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Sobota 28. mája 2016 

Text: Ž 150, 2 

Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť! 

Piesne: ES č. 240, 366 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Izraelský národ, starozmluvný Boží ľud, ospevoval Hospodina a ďakoval Mu za nezrušiteľnú 

zmluvu, ktorú s ním Pán Boh uzavrel. Spieval, chválil Pána Boha práve slovami uvedeného 

žalmu a vyzýval aj k ďalšej chvále. Týmito slovami by sme mali ospevovať meno Božie 

a ďakovať Pánu Bohu aj my za všetko, čo On z lásky k nám dennodenne robí. Urobil tak 

a vykonal divné veci aj v Pánovi Ježišovi Kristovi, skrze ktorého nám odpustil naše hriechy, 

a rovnako aj vtedy, keď nám dal svojho Ducha Svätého a spoločenstvo bratov a sestier v cirkvi 

a v cirkevnom zbore. Pán Boh už nespomína naše neprávosti, ale dáva nám svojho Syna. Dáva 

nám v Ňom zmierenie. Nikomu sa nasilu nevnucuje, ale tomu, kto si ho žiada, tomu ho aj dáva. 

Každý deň nášho života máme za čo ďakovať Pánu Bohu a ospevovať Ho celým srdcom. Svet 

okolo nás je hmatateľným dôkazom, ako nás Pán Boh miluje. Všetko okolo nás je prejavom Jeho 

lásky a milosti k nám. Má nás rád a stará sa o nás. Pripomínať si dobré veci, ktoré boli urobené 

pre nás či pre druhých ľudí – to by malo byť akýmsi hnacím motorom našej chvály a vďaky Pánu 

Bohu. Pán Boh sa v našom živote prejavuje ako Stvoriteľ, Vykupiteľ a Posvätiteľ. Práve minulú 

nedeľu − na Sviatok Svätej Trojice − sme si to pripomínali. Všetko je to zahalenú tajomstvom 

a len málo z toho si uvedomujeme. Všetko v živote, vo svete i vo vesmíre je závislé od Pána 

Boha. No keď uvažujeme o Božích veľkých hrdinských skutkoch a Jeho nesmiernej veľkosti, 

zmocňuje sa nás bázeň a úcta. Neprestajne by sme mali počúvať chválospev stvoreného sveta, 

o ktorom hovorí žalmista: „Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu 

veľkosť.“ Aj my by sme mali volať k Pánu Bohu tak ako anjeli, keď oslavovali Pána Boha, 

a s takým istým nadšením, ako oni volali, aj my volajme: „Svätý, svätý, svätý je Hospodin 

mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.“ (Iz 6, 3) Amen. 

Modlitba: 

Trojjediný náš Bože, ďakujeme Ti za všetko, čo pre nás z lásky a milosti konáš. Buď Ti chvála za 

Tvoje hrdinské skutky a nesmiernu veľkosť. Skláňame sa pred Tebou, oslavujeme Ťa a chválime 

za to, že si nás stvoril a mocným slovom nás udržuješ, verne opatruješ a ochraňuješ. Vykúpil si 

nás, posvätil, povolal a zhromažďuješ si nás v jedinej pravej viere pre večnú spásu. Buď, 

prosíme, s nami neustále a ochraňuj nás. Tebe nech je neprestajne od nás vzdávaná česť a sláva. 

Amen. 
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