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Abstract in English
Hymnals in the Church history are like marathon runners. Their journey and their life is long. 
The oldest Hymnal of Lutherans in Slovakia has been used since 1636 until 1992. The 
responsibility of the Hymnals for the formation of the spiritual life of God‘s people is heavy. 
Their Chance, that they will positively influence the spiritual life is also very high. The goal 
of this study with the title: “The importance of the hymnals for the spiritual growth of the 
Church“, is: to examine the Cithara Sanctorum of Juraj Tranovsky, the oldest Hymnal of the 
Slovak Lutherans under the theme of this study, in order to describe possible spiritual goals 
which a hymnal can and should support today. Finally it is the goal of this study to show how 
the present hymnals do or do not fulfill the given criteria. The hymnals in our tradition foster 
the faith of individuals, support the unity of the congregation, and serve as one of the carriers 
of the God’s ministry to the people by Word and Sacrament. In our present Hymnal however 
there are not enough hymns for the celebration of Eucharist showing the communal character 
of the Eucharist, inviting to adoration of Jesus Christ the host of the Holy Supper. There are 
not enough songs inviting for joint responsibility in mission. Creation of new songs with the 
theological content described in this study is necessary. God gave us freedom to be more 
diligent, more creative and with God’s blessing also more effective in God’s mission in our 
world today. 
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Úvodom 
      V cirkvi, v ktorej histórii sa spevníky stali „bežcami na dlhé trate“1,  je dobré s celou 
vážnosťou myslieť spoločne na ich funkciu pri formovaní cirkvi. V cirkvi, do ktorej na 
Slovensku patríme, mal spevník v minulosti - a do značnej miery stále má - veľký význam. 
Aký je tento význam, akým spôsobom sa stáva efektívny a aké cieľ spĺňa spevník 
v bohoslužobnom zhromaždení a mimo neho, to bude výskumnou témou tejto misiologicko-
hymnologickej štúdie
      Takáto úvaha je dôležitá preto, aby sa každý nový hymnologický krok pri hľadaní lepšej 
cesty robil vedomejšie v súlade s Božími plánmi na rast Božieho kráľovstva. Božie 
kráľovstve má rásť zo stredu Božieho ľudu do okolia cirkvi. Cez cirkev do sveta. Spevník má 
stáť v službe tohto diela. Spevník má byť pripravený byť bežcom na dlhé trate s touto 
rozhodujúcou úlohou. Veď spevníkové dielo, ktoré robíme alebo máme, bude pôsobiť ďalšie 
desaťročia, či dokonca stáročia, preto si musí byť vedomé svojej duchovnej zodpovednosti 
pre rast cirkvi uprostred aktuálnej spoločenskej a duchovnej kultúry! 
      Takáto úvaha je  potrebná aj pre vedomejšie pochopenie spevníka s jeho darmi. Myslím 
na dary, ktoré sme zdedili po otcoch i tie, ktoré ako nové piesňové kvety rozkvitli medzi nami 
alebo niekde v našom susedstve. Na to je potrebné poznať Božie plány s Božím ľudom 
v dobe, v ktorej vznikol spevníkový materiál. Je potrebné rozlišovať trvalé a aktuálne úlohy 
cirkvi a zboru v dobe vzniku jednotlivých piesní. Je potrebná ochota vcítiť sa kriticky do 

1 Cithara Sanctorum Juraja Tranovského z roku 1636 sa používala vo viac ako v polovici cirkevných zborov na 
Slovensku 356 rokov, teda do uvedenia súčasného spevníka v roku 1992. Zpěvník evangelický 150 rokov.
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spirituality doby, v ktorej vznikali jednotlivé piesne a odhaliť živé dôrazy i zanedbané 
možnosti.
      V neposlednej miere je  potrebné preskúmať spevník, ktorý používame za pomoci kritéria, 
ktoré je témou tejto štúdie. Treba citlivo, ale kriticky skúmať, do akej miery je v službe 
duchovného rastu cirkvi. Je potrebné pýtať sa na to, či to úžasné množstvo spevníkového 
materiálu prevzatého s minulých dôb radikálne odlišnej od našej, slúži dostatočne dnešnému 
človeku. 

Treba sa zaoberať súčasnou kultúrou estetickými kritériami dnešného človeka v hudobnej 
oblasti, aby sme vedeli nájsť spôsob oslovenia a integrácie dnešného človeka do 
bohoslužobnej kultúry, v ktorej je duchovná pieseň podstatným komunikačným nástrojom. 
Treba priebežne zisťovať aké nové výzvy stoja pred nami a aké nové možnosti má dnešná 
cirkev v našej dobe? Treba skúmať ako sa tieto výzvy a nové možnosti odlišujú od pôvodných 
ideálov kresťanskej spoločnosti? 

Stačia piesne odovzdávajúce vzácne svedectvo o základných hodnotách viery z minulých 
časov na to, aby rástli medzi nami, za ich pomoci, dospelé kresťanské osobnosti schopné 
prekonať pokušenie individualizmu a privatizovania všetkých hodnôt, vrátane viery? Dokážu 
piesne, ktoré spievame, svojím obsahom i svojou hudbou, radostne zdvihnúť tep väčšiny 
členov zboru, mladých i starších alebo nás nechávajú chladných a nedotknutých? Stojí 
spevník, ktorý používame, v zápase o živú vieru jednotlivcov a dnešnej cirkvi? Alebo je 
spevník iba kompilátom cenností, ktoré sú vo väčšine prípadov za zenitom svojej schopnosti 
priamo komunikovať s dnešným človekom a odovzdávať svoj vzácny poklad? 

1. Aktuálnosť základných nádejí Tranovského v pohľade na duchovnú pieseň a spevník

     Predslov k Cithare Sanctorum prezrádza niektoré základné nádeje, ktoré chce pestovať 
pieseň a spevník. Tranovský si tu odpovedá na otázku: Prečo majú kresťania často 
a s radosťou spievať Bohu?  Pieseň, a teda aj spevník, je už podľa tejto otázky nástrojom na 
spoločný spev kresťanov. Spevník je predovšetkým pozvaním k spoločnej piesni. Často 
a s radosťou. Pieseň je skôr prejavom radosti ako žalosti. Pieseň by mala vyjadrovať 
predovšetkým radosť. Ján Leška, senior nitrianskeho bratstva, v svojom úvodnom slove 
k vydaniu z roku 1930 zdôrazňuje rovnako, že spevník so svojimi piesňami „...má poslúžiť 
evanjelickému ľudu k potešeniu a spasiteľnému vzdelaniu“2...aj v záverečných slovách 
zdôrazňuje: „...užívaj ho nábožne a radostne k spaseniu svojmu“3. Táto požiadavka je 
pozvaním k tvorbe novej radostnej piesne v novom muzikálnom šate. Radosť precítená v tom, 
čo je domáce (vernacula cultura) je cestou k pochopeniu radosti v piesni, ktorá pochádza 
z cudzej minulej alebo geograficky vzdialenej kultúry súčasnosti. Potrebujeme viac radosti, 
preto tiež častú spoločnú pieseň. Prečo teda majú kresťania často a s radosťou spievať Bohu?
     1. Boh človeka stvoril nádherne na svoj obraz, a tak nás spravil schopnými oslavovať Jeho 
meno. Piesňou sa vraciame k božskému obrazu v nás a upevňujeme ho. Oslavou Boha 
dokazujeme, že vieme o tom, kto nás stvoril a na čo sme boli stvorení.
     2. Je Božou vôľou, aby sme Ho oslavovali. Božie slovo je plné takýchto svedectiev.
Imperatív oslavy znamená mnohé veci. Ochotu vnímať Boha v Jeho diele záchrany 
v Kristovi. Jeho dielo pri zakladaní cirkvi. Ale tiež Jeho dielo v dnešnom zápase za cirkev 
v misijnej službe. Imperatív oslavy nad piesňou znamená ochotu hľadať to, čo sa Bohu darí 
v našom čase a vyjadrovať to nanovo v poetickom, hudobnom či prozaickom výraze.
     3. Máme nasledovať piesňou prax cirkvi a všetkých svätých kresťanov. Tak sa piesňou 
prispieva k jednote cirkvi. Dochádza k lepšiemu využívaniu Bohom darovaných cenností pre 
spoločné dobro. Cieľom piesne a úlohou cirkvi teda nie je iba rozpoznať a oslavovať to, čo 

2 Cithara Sactorum 1930. Slowo k vydání Písní Duchovních“
3 Cithara Sactorum 1930. Slowo k vydání Písní Duchovních“
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Boh koná úspešne v Jeho jednej svätej všeobecnej cirkvi, ale tiež nasledovanie tejto cesty. 
Napodobňovanie spôsobov oslavy cirkvi. Tak sa pieseň stáva nástrojom radostného učenia 
krokom viery. Je začiatkom nových ciest a rozhodnutí k novým krokom na ceste obnovy 
a rastu. Cirkev sa cez pieseň učí od kresťanov, ktorí patria Bohu na iných miestach sveta, 
kráčať vo svete vyznavačsky.
      4. Úžitok svätých piesní sa nedá zmerať. Pieseň potešuje Boha, pretože Boh prijíma našu 
oslavu s radosťou. Pieseň počúva Boh a teší sa z nej. Pieseň nám svojím obsahom i formou 
dáva radosť a zaháňa žiaľ. Spev vo viere je anjelskou službou, ktorá sa tu začína a bude 
pokračovať v nebesiach. Pieseň je teda znakom eschatologickej reality, v ktorej kresťania 
žijú.4 
     Tranovského nádeje vyjadrené v úvode spevníka prorocky a vyznavačsky naznačujú smer, 
ktorým má viesť kresťana duchovná pieseň, ktorá má silu napomáhať duchovný rast 
jednotlivcov a spoločenstva kresťanov.

2. Čo všetko môže poskytnúť spevník dnešnému zboru k jeho rastu

2.1. Upevnenie viery jednotlivcov

   Spoločnou oslavou Boha pri každej príležitosti
Spevníky väčšinou dobre plnia takto postavenú úlohu. Pre rôzne slávnosti cirkevného 

roka a príležitosti, v ktorých sa staviame ako jednotlivci a spoločenstvo pred Boha, prinášajú 
piesne plné oslavy. Cirkev predovšetkým oslavuje spoločne Boha jedného v Trojici. Oslava 
jednotlivých osôb Trojice je vzácnym a večným pokladom cirkvi a je základom, na ktorom 
môže rásť cirkevný zbor aj v našom čase. Oslava Boha za dielo záchrany, ktoré Boh 
v spoločenstvo vždy nanovo ponúka spoločenstvu veriacich, je hlavným dôrazom služieb 
Božích5 a tiež hlavným motívom duchovných piesní. Pritom nejde o oslavu, ktorou by sme 
chceli zištne získať Božiu pozornosť a zaslúžiť si Jeho požehnanie. Oslava je odpoveďou na 
evanjelium. 

Naviac má oslava eschatologický rozmer. Službami Božími sa pozemská cirkev 
pripája ku chválam a zvelebovaniu  (adorácii) „anjelov a archanjelov a celého nebeského 
spoločenstva“6. V rannej kresťanskej liturgii, v celých službách Božích kresťanstva v prvých 
storočiach, teda aj v piesňach a modlitbách, dochádza k vedomému prežívaniu korelácie 
medzi nebeskými a pozemskými službami Božími.7

V súčasnom období sa oslava Boha v službách Božích najmä prostredníctvom piesní 
stáva výrazne dominantným prvkom v službách Božích mládeže. Tie sú často inšpirované 
niektorými liturgicky zjednodušenými formami služieb Božích spoločenstiev zameraných na 
intenzívnu duchovnú obnovu jednotlivcov a spoločenstva. Zabúda sa pri tom často na 
sviatostný charakter služieb Božích a na Božiu službu milosťou, dominuje ľudská odpoveď 
a aktívna oslava Boha.8    

   Spoločnou modlitbou k Bohu
4 Pozri podrobnejšie Mocko s 53)
5 Analýzou charakteru piatich základných častí Ordinária Služieb Božích (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus 
Dei) sa možno presvedčiť, že minimálne 3 z týchto piatich základných častí Služieb Božích má oslavný 
charakter. 
6 Senn, C. Frank. Christian Lithurgy s 109
7 Predstava o tom, že pozemské Služby Božie približujú nebeské Služby Božie bola veľmi dobre známa 
v starovekom Blízkom východe a v Biblii. Reprezentatívne obrazy božskosti slúžili ako sviatostné znaky 
prítomnosti Boha na zemi. Pozri viac Senn  C. Frank. Christian Liturgy,, časť: The Earthly and Heavenly 
Liturgies s 107n. 
8 V súčasnom protestantskom bohoslužobnom dianí možno sledovať niektoré typické formy oslavných Služieb 
Božích. Pozri viac kapitolu „Praise and Worship Movement“ in Senn,C. Frank. People‘s work s 281n
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Piesne sú často modlitbami. Modlitby pritom sú často vyjadrením obdivu voči Bohu 
chválami za konkrétne požehnanie, ktoré dostávame od Boha. Modlitby bývajú 
naplnené konkrétnymi prosbami. Veľmi často sú zároveň modlitebnými vyznaniami pred 
Bohom  a spoločenstvom alebo priamo modlitbami. Okrem toho spevníky poskytujú často 
cenné modlitby pre domácu komôrku a tak sa stávajú školou osobnej modlitby.

Duchovné piesne, ktoré sú ako dobovo aktualizované modlitby súčasťou služieb 
Božích, sú vlastne pokračovaním starej bohoslužobnej tradície, ktorá siaha až do 
synagogálnych stretaní. Žalmy, ktoré boli formou piesňami a obsahom často najmä 
modlitbami, boli pravidelnou súčasťou synagogálnych stretaní a v prvých storočiach 
v náväznosti na to aj kresťanských služieb Božích. V program kresťanského bohoslužobného 
života sa objavuje ako zvláštny typ bohoslužobného podujatia „modlitebná služba“9. Šlo 
predovšetkým o denné, ranné a večerné modlitebné služby, ktoré sa objavili už v štvrtom 
storočí a podobne ako synagogálne služby, využívali selektívne žalmy pre ranné a večerné 
stretania. Typickým žalmom pre ranné stretanie bol 63. žalm a pre večerné 141.10 Tak sa 
vlastne využíva najpôvodnejší „spevník“, ktorý používajú a ctia si nielen príslušníci 
židovstva, ale aj kresťania, Kniha Žalmov.

   Pestovaním čistoty viery
   Vráťme sa ešte raz k paradigme spevníkov v našej cirkevnej histórii. Mocko11 

konštatuje, že rozbor prvého vydania Tranovského kancionála odôvodňuje tvrdenie, že základ 
túžob našich predkov po vlastnom kancionáli bol v tom, aby sa 
1. v ich piesňach čistá luteránska náuka odzrkadľovala a 
2. aby sa mohli vzdelávať piesňami, ktoré sú plné Božieho Ducha.
      Vzdelávanie duchovnou piesňou a škola modlitby v Službách Božích a súkromí sa 
jednoznačne zračia ako hlavné ciele Tranoscia a tým presúvajú tieto úlohy do ťažiska služieb 
Božích. Katechetický rozmer služieb Božích bol popri prijímaní Božej milosti v slove 
a sviatostiach či oslave Božieho mena za dielo záchrany, významnou súčiastkou služieb 
Božích evanjelikov. Rozbor obsahu kancionála to dokazuje a zároveň tým poukazuje na 
významnú úlohu služieb Božích pri vzdelávaní, inak povedané, pri budovaní dospelých 
kresťanských osobností. Tento cieľ, ako obsahový stredobod diela posvätenia v Duchu 
svätom, príkladným spôsobom sleduje Cithara Sanctorum.
   
   Obdivom a pestovaním kresťanských cností individuálneho a spoločného 
charakteru 

Koľko nových výziev pozná dnešná doba a koľko starých cností sa stráca v dnešnej 
dobe. Pieseň by mohla otvárať novú odvahu k čistote života v moci Božej milosti v Kristovi, 
keby sme mali odvahu k piesňovému vyjadreniu pozvania k spravodlivosti. Pieseň by takto 
mohla v obdive Božej svätosti mobilizovať k čistote a mravnosti každého z nás osobne voči 
sebe, voči blížnym, voči prírode a spoločnosti. Pozvanie k čistote mravov prostredníctvom 
piesne si prirodzene žiada tvorbu nových piesní. Aj keď mnohé základné morálne hodnoty 
ostávajú platné cez veky, objavujú sa nové výzvy. V nových piesňach alebo v historických 
piesňach cirkvi možno aktivizovať Boží ľud pre tieto témy.

2.2. Rast a upevňovanie jednoty 

9 V angličtine prekladané ako „Prayer Offices“ boli súčasťou denného stretania v kláštoroch, ale tiež často 
i v chrámoch spoločenstva.
10 Pozri viac Senn, C. Frank. People‘s work s 127n
11 Mocko s. 50
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List Rímskym obsahuje napomenutie: A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť 
jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jednými ústami 
oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. (15,5-6). Pieseň a spevník sa podieľa na 
vytváraní duchovnej jednoty cirkvi. Deje sa to rôznymi spôsobmi:

        Stretáme sa s Kristom v slove a sviatostiach
Cirkevný zbor je priestorom, v ktorom žije Kristus v Svätom Duchu. To sa stáva 

posväcujúcou skutočnosťou pri každom bohoslužobnom stretnutí. Najkonkrétnejšie sa to 
vyjadruje v službách Božích, v ktorých je Kristus sviatostne prítomný vo Svätom Pánovom 
Hode12 a v svätom Krste. Spevníky odpradávna dávali spoznať, ako si cirkev predstavuje 
takéto posväcujúce spoločenstvo v Kristovi. 

    Znamená to služby Božie s dvoma vrcholmi. Boh slúži svojou milosťou slovom 
a svätou Večerou Pánovou. Druhý diel Cithary  rozvrhu piesní v Tranosciu, ktorý vo svojej 
základnej podobe ostal nezmenený aj v ďalších vydaniach a po viacerých rozšíreniach13 dáva 
v druhom diele spoznať skutočnosť, že k službám Božím patrí štandartne Večera Pánova. 
Vidieť to z tohto, že po piesňach po kázni nasledujú piesne „O Večeři Páně“. Počet týchto 
piesní o Večeri Pánovej bol 17 v prvom vydaní Tranoscia z celkového počtu 40214 , ukazuje, 
že služby Božie boli chápané v zmysle starocirkevnej liturgickej praxe ako dvojvrcholové , 
teda s kázňou a Večerou Pánovou. Túto skutočnosť dokazujú aj úpravy pre kantorov.15. 

K tejto praxi dvojvrcholových Služieb Božích sa, po protireformáciou vynútenom 
vysunutí Večere Pánovej zo služieb Božích po Ružomberskej synode, vracia Daniel Krman 
vo svojej Agenda Ecclesiastica Slavonica (1734). Návrat Večere Pánovej do nedeľných 
a slávnostných služieb Božích je aj cieľom pred nami.  

Náš Evanjelický spevník (z roku 1992) počet piesní k Večeri Pánovej značne 
redukoval (má ich len 9). Zoradenie piesní v našom spevníku už nedáva tušiť základný 
poriadok služieb Božích, ako ho prezentoval Tranovský v Cithare). Škoda! 

Naša cirkev potrebuje rozhodne aj viac piesní k Večeri Pánovej, ktoré zdôraznia nie 
iba očisťujúci aspekt sv. Večere Pánovej, ako je to vo väčšine prípadov dnešných piesní, ale 
tiež posväcujúci a radostný charakter stretnutia so živým Kristom v spoločenstve bratov 
a sestier.

V službách Božích tvoríme v Duchu Svätom jedno spoločenstvo, ktoré túži po 
nových členoch     

Pestovanie jednoty zboru sa v službách Božích dosahuje mnohými spôsobmi a piesne, 
ktoré si cirkev volí do svojho spevníka, majú stáť v službe tejto úlohy. V našich spevníkoch 
sú potrebné piesne, ktoré obrátia naše pohľady na druhých ľudí, za ktorých nesieme pred 
Bohom duchovnú zodpovednosť. Títo sa podľa Božích plánov majú stať súčasťou 
oslavujúceho božieho ľudu. Misijná zodpovednosť za rast spoločenstva cirkvi a za ľudí okolo 
nás by mala viesť k tvorbe piesní s novými témami a novým členením piesní do skupín. Tak 
by sa v spevníku mali objaviť v jednotlivých častiach piesne, aby sme

   Spoločne spievali  piesne starej cirkvi

12 „Svätý Hod Pánov“, je jedným z možných označení sviatosti sv. Večere Pánovej, ktorá sa tradične v dejinách 
služieb Božích tiež nazýva Eucharistiou.
13 aj môj konfirmačný Tranoscius, vydanie z roku 1932, ho takto má
14 čo je najväčší počet v druhom diele, rovnako veľký ako počet piesní pre iste veľmi časté pohreby
15 V mojom konfirmačnom kancionáli na tomto mieste v druhom diele prichádzajú najprv 2 piesne o Krste sv. 
a potom 26 piesní o Večeri Pánovej, viď piesne 355 – 380. Piesne sú členené do skupín napr. o posväcovaní VP, 
o posväcovaní a za hodné užívanie, o tajomstve posväteného chleba a vína, príprava k VP, poďakovanie za 
účasť.  Až potom nasledujú piesne na záver služieb Božích.

5



   Spoločne sa tešili z piesne mladej cirkvi
   Objavovali krásu piesňových plodov kresťanstva
   Vnímali cirkev ako spoločenstvo v Duchu svätom – jeho večné znaky (nota ecclesiae16)  
i aktuálne črty živej cirkvi17

Piesne smú vysvetľovať a oslavovať podstatu cirkvi, jej vnútorné vzťahy a jej služobníkov. 
Znakom živej cirkvi je ochota k spolupráci a schopnosť tešiť sa zo služby bratov a sestier v tej 
istej Božej službe v cirkevnom zbore. To všetko by sa mohlo stať témou piesní, ktoré vedú 
k rastu cirkevného zboru. Nemali by však absentovať ani témy ako sú:

   Cirkevný zbor v očakávaní nových členov
   Cirkevný zbor hľadá možnosti pre misijnú službu svojmu okoliu slovom i milosrdnou 
láskou.

2.3. Rast misijnej zodpovednosti

      Chápeme všetci, že nebolo ľahké v dobe, kedy sa pripravoval náš spevník - pre rokom 
1989 - mať v tomto spevníku v dostatočnom množstve evanjelizačné piesne, piesne 
angažujúce pre službu svedectva slovom a skutkom, diakonickou službou alebo dokonca 
nazvať určité state spevníka tak, aby bolo zrejmé, že vnímame svoju misijnú zodpovednosť za 
svet pred Bohom a pozývame k nej druhých. Ona je najvlastnejším zmyslom existencie cirkvi. 
Dnes v čase slobody však treba nielen vyznať, že takéto piesne potrebujeme. Treba tvoriť 
piesne, ktoré angažujú v službe, do ktorej sme boli všetci svätým Krstom povolaní a Duchom 
svätým zmocnení. Cirkev má byť v našej otvorenej spoločnosti otvorenou Božou náručou pre 
svet. V každej dobe má byť aj svojou piesňou služobníkom novej zmluvy, služobníkom 
evanjelia. 
       Pri mnohých misijne mobilizačných stretnutiach listujem v spevníku, aby som našiel 
piesne tohto typu. Dnes by sme ich mohli mať oveľa viac a mohli by sme ich spievať. Ich 
cieľom by bolo tešiť sa z toho, že nám Boh osobne daroval záchranu v Kristovi, ale nestalo sa 
to iba preto, aby sme sa tešili sami v skrytosti zo svojej záchrany. Nové piesne by nás mohli 
prebúdzať k odvahe podeliť sa o radosť zo záchrany s druhými ľuďmi. Hľadať na to 
adekvátne osobné a spoločné spôsoby. Takéto piesne by mohli napríklad vyjadrovať, 
posilňovať a napomáhať tieto úlohy:
     Radosť z Božieho diela v celej Cirkvi

Boží záujem o spásu všetkých ľudí napĺňa aj nás         
Zodpovednosť za šírenie  evanjelia v  láske Kristovej
Ochota k svedectvu
Ochota k   autentickému životu viery v pokore pred Bohom 

         Spolupráca v misii
Uznanie hodnoty a radosť z Božej misie v iných kresťanských cirkvách 

     Radostné spoznávanie jednej  nedeliteľnej misie a rozlišovanie jej častí

3. Sú nové spevníky nové v prístupe k úlohe rastu zboru? 

       Najnovším významným spevníkom v našom okolí je Evangelisches Gesangbuch, ktorý 
vyšiel v Nemecku ako spoločné dielo Evanjelických luteránskych cirkvi v Nemecku. Od 
adventu 1996 vyšiel s mutáciami pre jednotlivé krajinské cirkvi. Každý spevník má jednu 
spoločne zostavenú časť 683 piesní. Každá krajinská cirkev tu má potom svoj „prídavok“ 

16 Znaky cirkvi
17 Na ekumenické korene liturgie a služieb Božích poukazuje Hans-Christoph Schmidt Lauber v diele Die 
Zukunft des Gottesdienstes zvlášť v druhej časti „Ökumenische Liturgik“ s 152nn
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svojich piesní. Spevník obsahuje časť, v ktorom sú predstavené poriadky služieb Božích 
s liturgiou. Má zbierku žalmov. Má tiež obšírnu zbierku modlitieb a za tým vierovyznania 
s moderným vysvetlením. Má časť nazvanú „Liturgický kalendár“ so 6 perikopickými 
systémami biblických textov .18 Obsahuje aj časť: „Dejiny piesne v prehľade“ na vyše 100 
stranách a rôzne zoznamy v závere. Württembergský spevník vyšiel na 1712 stranách.
      Sľubne a dynamicky znejú v súvise s témou tohto referátu mnohé časti. Spomeniem 
niektoré: 
      V hlavnej časti nazvanej služby Božie „Sammlung und Sendung“19, Ekuména. Dynamicky 
pôsobí aj veľká časť Viera – nádej – láska, kde je aj časť Obrátenie a nasledovanie20, Ukrytí 
v Božej láske21, Láska k blížnym a k nepriateľom22.
      Spevník slúži rastu zboru svojou mnohofunkčnosťou. Je vlastne príručkou člena cirkvi pre 
bohoslužobné a osobné účely. Je dobrou inšpiráciou na ceste k lepšiemu využitiu slobody, 
ktorej sme sa dožili z Božej milosti aj u nás na Slovensku.

V sesterskej Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) bol prijatý cirkevnými 
zbormi nový spevník v roku 2006. Je pozoruhodný z mnohých ohľadov a zaslúžil by si nie len 
samostatnú prezentáciu, ale tiež vyhodnotenie v prostredí ECAV na Slovensku. Poukážme 
aspoň na niektoré významné črty. To, že ELCA má za seba neodvratne dobu, keď sa Večera 
Pánova objavila v službách Božích dva - trikrát do roka ukazuje fakt, že v publikácii, ktorá 
má viac ako 1200 strán je na 116 stranách23 v kompletnom slovnom a hudobnom znení 
predstavených 10 alternatívnych poriadkov pre Večeru Pánovu.24 Spevník obsahuje spolu 893 
„Piesní spoločenstva“, ktoré sú podelené do týchto skupín: Žalmy, Hudba k službám Božím, 
Piesne, Národné piesne. Obsahuje však tiež poriadky čítania biblických textov na služby 
Božie a na každý deň roka, Malý katechizmus. 

       Záverom
Spevník v službe rastu zboru v súčasnej dobe je náročnou úlohou. Spevník je bežcom na dlhé 
trate, ktorého únava sa nesmie prejaviť v žiadnej etape pretekov. 

- Táto úloha si žiada úctu k vzácnej biblickej liturgickej a hymnologickej tradícii, ktorá 
buduje základy osobnej zbožnosti a spoločenstva zboru od starej cirkvi až po dnešné 
časy. 

- Žiada si ochotu k pochopeniu vzácneho času milosti, v ktorej žijeme s jej možnosťami 
a výzvami. 

- Žiada si lásku k ľuďom, pre ktorých sa Boh chce stať aj dnes za našej spolupráce 
v Ježišovi Kristovi večným Otcom a žiada si pri nás ochotu hľadať nový šat pre staré 
poklady. 

- Pozýva k tvorivosti na nové  duchovné témy pozývajúce k službe rastu cirkevného 
zboru, cirkvi a kresťanstva. Aby mohli z našej doby byť pridané k hymnologickým 
pokladom predkov nové cennosti Ducha dvíhajúce srdcia v radostnej oslave k Bohu..

Takéto pozvanie dostávame.
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