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Žalm 34, 2:  „Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je
chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach.“

Milí bratia a milé sestry!  
34.  žalm  je  ďakovnou  piesňou. V  úvode  obsahuje

situačný  údaj:   súvisí  s tým,  keď sa  Dávid  robil  pomäteným
pred  Abímelechom,  ktorý  ho  odohnal,  takže  odišiel.  V 1.
Samuelovej 21, 11 – 16 by sme sa dočítali, že išlo o gatského
kráľa Achíša, kým v 34. žalme čítame    Abímelechovi  – čo je
titul filištínskych kráľov. Konkrétna ťažká situácia z Dávidovho
života je pri bohoslužobnom vďakyvzdaní  zovšeobecnená pre
podobné  situácie,  do  ktorých  sa  dostane  niekto  z Božích
verných. 

Autor  žalmu  nás  vyzýva  dobrorečiť  –  ďakovať  Bohu,
spievať  Mu  chválu,  lebo  poznal   Božiu  pomoc  vo  svojom
súžení.  Práve  vďačnosť  je  témou  dnešnej  nedele. Rabín
Harold  S.  Kushner  tvrdí,  že  „vďačnosť  je  citom,  ktorý  je
potravou duše.“

Dobrorečenie  znamená  dobre  hovoriť  o Bohu  aj
ľuďoch. Je súčasťou našej kultúry. Keď sa zdravíme, prajeme si
Dobrý  deň,  (Pán  Boh  daj  dobrý  deň!),  usmejeme  sa  na
druhého, inokedy ho pochválime, poďakujeme sa mu. 
Pán Boh nie je závislý na našej vďačnosti a modlitbách. 
No naše modlitby sú odpoveďou na Božiu prajnosť. 
Keď neďakujeme, naša duša je podvyživená. 

Dobrorečenie (hebr.  beracha)  zahŕňa  veľkú  šírku
„dobrého  hovorenia  o Bohu“.  Patrí  k nemu  úžas  nad
pozornosťou Darcu a Jeho štedrosťou, uznanie, že sa nám od

Neho dostáva nezaslúženej starostlivosti, v dobrorečení je aj
obdiv,  chvála,  oslava,  vďačnosť,  ocenenie  Božích  činov,
ďakovanie i vyznanie jedinečnosti Hospodina. 

Bohu  dobrorečíme nielen  slovami,  ale máme  Mu
dobrorečiť celým svojím životným počínaním, našimi postojmi
odpovedáme Bohu na Jeho lásku a priateľstvo.
Nie jedno, či dobrorečíme, veď  dobrorečenie nás uvádza do
správneho  vzťahu   k Bohu,  k ľuďom,  veciam,  svetu,  práci,
sláveniu. – S Bohom môžeme dotvárať svet a rozdávať z jeho
bohatstva. 

Pán Ježiš najlepšie pozná Boha (Matúš 11, 27). Privádza
nás k poznávaniu Božích úmyslov, k objavovaniu, prečo a načo
nám Pán  Boh dáva  svoje  dary.  Keď ich  používame v súlade
s Božím  zámerom,  pôsobíme  Bohu  radosť,  spolupracujeme
s Ním,  robíme  česť  Jeho  menu  a svojím  postojom  chválime
Boha.  Ježiš  dobrorečil Otcovi za  to, že sa venoval maličkým
(Matúš 11, 25 – 26). 

Pri veľkonočnej večeri  dobrorečil Otcovi nad chlebom
kalichom (Marek 14, 22 – 24). 

Pred nasýtením 5000 ľudí Ježiš vzal tých päť chlebov a
obe ryby,  pozdvihol  oči  k  nebu,  dobrorečil  Otcovi  (Marek 6,
41).

Bral do náručia deti a dobrorečil nad nimi, požehnával
ich (Marek 10, 16).

Keď  odvalili  kameň  od  hrobu,  v ktorom  ležal   mŕtvy
Lazar, Ježiš, pozdvihnúc oči k nebu, riekol: Otče, ďakujem Ti, že
si ma vyslyšal. (Ján 11, 41). 



Nielen  Dávid  v SZ,  ale  aj  apoštol  Pavel  v NZ  nás
povzbudzuje: „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v
mene  Pána  Ježiša;  a  ďakujte  Bohu  Otcu skrze  Neho“
(Kolosenským 3, 17). 

34.  žalm  je  ďakovnou  piesňou, aj  osobným
svedectvom.   Dávidove srdce bolo plné vďačnosti a aj pozýva
aj  ďalších  zvelebovať  Hospodina  (v.  4).  Osobné  svedectvo je
povzbudením pre ďalších. Dávid neraz chválil Boha pred inými
na nádvoriach domu Hospodinovho (por. Žalm 40, 3 – 4, 116, 1
– 4.17 – 19).  

Izraelci žili 2000 rokov ako vyhnanci v cudzích krajinách,
bez  svojho  štátu,  bez  ochrany,  často  prenasledovaní
v pogromoch.  Prežiť  im  pomáhalo  vedomie,  že  sú  Božím
ľudom. Aby si ho udržali, naučili si všímať si to, čo im Boh dáva
ako osobitne vzácny dar. Ešte za panovania Márie Terézie židia
nesmeli vlastniť pôdu a len 1 syn z rodiny sa mohol oženiť, aby
sa  počet  židovských  rodín  nerozmáhal.  Katolík  pri  súde
prisahal na kríž, evanjelik na Bibliu, židom nariadili stáť na koži
divého  prasaťa  a prísahu  museli  začať  slovami:  „Ja,  nečistý
žid...“

Aby prežili v hrdosti, rabíni ich viedli k tomu, aby si 120
x  za  deň  všímali  Božiu  priazeň  a dobrorečili  za  ňu
Najvyššiemu. 

Učili ich všímať si jedinečné dary života a ďakovať Bohu,
že  sa  dožili  nového dňa,  že  vidia,  že  majú  dobrú  manželku
a bystré deti, ďakovali za krásu vychádzajúceho i zapadajúceho
slnka, za to, že majú čo jesť, čo si obliecť, že môžu študovať
Písmo... 

Keď si i my všímame  jedinečné dary, pokladáme ich za
jedinečné pozornosti Boha pre nás a dobrorečíme Mu za ne,
naša  duša  dostáva  prepotrebnú  výživu.  Zisťujeme,  že  veci
majú dvojakú tvár: jednu viditeľnú a druhú skrytú, ktorá je
však väčšia a bohatšia. Napr. chlieb nám je viditeľne potravou
a slnkom zdrojom života.  Vďačný človek objaví i to väčšie, tú
druhú úroveň: že slnko i chlieb sú  darom od nebeského Darcu
a dobrorečí Mu za to. 

Modlitba dobrorečenia nie je nemilou povinnosťou, ale
radostnou potrebou – ako úsmev či pozdrav. Základnú vďaka,
ktorú mnohí Bohu dlhujú, je dobrorečenie Bohu za záchranu,
za to, že Mu smieme patriť,  že pre obeť Pána Ježiša Krista
smieme  Boha volať Otcom a byť Jeho deťmi. Keď myslíme na
Božiu lásku a dobrotu, z toho sa rodí dobrorečenie.  

Dávid nás učí vyznávať: „Dobrorečiť budem Hospodinovi
v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich 
ústach.“ V každom čase – Bohu dobrorečíme, svojimi životmi 
Ho chceme osláviť, aj keď nás stretne niečo zlé (por. Jób 1, 21, 
2, 10). Nie preto,  že by sme vyhľadávali utrpenie a tešili sa 
z neho, ale navzdory trápeniu neochvejne dúfame v Boha, 
v Jeho zachraňujúcu moc, v Jeho prítomnosť. A napokon aj 
v plnosť Božieho kráľovstva. To bude nespočetne ráz krajšie, 
ako tento náš časný svet (1. Korintským 2, 9).

Keď  sa  pravidelne  hýbeme,  používame  svoje  svaly,
nestrácame ich. Naopak, získavame pružnosť a silu. Podobne,
keď  pravidelne  dobrorečíme  –  ďakujeme  Pánovi  za
Jeho požehnanie,  nebudeme  apatickí,  nebudeme  duchovní
ignoranti,  ktorí  zabúdajú na Boha a mnoho dobra od Neho



prijatého.  Naša  duša  nebude  podvyživená,  naše  srdce  sa
obnoví  a život  pozdvihne.  „Dobrorečiť  budem Hospodinovi  v
každom  čase,  nech  je  chvála  o  Ňom  neprestajne  v  mojich
ústach.“ Amen. 
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