
 1 

Sobota 16. júla 2016 

Text: Ž 113, 3 

Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo! 

Piesne: ES č. 307, 350 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Je dôležité, ako sa na veci okolo seba pozeráme, čo hľadáme. Niekto hľadá len chyby: čo sa mu 

nepáči, s čím je nespokojný. Žalmista hovorí o tom, že meno Hospodinovo má byť pochválené 

od slnka východu až po západ, teda celý deň. Celý život človeka má byť oslavou Hospodina. 

Takýto uhol pohľadu je uhol pohľadu kresťana. Spievať na oslavu Hospodina. Chváliť Jeho 

meno. Žalm plný nádeje. Z nádeje sa dá žiť, proroctvo trvá a pieseň oslavujúca Hospodina znie. 

Pán Boh od nás odvrátil svoj hnev v Pánovi Ježišovi. Nebeský Otec dal svojho Syna za nás 

a s Jeho posledným vzlykom na kríži my máme s plačom a v ľútosti ďakovať Bohu a oslavovať 

Ho za lásku a milosrdenstvo k nám. Ani myslieť na niečo iné. Ani pomyslenie nepripusťme, že 

by náš život mal vyzerať inak, než oslavná pieseň. Buď pochválené meno Hospodinovo! Čím sa 

zaoberáme? Čo si ukladáme do pamäti? Ukladáme si tam slová a činy, ktoré sa nás dotkli, 

a pritom nám z pamäti vyprcháva obrovské množstvo informácií. Čo si však najskôr 

zapamätáme? Pamätáme si krivdy a neprávosti? Pamätáme si urážky, mnoho nešťastných slov či 

udalostí? Alebo si pamätáme a spomíname na krásne udalosti života, povzbudivé slová, pekné 

chvíle? Ďakujme Pánu Bohu za ne. Ďakujme Mu za to, že vykonal veľké veci. Spomenieme si, 

ako do nášho života vstúpil Pán Boh? Asi by sme nenašli človeka, ktorý by ľutoval, že do Jeho 

života vstúpil Boh. Keď sme si uvedomili, že Boh sa na nás hneval, ale odvrátil svoj hnev od nás 

a potešil nás, dal nám nádej na lepšie časy – to sú krásne spomienky. Spomienky plné odpustenia, 

Božej vôle a milosti. Boží ľud si neustále pripomínal skutky Hospodina a ďakoval za ne. Je to 

veľmi dobré cvičenie pamäti. Lebo keď si v ďakovaní pripomenieme, čo dobré Pán Boh pre nás 

a s nami vykonal – a nie je toho málo –, tak zároveň rastie a mocnie i naša nádej. Nádej na lepšie 

časy, na vyslobodenie, na večný život. V ten deň poviete: Chváľte, služobníci Hospodinovi, 

chváľte meno Hospodinovo! Amen. 

Modlitba: 
Hospodine, Bože náš, nech je pochválené Tvoje meno! Ďakujeme za dielo Pána Ježiša Krista, za 

dar vykúpenia a spásy. Prosíme o odpustenie, že radosť z premoženia smrti nám neraz vyprcháva 

z mysle. Tešíme sa z vecí a túžime po veciach, ktoré nemajú hodnotu, a tak neraz nemá hodnotu 

ani naša radosť. Prosíme, priveď nás k poznaniu a láske k blížnym, núdznym, chorým či slabým 

vo viere. Nauč nás vďačnosti a pokore za to, že s našimi životmi nakladáš láskavo, obklopuješ 

nás spomienkami a okamihmi života, ktoré majú pre nás nesmierny význam. Ďakujeme, že si 

naplnil náš život významom a pravými hodnotami. Buď Ti vďaka, Bože! Znej Ti z našich úst 

radostná a oslavná pieseň. Amen. 
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