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Pondelok 27. marca 2017 

425. výročie narodenia Juraja Tranovského 

Piesne: ES č. 361, 354 

Text: Zjav 5, 8 – 14 

„Každý mal citaru a zlaté čaše plné tymianu, to jest modlitieb svätých, a spievali novú pieseň...“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Človek v dobrej nálade si často pospevuje. Ak prežíva určité problémy, konštatujeme, že takej 

osobe nie je do spevu. Šokujúco však pôsobí spev tých, ktorí zažívajú bolesť a utrpenie. Takto 

ohromili vo väzení vo Filipis apoštol Pavel a Sílas, keď oslavovali Boha, majúc po bičovaní nohy 

zovreté do klady (Sk 16, 25). V Zjavení Jána sa píše, že radostný, oslavný hymnus spievajú 

Baránkovi – oslávenému Kristovi – nielen nebeské bytosti, ale aj tí, ktorí pre kresťanskú vieru 

prešli veľkým utrpením. Apoštol Ján vyhnaný na ostrov Patmos smie vo videní spoznať, že 

súženie veriacich nie je zbytočné a nezmyselné. Ono má víťaznú perspektívu, aj keď 

v pozemskom bytí to navonok tak nevyzerá. Pred trónom Baránka, v blízkosti Božej, nie je 

priestor na plač ani na smutné spomienky. Tam je priestor na novú pieseň, na citary a čaše plné 

tymianu – to jest modlitieb svätých. Dôvodom tejto radosti nie je dobrá nálada, ale radosť z daru 

vykúpenia, ktorý vybojoval „lev z Júdovho kmeňa“ (v. 5). Kresťanská radosť sa neopiera 

o krásne, bezstarostné situácie ľudského života. Ona pramení z Boha a Jeho diela spásy, na 

ktorom smieme mať účasť. Túto radosť z Boha napriek súženiu poznal aj náš nábožný pevec 

Juraj Tranovský. Jeho piesne sú toho neklamným dôkazom. Dal svojej cirkvi spevník Cithara 

sanctorum – Citara svätých, ktorý v evanjelickej cirkvi poznáme pod názvom Tranoscius. Už 

názov spevníka, opierajúci a o výjav zo Zjavenia Jána, hovorí o Tranovského presvedčení, že 

cirkev prežívajúca Božiu blízkosť a tešiaca sa zo svojho vykúpenia sa raduje a uctieva Boha už 

tu, v časnosti. Naša účasť na bohoslužobnom živote cirkvi aj náš osobný duchovný život sú 

detektorom tejto blízkosti a radosti. Aké svedectvo o nás odzrkadlia? Nezabudnime! Vykúpenci 

Kristovi sú vyzbrojení citarou, čašou tymianu modlitieb a spievajú Baránkovi „novú pieseň“. 

Amen.  

 

Modlitba:   

Hoden si, Pane Ježiši Kriste, Baránku Boží, vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu 

a dobrorečenie, lebo si bol zabitý a svojou krvou si vykúpil Bohu svojich z každého kmeňa 

i jazyka, ľudu i národa. Ďakujeme Ti za naše vykúpenie a z neho prameniacu  radosť, ktorá nám 

dáva silu prekonať všetky skúšky viery. Daj nám svojho Svätého Ducha, aby nás uviedol do 

všetkej pravdy o Tebe, zmocnil nás k svedectvu a prebudil v nás vďačnosť a chuť spievať novú 

pieseň. Amen. 
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