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ĎAKUJEM (7. časť )
Ahoj, kamaráti!
– Poradili ste si s pátraním po vďačnosti
v evanjeliách? Minulý týždeň sme sa zapotili, však Svetlúšik?
– Bola to fuška, Dobromilka, ale našli sme
spolu s kamarátmi päť udalostí, keď Pán
Ježiš prejavil svoju vďačnosť nebeskému
Otcovi.
– No schválne, na ktoré si spomenieme?
Napríklad: pri zázračnom rozmnožení
chleba a rýb; keď Ježiš vzkriesil Lazára;
keď prijímal maličké deti; pri Poslednej
večeri...
– Vypátral som, že aj po Poslednej večeri.
Tam dokonca Pán Ježiš spolu s učeníkmi
vzdával vďaky veľmi špeciálnym spôsobom.
Spievali chválospevy.
– Posvieťme si na to a zaspievajme si aj my.

hudobnými nástrojmi a tancom. V židovských
chrámoch a v kráľovských palácoch mali na to
dokonca spevákov.
• Najznámejší chválospev je Magnifikat Panny
Márie (Lk 1, 46 – 55). Panna Mária s radosťou
spieva, že je mamou Spasiteľa.
• Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, tiež spieva
chválospev Bohu pri narodení svojho syna
(Lk 1, 68 – 79).
• Chválospev spieva aj prorok Simeon, keď
v chráme s dojatím drží v náručí malého
Ježiša – vytúženého Mesiáša (Lk 2, 29 – 32).

Žalmy
V Biblii nájdeš Knihu žalmov, kde je 150 takýchto
modlitieb – piesní. Po hebrejsky sa táto kniha
volá Chválospevy, Ďakovné hymny.
Žalmy sú najpoužívanejšou knihou v Biblii.
Židia z nej spievajú a modlia sa už 3000 rokov,
kresťania 2000 rokov. Môžeš ich počuť spievať
alebo recitovať na každej svätej omši.
Väčšinu zo 150 žalmov zložil kráľ Dávid,
ale niekoľko z nich napísal pravdepodobne aj
Mojžiš, Šalamún, Asaf, synovia Koreho a iní.

V žalmoch vďakyvzdaniach Boží ľud ďakuje
Bohu za ochranu, víťazstvo nad nepriateľmi,
za dobrodenia (napr. žalmy 32; 40; 41; 116 – 117).

Po Poslednej večeri Ježiš a učeníci „zaspievali
chválospev a vyšli na Olivovú horu“ (Mt 27, 30).

Vyspievaná vďačnosť
Skús si predstaviť, že si kráľ Dávid so srdcom
naplneným vďačnosťou za to, čo všetko nám
dobrý Boh dáva. Môžeš si nájsť nejaký hudobný
nástroj, paličky, hrkálky alebo pokrievky z hrncov ako činely. A čo keby ste si doma spravili
orchester ☺? Vymysli si melódiu napríklad na
slová tohto žalmu:

Ďakovný žalm (Ž 100)
Jasaj na chválu Pánovi, celá zem,
s radosťou slúžte Pánovi.
S plesaním vstupujte pred jeho tvár.
Vedzte, že náš Pán je Boh;
on je náš stvoriteľ a jemu patríme,
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.
Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými;
chváľte ho a velebte jeho meno.
Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

Ďakovať a chváliť Boha spevom
Asi si už počul, že kto spieva, dvakrát sa modlí.
Zo Starého zákona sa dozvedáme, že spev bol
dôležitou súčasťou modlitby a bohoslužieb
Izraelitov. Ďakovali a chválili Boha piesňou,

Prajeme ti radostný spevavý týždeň! Neboj
sa zaspievať si, vymyslieť si svoju pieseň
chvál nebeskému Otcovi, jeho Synovi Ježišovi, Duchu Svätému. Môžeš ho spevavo
chváliť za nový deň, slnko, kamarátov,
rodinu, dobrú náladu, krásny strom či
štebotavé vtáčiky... Za čokoľvek.

a
V žalmoch – chválospevoch sa ospevuje Božia
moc vo vesmíre a v prírode, Božia dobrota, láska
a múdrosť. Sem patria napríklad tieto žalmy:
Ž 8; 19; 100; 103; 104; 105; 111; 113; 150.
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