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Sobota 23. apríla 2016 

Text: Ž 150, 1a 

Haleluja! Chváľte Boha v Jeho svätyni. 

Piesne: ES č. 144, 366 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Skutočnosť, že každý deň svojho života smieme Pána Boha chváliť a ďakovať Mu, je 

nádherná. Niektorí tak robia vlastnými slovami, iní využívajú Knihu žalmov, ktorá im 

pomáha zachovať si dôveru v Boha a spoliehať sa na Neho. Rečník v závere svojho 

prejavu zvyčajne ešte raz stručne zopakuje všetko podstatné. Posledný, 150. žalm 

prízvukuje hlavnú myšlienku celej Knihy žalmov. Nie náhodou sa v každom verši tohto 

žalmu opakuje výzva: „Chváľte Ho!“ Čo to znamená chváliť Boha? Chváliť Pána Boha 

znamená Jemu vo všetkom vzdávať úctu a česť tým, že Ho vyznávame a prejavujeme Mu 

vďačnosť pred všetkými ľuďmi. „Chváľte Boha v Jeho svätyni…“ Pána Boha smieme 

chváliť kedykoľvek a na ktoromkoľvek mieste. Asi najväčšie čaro má však oslava Boha 

v spoločenstve veriacich. Zvlášť v súčasnej dobe, keď mnohí trpia na individualizmus. 

Preto nám robí dobre, keď sme na službách Božích v zhromaždení ľudí, ktorí spolu 

s nami vyznávajú rovnaké hodnoty. Pod svätyňou mal žalmista určite na mysli chrám 

v Jeruzaleme, o ktorom boli Židia presvedčení, že v ňom prebýva Boh. Chrám bol 

zničený. Pán Boh je však od priestoru a svätýň nezávislý. Od Ježiša žiadali Jeho 

odporcovia znamenie, ktorým by preukázal svoj božský pôvod. On im odpovedal: 

„Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ (J 2, 19) Židov tieto Jeho slová pohoršili, 

pretože im nerozumeli správne. Evanjelista Ján na vysvetlenie dodal: „Ale On hovoril 

o chráme svojho tela…“ (J 2, 21) Chrámom pre Boží ľud novej zmluvy sa teda stal Pán 

Ježiš Kristus. On je tým miestom, na ktorom sa smieme stretávať s Pánom Bohom. Kto 

počúva Krista, počúva Boha. Kto má spoločenstvo s Ježišom, má spoločenstvo s Bohom. 

Ježišovo proroctvo sa stalo skutočnosťou. Chrám bol zborený. Zborili ho na kríži. Ale už 

na tretí deň bol znova vystavaný. Odvtedy už ľudstvo nepotrebuje chrám v pôvodnom 

zmysle tohto slova. Keď hľadá Boha, cieľavedome ide za Kristom. Keď počujeme: 

„Chváľte Boha v Jeho svätyni…“, znamená to, že Ho máme chváliť tam, kde sa schádza 

Boží ľud. To je všade, kde sa čo len dvaja alebo traja zhromaždíme v Ježišovom mene. 

Amen. 

Modlitba: 
Všemohúci a dobrotivý Bože, ďakujeme Ti za všetky prejavy Tvojej milosti, lásky 

a požehnania. Ďakujeme Ti za to, že sa v chrámoch a modlitebniach zasvätených Tebe 

smieme stretávať na spoločných zhromaždeniach, aby sme Ti vzdávali česť a chválu. Za 

všetky Tvoje dobrodenia Ti aj dnes vzdávame chválu a prosíme Ťa, aby si s darmi svojho 

Svätého Ducha bol a zostával s nami aj naďalej. Za to Ti budeme dobrorečiť v každom 

čase a chvála o Tebe bude neprestajne v našich ústach. Amen. 
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