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Sobota 13. augusta 2016 

Text: Ž 105, 1 

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! 

Piesne: ES č. 250, 343 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Pán Boh plní svoje zasľúbenia. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že Izraelci boli dovedení do 

Kanaánu. Čo Boh sľúbil, to aj splnil. Žalm 105 je oslavou týchto mocných skutkov. Už praotcom 

dal zasľúbenie, že ich potomkov vovedie do kanaánskej krajiny, a svoje slovo aj dodržal. 

Mocnou rukou ich vyslobodil z otroctva v Egypte, a preto nemajú zabúdať na vďačnosť voči 

Nemu. Žalm 105 napomína Boží ľud ku stálej vďačnosti a oslave Hospodina. Vďaka Hos-

podinovi a vzývanie Jeho mena v chrámovej bohoslužbe bolo základnou výsadou i povinnosťou 

Izraela. Izraelci mali vzývať Jeho meno a hlásať Jeho skutky nielen vo svojich rodinách, ale aj 

pred ostatnými národmi. Lebo Boh Izraela je živý a mocný. No nielen ľud starej zmluvy, ktorý 

zakúsil Božiu lásku, vernosť a starostlivosť, mal ďakovať Bohu za splnenie zasľúbení, za 

vyslobodenie z otroctva, vedenie púšťou a vovedenie do Kanaánu. Aj my, ľud novej zmluvy, 

máme Pánu Bohu za čo ďakovať. Veď sme boli vyslobodení z otroctva hriechu a večnej smrti. 

Vykúpení sme boli draho. Nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou 

nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista. Jeho obeťou na kríži sme sa stali ospravedlnenými 

Božími deťmi, a rovnako ako Izraelci smeli putovať po ceste do Kanaánu v istote Božej 

prítomnosti a pomoci, tak aj my smieme kráčať púťou tejto časnosti v istote, že je s nami Kristus, 

ktorému po diele vykúpenia bola daná všetka moc na nebi aj na zemi. On nech je pre nás cestou, 

pravdou i životom. Jeho nasledujme, napodobňujme, vo viere vyznávajme, a to slovami, ale 

predovšetkým svojím životom. Nik neprichádza k Bohu – Otcovi, ak len nie skrze Neho. Kristus 

nám otvára brány do večného, nebeského Kanaánu. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho 

jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3, 17) 

Nech je za to Bohu od nás vzdávaná chvála. Voláme k Darcovi všetkých dobrých darov slovami 

piesne z ES č. 343, 6: „Za náš poklad najvyšší, Tvoju lásku stelesnenú, daný v Kristu Ježiši 

k životu a vykúpeniu, chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.“ Amen. 

Modlitba: 
Pane, ďakujeme Ti, že sa o nás staráš ako láskavý Otec a dávaš nám mnohé dary na každý deň 

nášho života. Zvlášť Ti ďakujeme, že si nás skrze Kristovo dielo vyslobodil z otroctva hriechu 

a večnej smrti. Prosíme, daj nám múdrosť, aby sme si tento vzácny dar vážili a zaň Ti ďakovali, 

a tak svojimi slovami chvály, ako aj skutkami lásky, služby a pomoci prispievali k oslave Tvojho 

svätého mena. Dávaj nám aj odvahu, aby sme sa v živote žiadnych ťažkostí neľakali, ale u Teba 

vždy pomoc hľadali aj nachádzali. Veď nás cestou tejto časnosti, sprevádzaj a ochraňuj nás a raz 

pre zásluhy Krista uveď nás do nebeského Kanaánu. Amen. 
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