Bázeň pred Otcom

OD 23.9.2018

Lukáš 12:1
1 Medzitým sa zhlukli tisícové zástupy, takže ľudia až šliapali po sebe. Ježiš začal hovoriť
najprv svojim učeníkom: Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. 2 Veď nič nie je také
skryté, aby raz nebolo odhalené, a nič nie je natoľko utajené, aby raz nevyšlo najavo. 3
Lebo čo ste povedali v tme, budú počuť na svetle. Čo ste v komôrkach pošepli do ucha,
budú rozhlasovať zo striech. 4 Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo
zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť! 5 Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte
sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám: Toho sa bojte! 6 Či
nepredávajú päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. 7 Vy
však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov.
Ako ide Božia Otcova dokonalá láska (spočítané všetky vlasy) ruka v ruke so svätou
bázňou pred Ním?
1 Jána 4:18
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.
Paradox: Prečo sa mám báť Boha, ktorý vyháňa všetok strach? (Boha-bojný)
Báť sa Boha nie je negatívne, ale pozitívne.
Príslovie 14:26
V bázni Hospodina je pevná nádej, pre svoje deti je útočiskom. 27 Bázeň Hospodina je
zdrojom života, slúži na únik z osídel smrti.
Luther - rozdiel medzi “otrockým strachom” a “synovským strachom” servile fear and
a filial fear.
1. Bázeň znamená báť sa neposlúchnuť Boha.
Bázeň ťa vedie k poslušnosti voči Bohu za každú cenu.
Bázeň v biblii:
Jozef - Gen. 42:18 - ked prisli jeho bratia a skúšal ich a obvinil, žú vyzvedači, tak ich dal
na 3 dni do väzenia, ale potom im hovorí, že sa “tiež bojí Boha” a povedal im, čo majú
spraviť.
Pôrodné baby v Exodus 1:17: báli sa Boha a nerobili ako im prikázal egyptský kráľ a
nechávali chlapcov nažive.
Faraón sa ani po všetkých varovných ranách nebál Hospodina a tak priniesol priniesol
ďaľšiu 8. pohromu na svoj národ. (Ex. 9:30)
Môjžiš si vybral svojich vodcov na základe toho, či sa báli Boha a nebrali (nenávideli)
úplatky. (Exodus 18:21)

Mojžišov zákon uvádza bázeń pred Bohom ako dôvod, prečo sa správať k postihnutým
a starším s úctou. (Levitikus 19:14 a 32)
2. Bázeň znamená mať hlbokú úctu pre Boží majestát.
Exodus 3:5 - Môjžiš si vyzúva svoju obuv, keď sa stretáva s Bohom pri horiacom kri.
ILL: vyložené nohy na stole v prítomnosti Kráľa… asi nie
Boh do vačku VS. Boží majestát - úžas a hlboký rešpekt pred Jeho slávou (spaľujúci
oheň)
ILL: Mr. Beaver o Aslanovi: Boh nie je bezpečný…ale je dobrý!
ILL: búrka na mori - Marek 4:37
Tu sa strhla silná búrka s víchricou a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. 38
Ježiš však spal na vankúši v zadnej časti lode. Zobudili ho a povedali mu: Učiteľ, nedbáš,
že hynieme? 39 On vstal, pohrozil víchru a prikázal moru: Mlč, utíš sa! Vtedy víchor ustal a
nastalo veľké ticho. 40 A im povedal: Čo ste takí vystrašení? Ešte stále nemáte vieru? 41
Prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili: Ktože je to, že ho počúva i vietor, i
more?
3. Bázeň znamená milovať to, čo Boh miluje a nenávidieť to, čo On nenávidí nenávidieť hriech & nespravodlivosť.
2. Korinťanom 7:1
Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistime sa od všetkých škvŕn tela i ducha a v
Božej bázni zavŕšme svoje posvätenie.
Rimanom 3:18 (kapitola, že nieto spravodlivého ani jedného…)- vs. 18. Hlavný dôvod,
prečo je nespravodlivosť & hriech vo svete - lebo nieto bázne Božej pred ich očami
Príslovie 3:7
Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla.
Židom 10:31
31 Hrozné je padnúť do rúk živého Boha.
Zhrnutie:
To, či mám bázeň pred Bohom sa najviac ukáže na našej poslušnosti/neposlušnosti.
V hlbokej úcte pre Jeho majesttáť & Bázeň znamená milovať to, čo miluje Boh a
nenávidieť, to čo on nenávidí….túžba poslúchať Boha a nenávidieť hriech.

