
 1 

Štvrtok 23. februára 2017 

70. výročie založenia Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe 

Piesne: ES č. 351, 354 

Text: Ž 100 

„Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte 

Jeho menu!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Text, ktorý sme si prečítali, je oslavnou hymnou pri vstupe do chrámu. Spieval ho Boží ľud pri 

radostných okamihoch svojho života. Či už tento a či iný, určite v tento deň pred 70 rokmi zaznel 

chválospev v chráme Božom V Jirchářích v Prahe. V tento deň zakladajúci konvent cirkevného 

zboru prijal uznesenie o založení Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe. 

Preto dnes nemôžeme inak ako spoločne so žalmistom oslavovať Boha aj týmito slovami žalmu. 

To prvé, čo žalmista spomína a za čo ďakujeme, je dar života. „On učinil nás!“ Nie sme teda 

náhodou, zhlukom okolností, očakávanou či neočakávanou udalosťou v živote svojich rodičov. 

Sme jedinečným Božím stvorením. Ako Jeho stvorenie vyznávame, že patríme Jemu, lebo On 

nás prijal za svojich v Krste svätom. Tým sme sa stali Jeho deťmi, Jeho ľudom, ovcami Jeho 

pastvy. Druhé, čo poznávame zo slov žalmistu, je to, že On – Hospodin – nás vedie po svojich 

cestách. A hoci, keď sa pozeráme na históriu vzniku nášho cirkevného zboru, či vy, milí čitatelia, 

sa pozeráte na históriu svojich zborov, vidíme mnoho zložitých zásahov človeka, dnes ďakujme, 

že Hospodin vykonal dielo prostredníctvom mnohých svojich služobníkov v každej dobe. Viedol 

ich cesty do chrámov, aby ich nakoniec priviedol do chrámu Božieho u vás či u nás, V Jirchářích, 

a tam mohol vzniknúť cirkevný zbor – miesto, kde mnohí, tak vtedy, ako i dnes, môžu poznávať 

Božiu dobrotu, veľkosť, svätosť, milosť a lásku. Veď koľkí tu našli pomoc, povzbudenie, 

posilnenie, útechu, napomenutie či lásku? A aj dnes chceme byť takýmto miestom. A to je to 

tretie, čo z textu máme počuť. On nás učinil ako cirkevný zbor, a tak chceme byť Jeho ľudom a 

vydávať svedectvo tomuto mestu, ale aj celej spoločnosti, že Hospodin je dobrý, že naveky trvá 

Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. Amen.  

 

Modlitba:  

Chválu Ti vzdávame, Hospodine, za Tvoje dobrodenia, ktoré nám dávaš v spoločenstve našich 

cirkevných zborov. Keď prichádzame do Tvojho chrámu, poznávame Tvoju lásku k nám, ktorú 

nám dennodenne dávaš, hoci si to my, hriešni ľudia, nezasluhujeme. Avšak pre svoju lásku v 

Kristovi Ježišovi nám neustále odpúšťaš hriechy a ako Dobrý pastier nás vedieš svojou milosťou. 

Prosíme Ťa, Pane, zachovaj nás vo viere a daj nám žiť taký život, aby sme vydávali dobré 

svedectvo Tvojej dobroty a starostlivosti o svoj ľud, ale aj o celý svet. Amen.  

 

Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, zborový farár v Slovenskom evanjelickom a. v. 

cirkevnom zbore v Prahe 

 


