
Priatelia:  

Vstúpim! 
 

O piesni… 

 

Niekedy v roku 2014 mi Andres poslal novú skladbu s otázkou ako sa 

mi pozdáva. Bolo to jednoduché demo piesne „Vstúpim.“ To čo ma na 

skladbe zaujalo bol jej text. Vnímam v ňom vyjadrenie dôležitej 

skutočnosti. Chválu a uctievanie často chápeme ako emocionálnu 

záležitosť. Tento aspekt je dôležitý, je však až druhotný. Problémom 

je ak chválime len ak sa na to cítime. Vstúpim však ukazuje aj 

ďalšie rozmery duše uctievača. V uctievaní je totiž tak isto ako 

city prítomný aj rozum a vôľa. 

Moja chvála naproti Bohu nemá byť založená na mojom momentálnom 

pocite ale na poznaní Božích zasľúbení a našej reakcii na nich. Vo 

chvále je najdôležitejšie pochopiť kde je centrum uctievania. Lepšie 

povedané potrebujeme pochopiť, kto je centrom uctievania. Chvála sa 

teda týka tak isto aj nášho intelektu, nášho rozumu. Skutočné 

uctievanie predpokladá obnovenú myseľ v rozumnej bohoslužbe Rim 

12,1-2. 

Chvála je tiež rozhodnutie, ktoré robíme a vierou aj uskutočňujeme. 

Rozhodujeme sa vstúpiť do Božej prítomnosti. Nevstupujem preto že sa 

na to cítim ale preto, že to vnímam ako Božie pozvanie, Jeho svätú 

vôľu a ja chcem využiť toto pozvanie a chcem činiť Jeho vôľu. 

Chvála je príbeh – cesta do chrámu. Iz 60,18  Na začiatku tejto 

cesty stojí pochopenie a prijatie Božích zasľúbení a naše 

rozhodnutie zareagovať na to a vstúpiť, tam kam nás volá. Na tom 

mieste potom prežívame nádherné pocity. (Matúš Moyzes) 
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Akordy a text 

 

Intro: a 

 

a              G    F     

Všetkým Tvojim zasľúbeniam verím 

      a             G     F       

Ty si Boh bez tiena obratu a zmeny 

      a           G       F      

Tvoje slová nikdy nevrátia sa prázdne 

     a             G   F  (F)      

Lebo bdieš a každé naplní svoj zámer 

 

C                  G    F 

Vstúpim, vstúpim s oslavou, s vďakou a chválou 

C              G         F 

Pôjdem naprieč dvoranou až do Tvojho chrámu 

a                 G          F 

Vstúpim s vďačným plesaním a radostným hlasom 

C          G      F  

Pôjdem obkolesený múrmi spásy 

 

Vyhrávka: C  G  F  F 

 

      G                  F 

Tvoje slová su sväté, sú verné a stále 

  G                F 

A na Tvoje Áno, ja hovorím Amen! 

 

 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=sPSKoMYlAZU

