tak v nich mohli nájsť stáda skrýšu 
a útočište. Keď nepršalo, tak sa pásli vonku. Keďže sa jednalo o pastierov, tak 
prirodzene vedeli, kde sa tieto jaskyne nachádzajú. 

2. Tým druhým znamením bolo, že dieťa bude zavinuté v plienkach (zavinovačkách). 
Použitý výraz však neznamená plienky, pretože to nebolo niečo neobvyklé, ale 
použitý výraz sa používa na označenie  pruhu látky, do ktorého sa zvykli zabaľovať 
mŕtvoly. To že bolo dieťa zavinuté do takého pruhu látku bolo neobvyklé a preto to 
bolo znamením pre pastierov.  Prečo tieto pruhy látky?  Vedľa jaskýň ktoré sa mohli 
používať ako maštale, boli ďalšie, ktoré  Židia používali ako hroby. Aby mali všetko po 
ruke, bolo zvykom v jaskyni v dierach v stene (vidno ich dodnes) držať pohrebné 
rúcho a pásy látky. Keď niekto v Betleheme zomrel, vyniesli jeho telo z mesta  
a priniesli ho do jaskyne. Tu telo zavinuli a odniesli na pohrebné pole. Preto keď sa 
Ježiš narodil v jaskyni, použili Jozef a Mária to, čo bolo po ruke. A o boli to tieto 
špeciálne pruhy látky. V prvý deň svojho života bol zavinutý do takého istého plátna, 
ako v posledný deň svojho života. Táto skutočnosť nám ukazuje na dôvod jeho 
narodenia. My sme sa narodili aby sme žili. Pán Ježiš sa narodil, aby zomrel. 

Títo pastieri, zažili Božiu blízkosť a uverili správe, ktorú im anjel povedal.  Dnes by som sa 
chcel v moje kázni zamerať práve na to akú moc má Božia prítomnosť v mojom, živote 
a naopak, aký biedny je život kresťana, keď nezažíva túto prítomnosť každý deň. Pretože tak 
ako sa narodil PJ preto aby zomrel a naplnil tak Boží plán našej záchrany, tak  rovnako aj my 
sme sa narodili, aby sme naplnili  Boží plán pre naše životy. Tak ako sa Pán Ježiš mohol 
slobodne rozhodnúť, rovnako aj ty a ja sa môžeme slobodne rozhodnúť, či chcem kráčať po 
ceste ktorú Pán Boh pripravil pre môj život. A nielen to, je dôležité či chcem kráčať v jeho 
prítomnosti, alebo pôjdem sám. 

Adventný čas je pre nás príležitosťou, aby sme premýšľali o svojom živote, o svojich 
očakávania, ale nie len v kontexte prichádzajúcich sviatkov, ale predovšetkým v kontexte 
vlastného života, jeho smerovania a jeho priorít. Zároveň je to čas kedy si možno viac 
uvedomujeme potrebu byť pripravený, nie kvôli sviatočnému stolu na štedrý večer, ale byť 
pripravený k hostine na ktorú je každý z nás pozvaný pri príležitosti svadby Baránka. Pán Ježiš 
príde. Na konci Zjavenia (22:20) je napísané: 20 Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: „Áno, 
prídem čoskoro!“ Amen, príď, Pane Ježišu! 

Nech nám v tom Pán Bo h pomôže. Amen. 

Kázeň: 

Dnes by som chcel s Vami zamyslieť nad tým aká je dôležitá Božia prítomnosť v našich 
životoch. Skutočná Božia prítomnosť v našich životoch dáva každému  živému kresťanovi  
moc a všetko čo potrebuje, aby žil víťazne a rástol v poznaní a službe pre svojho Boha 
a Spasiteľa.  



Keď som si čítal Mojžišov život a celý ten proces, ako ho Pán Boh povolal, tak veľmi ma 
zaujalo práve to ako si Mojžiš uvedomoval, že pokiaľ nebude Boh prítomný v jeho život, 
pokiaľ Boh nebude kráčať s ním, tak nemá zmysel, aby sa pokúšal o čokoľvek vo svojom 
živote. Nemá zmysel, aby vošiel spolu s ľudom do zasľúbenej zeme ak Boh nepôjde s nimi. 

V Exodus 33:12-17 čítame rozhovor Mojžiša s Pánom Bohom, po tom, ako mu Pán Boh 
oznámil že pretože ľud je spurný a tvrdej šije, nepovedie ho do zasľúbenej zeme, lebo by  ho 
musel zahubiť. Pošle však anjela, ktorý  vyženie tam žijúce národy a Izrael tam bude môcť 
vojsť, ako im zaľúbil Boh – ale bez Boha. 

12 Mojžiš povedal Hospodinovi: „Pozri, ty mi hovoríš: ‚Vyveď tento ľud,‘ ale neoznámil si mi, 
koho chceš so mnou poslať, hoci si mi povedal: ‚Poznám ťa po mene, ba aj moju priazeň si 
si získal.‘ 13 Ak som teda u teba našiel priazeň, daj mi poznať svoju cestu, aby som ťa 
poznával a neustále mal tvoju priazeň. Pozri, veď tento národ je tvoj ľud!“ 14 On 
odpovedal: „Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku.“ 15 Mojžiš mu odpovedal: 
„Ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj! 16 Ako inak poznám, že som spolu s 
tvojím ľudom získal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami? Tým sa budem 
spolu s tvojím ľudom líšiť od ostatných národov na zemi.“ 17 Hospodin povedal Mojžišovi: 
„Aj to, o čo si prosil, urobím, lebo si získal moju priazeň a poznám ťa podľa mena.“ 

Mojžiš tu krásne ukazuje, že to čo nás odlišuje, od ľudí okolo nás, je to že Boh je s nami a On 
nás vedie, dáva nám smer a pretvára nás tak, aby sme konali jeho vôľu pre náš život, ale aby 
bola jeho vôľa konaná aj skrze náš život. 

Často sa rôzne národy aj dnes porovnávajú a hovoríme, táto krajina zvládla dobre 
ekonomiku. Táto krajina má najlepšiu armádu na svete. Naozaj je okolo nás množstvo 
dobrých krajín z ktorých by sme si vedeli vziať príklad v o vedení štátu, armády, financií atď. 
Aj Mojžiš sa mohol rozhliadnuť a povedať: Od týchto si zoberiem toto dobré a od tých toto. 
Nejako to zvládneme. 

Mojžiša však nezaujímali okolité národy, to ako oni dosiahli možno svoj úspech alebo 
neúspech. Mojžiš pred Pánom Bohom vyjadril jednoznačný postoj:  Jedinou cestou, pre naše 
vedenie a riadenie, je to, aby s nami bola Božia prítomnosť. 

Pretože ak to tak bude tak, nikto nám nebude môcť uškodiť. Naopak pokiaľ Boh nebude 
s nami, budeme bezmocný a budem ničím. Mojžiš si uvedomoval to čo vyjadril aj Pavol v liste 
Rimanom. 

Rimanom 8:31 31 Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 

AJ keby všetci okolo nás boli mocný a chýr o ich sile, armáde, skúsenostiach ich predchádzal, 
tak aj tak sa my chceme spoliehať iba zjavnú prítomnosť nášho Boha. 

Pána Boh Mojžišovi odpovedal jednoznačne: 

14 „Ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku. 

Nie je to nádherné. „Ja osobne pôjdem s Vami“. Nezáleží akým nepriateľom alebo skúškam 
budete čeliť, pretože vo mne vždy môžete nájsť nerušené a kľudné odpočinutie. 



Rovnaká pravda platí aj pre tvoj život. Nemá zmysel sa pokúšať žiť spravodlivý život pokiaľ 
Božia prítomnosť nenapĺňa tvoj život Jeho mocou. Božia prítomnosť a blízkosť v tvojom 
každodennom živote ti, dáva silu, víťazstvo v pokušeniach, múdrosť a vedenie aj v situáciách , 
ktoré sa môžu zdať beznádejné. 

Pokiaľ máš vo svojom živote prítomnosť Pána Ježiša, budeš zažívať pokoj, nebudeš zažívať 
úzkosť, neistotu, nebudeš musieť  pobiehať sem a tam a hľadať vedenie, nebudeš musieť 
viac zažívať pocit pádu na dno a znovu povstávanie. Budeš prežívať pokoj vo svojom živote 
s vedomím, že Pán Boh to má všetko pod kontrolou. 

Pozrime sa na niektorých veľkých Božích služobníkov a na to čo priniesla Božia prítomnosť do 
ich, životov a čo môže priniesť aj dnes do našich životov. 

1. Božia prítomnosť v tvojom živote sa prejavuje, tak že ostatný si uvedomujú, že Boh je 
s tebou. 

Pekný príklad je Abrahám a Abimélech. V Genesis 21:22 čítame: 

22 V tom čase Abimelech a veliteľ jeho vojska, Pichól, povedali Abrahámovi: „Boh je s tebou 
vo všetkom, čo konáš. 

Abrahám ja vidím že si iný, že si odlišný, že niečo mocné je v tvojom živote. Vidím že tvoj Boh 
je s tebou, chráni ťa, vedie a požehnáva. 

Je Božia prítomnosť v tvojom živote zjavná pre ľudí okolo teba? Môže toto povedať o tebe 
tvoj kolega, spolužiak alebo priateľ? 

2. Pokiaľ je Božia prítomnosť skrze Ducha svätého  v tvojom živote, potom ti dáva 
odvahu a silu postaviť sa akémukoľvek nepriateľovi, pretože si uvedomuješ, že to čo 
máš ti nemôže nikto vziať. Tak ako by ti mohol ublížiť nepriateľ? 

Jozua 1:5-9 

5 Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. 
Nenechám ťa ani ťa neopustím. 6 Buď silný a odvážny, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do 
vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. 7 Len buď silný a veľmi 
odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od 
neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo 
podnikneš. 8 Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo 
dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a 
budeš si počínať rozumne. 9 Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a 
nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ 

Pán Boh zasľúbil Jozuovi, že ak s ním bude Božia prítomnosť, tak žiadny nepriateľ sa mu 
nebude môcť postaviť. 

3. Božia prítomnosť v tvojom živote premieňa tvoj strach na odvahu. Pretože pokiaľ je 
Božia prítomnosť v tvojom živote tak Boh vie použiť každého, aj teba. 
Pán Boh prehovoril skrze anjela ku Gedeonovi: Sudcov 6:12-16 



12 Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho: „Hospodin s tebou, odvážny 
hrdina!“ 13 Gideón odpovedal: „Prosím, pán môj, ak je s nami Hospodin, prečo nás 
toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali 
naši otcovia? Vravievali: ‚Či nás Hospodin nevyviedol z Egypta?‘ Teraz nás však 
Hospodin zavrhol a vydal nás napospas Midjánčanom.“ 14 Hospodinov anjel sa k 
nemu obrátil a povedal: „Použi svoju silu a vysloboď Izraelitov z moci Midjánčanov. 
Či som ťa neposlal?“ 15 On však namietol: „Prosím, Pane, ako mám vyslobodiť 
Izraelitov? Veď môj rod je najchatrnejší z kmeňa Menašše a ja som v dome svojho 
otca celkom bezvýznamný.“ 16 Hospodinov anjel ho však ubezpečil: „Keď budem s 
tebou, Midjánčanov porazíš ako jedného muža.“ 
Pán Boh hovorí Gedeonovi. Je v tebe sila , ktorá je tak mocná, že môže zachrániť 
Izrael. Tou silou je moja prítomnosť. 
 

4. Božia prítomnosť ti dáva istotu, v čase keď všetci a všetko ide proti tebe. Pán Boh ti 
vtedy hovorí: Nezáleží čo sa deje okolo teba, pretože ja som s tebou. 
Jeremiáš 15:19-21 
19 Preto takto hovorí Hospodin: „Ak sa obrátiš ku mne, navrátim ťa k sebe, budeš 
stáť predo mnou, ak budeš oddeľovať vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi 
ústami. Oni nech sa obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k nim! 20 Urobím ťa pre tento 
ľud pevnou bronzovou hradbou. Budú proti tebe bojovať, ale nepremôžu ťa, lebo ja 
som s tebou, aby som ťa zachránil a oslobodil,“ znie výrok 
Hospodina. 21 „Vyslobodím ťa z ruky zločincov a vykúpim ťa z ruky ukrutníkov.“ 
Pán Boh povedal Jeremiášovi, že sa proti nemu obráti celý národ a odmietnu ho aj 
s posolstvom , ktoré mu dal Pán Boh pre svoj ľud. Pán Boh mu hovorí: Nezáleží na 
tom čo , či sa proti tebe obráti celá zem, pretože všetko na čom záleží, je to, že je 
s tebou moja prítomnosť. Buď si istý, že ja som s tebou. 
 

5. Pokiaľ je Božia prítomnosť v tvojom živote, tak dokážeš prejsť, akýmkoľvek súžením, 
akýmkoľvek oheň alebo povodeň v tvojom živote ti nielen že neublížia, ale prinesú ti 
požehnanie. 
Izaiáš 43:1-5 
1 A teraz, takto hovorí Hospodin, tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, 
veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. 2 Keď budeš prechádzať cez 
vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš 
sa a plameň ťa nespáli. 3 Veď ja som Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ. 
Dal som Egypt ako výkupné za teba, Kúš a Sábu namiesto teba. 4 Pretože si v mojich 
očiach vzácny, drahý, milujem ťa, ľudí dám namiesto teba a národy za tvoj 
život. 5 Neboj sa, veď som s tebou, tvoje potomstvo privediem od východu, 
zhromaždím ťa od západu.   

Stála Božia prítomnosť v živote nie je len nejaká jednorazová záležitosť, je to niečo čo môžeš 
zažívať aj ty, aj ja každý deň svojho života. Aj dnes ťa Božia prítomnosť v tvojom živote môže 
viesť, dávať ti odvahu, otvárať dvere, odstraňovať prekážky, obmäkčovať srdia ľudí a 



zbavovať ťa strachu, dá ti silu vytrvať aj keď okolnosti sú proti tebe, dá ti silu prejsť súžením 
tvojho života a vyjsť s toho silnejší a požehnanejší.  

Pokiaľ si ale myslíš, že si uveril a toto všetko ti automaticky patrí, tak musím ťa sklamať. Božia 
prítomnosť v mojom a tvojom živote je postavená na úzkom vzťahu medzi mnou a Bohom 
a vzťahuje sa na ňu podmienka. Pozriem sa na príklade kráľa Asu, čo je potrebné, aby som 
mohol zažívať trvalú Božiu prítomnosť v mojom živote.  

2.Parlipomanon 14:7-11  - 15: 

Asa mal vojsko z Júdovcov v počte tristotisíc mužov, vyzbrojených veľkým štítom a kopijou, 
a z Benjamínovcov v počte dvestoosemdesiattisíc mužov, ktorí používali malé štíty a luk. To 
všetko boli udatní hrdinovia. 8 Kúšijec Zerach s miliónovým vojskom a s tristo vozmi sa 
vypravil proti nim a dorazil až k Mareši. 9 Asa vyšiel proti nemu a bojové postavenie zaujali 
v údolí Cefata pri Mareši. 10 Asa volal k Hospodinovi, svojmu Bohu: „Hospodin, jedine ty 
môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným. Pomôž nám, Hospodin, Bože náš, veď na 
teba sa spoliehame a v tvojom mene sme nastúpili proti tomuto množstvu. Hospodin, ty si 
náš Boh. Proti tebe nikto neobstojí.“ 11 V boji proti Asovi a Júdovi porazil Hospodin 
Kúšijcov, takže sa dali na útek. 15. kapitola 

1 Boží duch dal vnuknutie Azarjovi, synovi Odéda. 2 Ten sa postavil pred Asu a povedal mu: 
„Čujte ma, Asa i celý Júda a Benjamín! Hospodin bude s vami, ak vy budete s ním. Ak ho 
budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, aj on opustí vás. 3 Dlho bol Izrael bez 
pravého Boha, bez vyučujúceho kňaza a bez zákona. 4 Keď sa však vo svojej biede obrátil k 
Hospodinovi, Bohu Izraela, a vzýval ho, dal sa mu nájsť. 5 Za oných čias sa nemohol nikto 
bezpečne pohybovať, lebo na obyvateľov všetkých krajín doľahli veľké 
nepokoje. 6 Dochádzalo ku zrážkam medzi jednotlivými národmi a mestami, lebo ich Boh 
rôznym súžením uvádzal do zmätku. 7 Vy však buďte rozhodní a nech vám neochabujú 
ruky, pretože za vašu prácu dostanete odmenu.“ 8 Keď Asa počul tieto slová, proroctvo 
proroka Azarju, syna Odéda, odhodlal sa odstrániť ohavné modly z celého Judska a územia 
Benjamína, ako i z miest, ktoré dobyl v Efrajimskom pohorí. Obnovil i oltár Hospodina, 
ktorý stál pred predsieňou Hospodinovho chrámu. 9 Nato zhromaždil všetkých Júdovcov i 
Benjamínovcov a z Efrajima, Menaššeho a Šimeóna tých, čo u nich prechodne bývali. 
Mnohí Izraeliti totiž prešli k nemu, keď videli, že je s ním Hospodin, jeho Boh. 10 Zhromaždili 
sa v Jeruzaleme v treťom mesiaci pätnásteho roku Asovej vlády. 11 Toho dňa obetovali 
Hospodinovi z koristi, ktorú prihnali: sedemsto dobytčiat a sedemtisíc oviec. 12 Zmluvne sa 
zaviazali, že budú celým srdcom a celou dušou hľadať Hospodina, Boha svojich 
otcov. 13 Každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraela, mal byť usmrtený — malý či 
veľký, muž či žena. 14 Prisahali Hospodinovi hlasito a s plesaním, za zvuku trúb a 
rohov. 15 Všetci Júdovci sa radovali z tej prísahy, lebo prisahali celým srdcom, hľadali ho s 
nadšením a on sa im dal nájsť. Tak im Hospodin zaistil pokoj od okolia. 

Celé tajomstvo získania a udržania si Božej prítomnosti vo svojom živote môžeme nájsť 
v tomto príbehu. Pán Boh povedal Azovi: Nikdy nezabudni na to,  ako si dosiahol toto 
víťazstvo. Keď si bol v tiesni, tak si ma hľadal celým svojim srdcom a Ja som ťa poctil svojou 
prítomnosťou. Bola to moja prítomnosť ktorá ti dala víťazstvo a zahnala vašich nepriateľov. 



Prorok Azarja mu povedal: Rozpomeň sa na to ako vyzeralo tvoje kráľovstvo, skôr ako si 
prišiel k moci. Všetko bolo v neporiadku, nebol tu zákon, nebolo tu vedenie. Každý si robil čo 
chcel. 

Rovnako to je bratia a sestry aj v našich životoch. Pokiaľ nie je prítomný Pán Boh v tvojom 
živote, tak tvoj život je v neporiadku, v chaose bez akejkoľvek autority, bez pokoja, bez vízie 
a jasného cieľu. Každý si robí to, čo sa mu páči a čo je dobré, aby naplnil svoju telesné túžby. 

Boží nárok je ale jednoznačný: 

Matúš 22:37  „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou 
dušou a celou svojou mysľou.“ 

Bratia sestry, Boží zámerom pre náš život a naše rodiny, nie je neistota a chaos. Božie 
zasľúbenia sú nemenné a jeho slovo zaručuje: „Pokiaľ ma budeš po zbytok svojho života 
hľadať , tak ja budem s tebou. Kedykoľvek budeš ku mne volať, vždy ma nájdeš.“ 

Jakub 4:8  8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. 

Aj ty môžeš mať zotrvávajúcu Božiu prítomnosť vo svojom živote, pokiaľ ho budeš hľadať 
a vyhľadávať každý deň svojho života. 

„Hospodin bude s vami, ak vy budete s ním. Ak ho budete hľadať, dá sa vám nájsť.“ 

Hebrejské slovo pre preloženú frázu „dá sa vám nájsť“ je matsa, čo znamená „ jeho 
prítomnosť prichádza aby splnomocnila, požehnala“ 

Pán Boh tu hovorí: Hľadaj Hospodina celým svojím srdcom a On k tebe príde so svojou 
prítomnosťou. 

Jeho prítomnosť bude všemocnou silou, ktorá bude vyžarovať a prúdiť z tvojho života. 

Pán Boh uzavrel s každým znovuzrodeným veriacim človekom zmluvu, ktorej základom je 
obeť Pána Ježiša Krista a zahŕňa mnohé zasľúbenia, ktoré si ako kresťania môžeme prisvojiť 
pre svoj život a stáť na nich. Jedno z nich je aj  „On nás nikdy neopustí, ani sa nás nevzdá.“ 
(židom 13“5) 

A mohol by si oponovať, čo mi tu hovoríš veď je tu napísané, že Pán Boh ma neopustí, tak 
ako by som mohol stratiť Jeho prítomnosť v mojom živote. Dovoľ mi, aby som to vysvetlil. 

Boh má  aj iné zasľúbenia, ktoré sú určené pre tých, ktorí sa ho rozhodli hľadať celým svojim 
srdcom. Jedno z nich je práve zasľúbenie Božej prítomnosti. Toto zasľúbenie má však 
podmienku. 

Božie slovo nám ukazuje, že ak budeme dodržovať pravidlá týkajúce sa tohto zasľúbenia, tak 
potom budeme prežívať radosť a neuveriteľné Božie požehnanie cez Božiu prítomnosť 
v našich životoch. Pokiaľ budem hľadať Boha celým svojim srdom, svojou , mysľou a celou 
svojou dušou, tak Pán Boh sa mi dá poznať a zahrnie môj život svojou prítomnosťou, ktorá 
bude tak zjavná, že každý bude vidieť, že Boh  je živý.  



Pokiaľ ale nebudeš hľadať Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou 
silou a pôjdeš cestou telesnosti, budeš nasledovať svoje plány, svoje túžby, začneš robiť 
kompromisy s hriechom, tak potom Pán Boh odstráni svoju prítomnosť z tvojho života. 

To neznamená, že budeš stratený, ale budeš chodiť v moci svojho tela. 

Veľa ľudí pri svojom obrátení zažilo vzplanutie, túžbu a horlivosť za Božie veci. To všetko však 
časom zoslablo a oni začali Boha zanedbávať. Porušujú príkazy ktoré Pán Boh zanechal 
a vracajú sa späť k svojim hriešnym spôsobom života. Napriek tom stále veria, že s nim 
zostáva Božia prítomnosť. Ale to  je lož. Pretože Božie slovo hovorí: Ak ho ty opustíš, aj on 
opustí teba. 

Zasľúbenie Božej prítomnosti v tvojom živote je podmienené.  

Pán Boh nás nikdy neopustí a nikdy nás neprestane milovať, ale ak zostávame v hriechu 
a rozhodneme sa ísť v svojej telesnosti namiesto kráčania v jeho vôli, tak Jeho prítomnosť 
s nami nebude. Budeme žiť podľa tela, namáhať sa , zápasiť, plahočiť sa bez akejkoľvek moci, 
alebo vedenia. 

Celý verš Jakub 4:8 hovorí: 

Jakub 4:8  8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, 
vnútorne rozpoltení, posväťte si srdcia! 

Kresťan bez ochoty sa zaviazať, tiež túži po Božej prítomnosti vo svojom živote, teda 
minimálne túži zažívať zdieľaný pocit Božej blízkosti, ale nie je ochotný venovať svoje úsilie 
a zaplatiť za to. Radšej bude vyhľadávať spoločenstvo, kde sú dobré kázne kázané v moci, 
kde sú dobré chvály, kde cítiť že Pána Boh je prítomný. A toto mu stačí. Raz, možno dva razy 
za týždeň. Odchádza so zhromaždenia s tým, že toto slovo bolo dobré , malo moc. Uznáva, že 
sa ho dotklo, ale nie je ochotný vyjsť zo svojej telesnosti a tak týždeň prežije podľa seba a pre 
seba. Možno je ochotný venovať každý deň krátky čas Bohu, ale to je všetko. 

Keď Izrael putoval púšťou, tak Pán Boh zjavoval svoju prítomnosť skrze oblak, ktorý išiel pred 
nimi a vďaka tomuto oblaku mohli Izraeliti jasne vidieť že Boh je s nimi. Tento oblak tiež 
zostupoval a prikrýval stánok zmluvy. Tento oblak ich viedol. Keď sa pohol aj národ sa pohol, 
keď zastal, tak aj národ zastal. Celý národ vložil svoju  dôveru a budúcnosť do tohto 
viditeľného mraku Božej prítomnosti. 

Aj dnes chce Pán Boh zostúpiť akoby v mraku a prikryť tvoju modlitebnú miestnosť. Pretože 
je to niečo intímne a jedinečné. Pán Boh chce byť iba s tebou, chce aby si sa v tej chvíli 
venoval iba Jemu. Pán Boh každý deň čaká, kedy otvoríš svoje srdce a postavíš sa pred ním, 
aby ťa mohol prikryť svojim pokojom. Čaká kedy sa mu otvoríš, aby ťa mohol viesť, zmocniť 
ťa pre veci, ktoré je potrebné vykonať a naplní tvoj život pokojom a očakávaním na jeho moc, 
ktorá sa jasne prejaví vo všetkom čo si mu zveril. Dá ti vedenie pre tvoj život či už v práci, vo 
vzťahoch a aj v tvojom dome.  

Táto komôrke môže byť čokoľvek a kdekoľvek. Čo ale musíš urobiť je zavrieť dvere všetkému 
ostatnému a povedať: „Pane mám len pol hodiny, ale toto je čas, kedy chcem byť iba 
s tebou. Milujem ťa.“ 



Je úžasné byť zavretý z Bohom, rozvíjať svoj modlitebný život. Boh sľubuje, že keď budeš 
hľadajúcim, modliacim sa služobníkom, tak on bude prítomný v tvojom živote a prejaví sa to 
nielen v tvojom živote ale bude to mať vplyv pre všetkých vôkol teba. 

Keď ho budeš hľadať celým svojim srdcom, tak On sa ti dá poznať a tvoj život sa bude 
posväcovať. Pretože keď uvidíš aký je on milujúci a ako veľmi je k tebe milosrdný, tak staneš 
sa aj ty viacej milujúcim aj milosrdný k druhým. Poznanie Boha a jeho prítomnosť v tvojom 
živote ťa bude premieňať a ty sa budeš viac a viac podobať na PJK. 

Záver: Blíži sa deň kedy nám bude znovu zjavená Božia sláva a Jeho prítomnosť.  Boh príde 
znovu na túto zem. To čo zažili pastieri, keď sa stretli s anjelmi a novonarodeným Mesiášom, 
bolo v atmosfére nabitej Božou prítomnosťou, Jeho slávou, láskou k človeku a milosťou. Keď 
príde PJ na túto zem znovu, príde v sláve preto, aby súdil tento svet, aby hľadal či sme 
obstáli, či sme horlili za moc jeho prítomnosti v našich životoch. Hľadaj ho preto celým 
svojim srdcom a horli za jeho prítomnosť v tvojom každodennom živote. Potom obstojíš pre 
prichádzajúcim súdom a spoznáš neuveriteľnú moc a požehnanie z Božej prítomnosti 
v tvojom živote. 

Amen. 


