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II. ECD pri príležitosti 400. výro čia Žilinskej synody, 
služby Božie, 3. 7. 2010, Žilina Mariánske námestie,  
priamy prenos STV 
 
Suspírium: 
Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; 
na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena. Ďakovať Ti budem celým srdcom, Pane 
môj, a oslavovať Tvoje meno naveky. Amen. (Ž 86, 11 – 12) 
 
Text: Ž 113, 1 – 4: Haleluja! Chváľte, služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodinovo! 
Požehnané buď meno Hospodinovo odteraz až naveky! Od slnka východu až po západ buď 
pochválené meno Hospodinovo! Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy, nad nebesá siaha 
Jeho sláva! 
 
 Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! 
 
 Slovo Božie, ktoré som práve prečítal, je radostným vyznaním viery a oslavou 
vyvýšeného Boha – Hospodina.  Je to úvodný žalm tzv. oslavných žalmov, ktoré sa v židovskej 
liturgii spievali na výročné sviatky.  
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 Trojnásobná výzva ku chváleniu Hospodina nám prezrádza, že tej oslavy  zrejme nebolo 
veľa. V dobe, keď bol tento žalm napísaný, oslava Božieho mena  patrila do náplne služby 
kňazov a levítov. Dnes to patrí do náplne služby i života všetkých duchovných pastierov, 
služobníkov slova Božieho i všetkých kresťanov. V1. liste ap. Petra (2, 9) čítame: Vy ste 
vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste 
zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. 
  Vyvolený ľud Starej zmluvy mal nevypočítateľné množstvo dôvodov k tomu, aby 
oslavoval, vyvyšoval Hospodina, spieval Haleluja.  

Božia láska a milosť, Jeho pomoc i požehnanie aj nás vedú k tomu, aby sme Pána Boha 
oslavovali. Keď tak budeme vedome robiť, bude to veľkým požehnaním aj pre nás samých. 
Budeme viac uvažovať nad tým, čo všetko nám Pán Boh dáva a aký to má pre nás význam. 
Budeme sa viac radovať  z Jeho lásky, a tak budeme mať aj väčšiu radosť zo života. 

Téma týchto slávnostných služieb Božích II. ECD ECAV na Slovensku je zvolená aj 
podľa piesne K trónu slávy Tvojej, Hospodine vysielame pieseň vďačnosti (ES 624). (Jej text 
napísal Martin Miloš Braxatoris, ev. farár v Senici, ktorý bol aj básnik, spisovateľ, redaktor, 
prekladateľ a zostavovateľ bohoslužobnej Agendy. Autorom melódie je hudobný skladateľ 
Juraj Chorvát, ktorý pôsobil v Brezovej pod Bradlom.)  

Pieseň K trónu slávy Tvojej, Hospodine sa stala hymnou evanjelickej mládeže, ale 
vlastne je piesňou kresťanov v každom veku. Pretože kresťan má byť duchovne svieži, mladý. 
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  Meno Hospodinovo oslavujeme v modlitbách i spevom našich piesní. Hospodina však 
máme chváliť nielen slovami, ale celým spôsobom svojho života! Tak, ako nás tomu učí suma 
Božieho zákona: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou 
mysľou (Mt 22, 37).  Milovať budeš blížneho ako seba samého (Mt 22, 39). Život napĺňajúci 
tento Boží zákon lásky znamená skutočnú oslavu Trojjediného Pána Boha. 

Sláva Bohu patrí za najväčší dar Jeho lásky, za nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista; za dar 
Ducha Svätého, ktorý nás povoláva a zachováva vo viere. 

Chváľme meno Hospodina za spoločenstvo veriacich, za kresťanskú cirkev, za jej 
reformáciu, za našu ECAV na Slovensku. Ďakujme a vyvyšujme meno Hospodinovo za našich 
predkov, ktorí aj v obdobiach prenasledovania v 17. a 18. storočí, ale aj v nedávnej minulosti, 
s Božou pomocou zachovali vernosť nášmu Pánovi aj našej cirkvi.  

Ďakujeme i za tých, ktorí pred 400 rokmi zorganizovali Žilinskú synodu, a tým dali 
osamostatnenie a prvú organizáciu našej cirkvi. Ďakujeme Bohu za takých mužov, ako bol 
palatín Juraj Turzo, ako boli prví superintendenti – biskupi našej cirkvi Eliáš Láni, Samuel 
Melík, Izák Abrahamides. Chválime Všemohúceho za Tolerančný patent, ktorý vydal cisár 
Jozef II. Oslavujeme nášho nebeského Otca za to, že môžeme slobodne zvestovať slovo Božie, 
prisluhovať a prijímať sviatosti podľa ustanovenia Pána Ježiša Krista a slúžiť s láskou všetkým, 
ktorí potrebujú pomoc. 

Chválime Hospodina za náš život i život našich blízkych a uvedomujeme si, že každý 
nový deň života je Božím darom.  
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Prijali sme a denne prijímame veľa Božích dobrodení, ale doliehali na nás  aj utrpenia, 
skúšky našej viery v podobe neúspechov, sklamania, choroby či rozlúčky s blízkymi. Prišli aj 
prírodné katastrofy. Všetci myslíme na tú poslednú – povodne, ktoré postihli mnohých. Je to 
naozaj bolestné. Tu si však môžeme uvedomiť najmenej dve skutočnosti: a to, že sme krehkí a 
skutočne závislí na Božom požehnaní, Jeho ochrane a pomoci. Takýmto spôsobom sme 
preskúšaní aj v tom, ako si navzájom dokážeme prejaviť lásku, spolupatričnosť a pomoc. Aj 
naša cirkev prostredníctvom GP vyhlásila zbierku na pomoc postihnutým povodňami. 
Predpokladám, že už o tom viete a že ste už aj prispeli, za čo patrí každému vďaka. Avšak nad 
všetkým tým naším snažením je Božia láska. Božie sľuby nie sú zbytočné a preto aj pre 
každého trpiaceho a skúšaného platia slová z Izaiáša: Neboj sa, lebo ja som s Tebou, nepozeraj 
ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním Ťa a pomôžem Ti i podopriem Ťa 
svojou spásonosnou pravicou. 

V druhej slohe piesne čítame: K trónu slávy Tvojej, Hospodine, vysielame sľub svoj 
spoločne.  Počas nášho života sme už zrejme dali viacero sľubov. Napr. pri konfirmácii to bol 
sľub vernosti Pánu Bohu a našej cirkvi, pri sobáši sľub doživotnej lásky a vernosti manželovi či 
manželke, alebo pri krste našich detí sme sľubovali, že ich budeme viesť a vychovávať 
v kresťanskej viere. Pred prijímaním sviatosti Večere Pánovej pri spovedi sľubujeme, že 
zanecháme svoje zlé obyčaje, odpustíme tým, ktorí nám ublížili a budeme sa chrániť hriechov. 
Pamätáme na tieto svoje  sľuby? Alebo ostali len prázdnymi sľubmi?! Prosme o Božiu milosť, 
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prosme o dary Ducha Svätého, aby sme skutočne vždy, za každých okolností dokázali bojovať 
dobrý boj viery. 

V spomínanej piesni sa spieva aj o vrúcnych prosbách – modlitbách. Prosme Pána Boha, 
aby nás naučil modliť sa, a tak každodenne správne využívať výsadu modlitby. Môže to byť 
modlitba bez slov – v hĺbke srdca, inokedy modlitba s  vyslovenými slovami, modlitba na 
službách Božích či v spoločenstve rodiny. Modlíme sa za seba, ale aj za svojich blížnych – 
blízkych i vzdialených ľudí. Pán Ježiš povedal: Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo 
vás, proste, čo chcete, a stane sa vám (J15,7). To je veľké pozvanie i veľké zasľúbenie pre naše 
modlitby. 

 
Dnes nás všetkých, bratia a sestry, žalmista upozornil a vyzval, aby sme každý deň 

svojho života oslavovali Pána Boha. Môžeme a máme tak robiť aj počas týchto II. 
evanjelických cirkevných dní. Naša spoločná oslava a vďaka bude aj svedectvom o Božej 
starostlivosti, láske, milosti. Máme naozaj množstvo dôvodov k tomu, aby sme chválili Boha: 
Otca – Stvoriteľa, Boha Syna – Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, i Boha Ducha Svätého, 
nášho Posvätiteľa, ktorý nás upevňuje vo viere, učí nás byť vďačnými, učí nás modliť sa 
a chváliť Hospodina v každej životnej situácii. 

Haleluja! Chváľme, služobníci Hospodinovi, chváľme meno Hospodinovo! Požehnané 
buď meno Hospodinovo odteraz až naveky!  Amen. 
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