
Kázeň: Ž 111 

Bratia a sestry,

dnešný  žalm  je  radostný,  plný  chvály  a  oslavy  Boha.  Boh  je  v  celej  Biblii

prezentovaný ako Boh konajúci,  Boh aktívny, ktorý sa  stará  o ľudí.  Hovorí  a  koná.

Božie slová a skutky sú navzájom prepojené. Božie slovo je skutok. Všetko, čo Boh

zasľúbil, sa naplnilo, resp. plní sa. Všetko, čo Boh riekol ústami prorokov, sa stalo. Boh

vždy dodrží svoje slovo. Na Božie slovo sa môžeme úplne spoľahnúť. Aj za to patrí

Bohu sláva.

Práve oslavou Boha žalm začína. Žalmista je v spoločenstve veriacich a ďakuje

Bohu. Ďakuje z celého srdca. Nerobí to polovičato, ani nie iba pre oko, ale úprimne a

oddane  chváli  Božie  skutky.  O  Božích  skutkoch  žalmista  napísal:  Veľké  sú  skutky

Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu. (2. v.) Božie skutky

sú  veľké.  Jeho  dielo  je  chvályhodné  a  nádherné,  a  predsa  pre  mnohých  to  nič

neznamená. Pre mnohých sú Božie skutky iba výmyslom alebo legendou. Aj napriek ich

sláve sú prehliadané a nehodné skúmania. 

Iba tí, ktorí majú v Božích skutkoch zaľúbenie, ich uznajú za hodné skúmania.

Práve preto čítame Bibliu a premýšľame nad tým, čo je tam napísané, pretože veríme v

Boha. Veríme, že Boh koná všetko pre našu záchranu. Nasledujeme Ježiša, nie preto, že

by nám to niekto prikázal alebo že by nás Boh nútil veriť v Neho. Veríme, že Ježiš šiel

na kríž pre našu záchranu. Z vďačnosti za Jeho spasiteľské dielo Ho chceme nasledovať

a konať to, čo nám skrze svoje Slovo oznamuje. Božie skutky sú hodné skúmania pre

tých, ktorí v nich majú zaľúbenie. Otvárajme každý deň Božie slovo a skúmajme to, čo

je tam napísané, pretože milujeme Boha. 
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Božie dielo je večné. V dnešnom žalme nachádzame až 5 vyjadrení, ktoré súvisia

s nekonečnom. Božia spravodlivosť trvá naveky  (3.  v.);  Boh pamätá večne na svoju

zmluvu  (5. v.); Božie rozkazy sú upevnené naveky  (8. v.); Jeho zmluva je ustanovená

naveky (9. v.); Jeho chvála trvá naveky (10. v.). Iba v súvislosti s Bohom a Jeho dielom

môžeme hovoriť o večnosti. My si vlastne večnosť ani nevieme predstaviť. Tak ako ani

iné Božie opisy. O Bohu hovoríme, že je najvyšší, najmocnejší a podobne, ale predstaviť

si to nevieme. Termín najvyšší je abstraktný. Vieme si predstaviť najvyššiu horu sveta,

ale pod vyjadrením najvyššia hora, bez ďalšieho špecifického určenia, si nepredstavíme

nič. Boh je nepredstaviteľný. Jeho skutky sú predivné, preto aj o Bohu hovoríme v tých

najvyšších kategóriách. Tak je tomu aj s večnosťou. My žijeme v čase a bezčasovosť si

predstaviť  nevieme.  Všetko  tu  na  zemi  je  ohraničené  časom.  Potraviny  majú  dobu

trvanlivosti. Stroje sa opotrebujú a pokazia. Telo zomiera. Keď hovoríme o Božom diele,

že je večné,  tak tým nechceme vyjadriť iba čas,  ale aj  kvalitu. Božie slovo platí  od

začiatku do konca, nikdy nezanikne, vždy sa naplní. 

V žalme sa spomína, že Boh odovzdal do rúk Božieho ľudu dedičstvo pohanov. Je

to jasná narážka na obsadenie Kanaánu, zasľúbenej zeme, ktoré sa udialo po odchode z

Egypta a po ceste púšťou. Zasľúbená zem, do ktorej Boh viedol Izraelcov, bola obývaná

rôznymi  pohanskými  národmi.  Izraelci  vďaka  Bohu  tieto  národy  porazili,  a  tak  im

vlastne zobrali ich dedičstvo. Boh svoje slovo dodržal. Krajinu, ktorá bola zasľúbená už

Abrahámovi, bola odovzdaná do rúk Božieho ľudu.

V predposlednom verši je napísané, že Boh poslal svojmu ľudu vykúpenie.(9. v.)

Smieme v tom vidieť proroctvo o Ježišovi. Boh dáva vykúpenie z duchovného otroctva,

z otroctva hriechu a smrti. Tak, ako vyslobodil Izraelcov z moci egyptského faraóna, tak

v  Ježišovi  vyslobodzuje  každého  človeka  z  hriechu.  Aj  v  tomto  adventnom čase  si

smieme pripomínať, že Boh v Ježišovi prichádza k nám. 
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Posledný verš hovorí o múdrosti. Múdrosť v Biblii nie je otázka intelektu alebo

vzdelania, ale skôr prístupu k životu. Múdry je ten, kto sa bojí Hospodina. Múdro koná

človek, ktorý spravuje svoj život podľa Božej vôle.  Počiatok múdrosti je bázeň pred

Hospodinom, čítame v poslednom verši dnešného žalmu. Sú to známe slová, ktoré nám

hneď pripomenú ďalšiu biblickú knihu, ktorá nasleduje hneď po Žalmoch a to knihu

Príslovia. Tam je táto veta uvedená viackrát. Keď chceme byť múdry v Božích očiach,

žime v bázni pred Bohom! Snažme sa za tým, k čomu nás vedie Božie slovo a bojujme

proti hriechu! 

Žalm začal zvolaním „Haleluja“, čo znamená chváľte Boha a končí oznámením,

že Božia chvála trvá naveky. Božie dielo, Jeho zmluva a slovo sú večné. Boh za to ručí a

aj vzdávanie vďaky Bohu nemá svoj koniec. Ďakujme Bohu, že je voči nám milostivý.

Chváľme Ho za to, že nás neopúšťa ani vtedy, keď hrešíme a nepočúvame Jeho slovo.

Vzdávajme mu vďaky za to, že nás svojím slovom usmerňuje a ďakujme za Jeho dielo,

ktoré má svoj vrchol v Ježišovi Kristovi. Amen.
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