Utorok 17. januára 2017
205. výročie narodenia D. G. Licharda
Piesne: ES č. 387, 307
Text: Jer 31, 14b
„... ľud môj nasýti sa mojím dobrodením – znie výrok Hospodinov.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pán Boh nám dáva do životov všetko potrebné. Každý z nás je rád, keď niečo dostane. Radi
dostávame, ale aj radi dávame, aby sme niekoho potešili alebo povzbudili, či vyjadrili svoju
vďaku. My kresťania vnímame väčšinu vecí v živote ako dar od Pána Boha. Život samotný,
rodičia, deti, rodiny, manžel, manželka, priatelia, zamestnanie, vzdelanie, cirkevný zbor, do
ktorého patríme, zdravie, mier, vhodné počasie a ešte mnoho iného – to sú dary, ktoré nám dáva
Pán Boh. Povedané slovami proroka Jeremiáša, On sýti naše životy svojím dobrodením. Každý
deň môžeme tieto dary prijímať a s nimi žiť. Na druhej strane – ako kresťania – si uvedomujeme,
že mnohé dary, ktoré dostávame, nás zaväzujú k tomu, aby sme ich ďalej rozvíjali a dávali. Je to
ako v podobenstve o talentoch. Tí, čo zverené talenty použili a rozmnožili, boli pochválení, a ten,
ktorý všetko skryl, lebo sa bál, že o to príde, nakoniec nebol odmenený. Tu jasne vidíme, prečo
nám Boh dáva dary. Jedny dostávame preto, aby sme z nich sami mali úžitok, a druhé preto, aby
sme ich zveľaďovali, rozmnožovali a používali na prospech druhých a Pána Boha. To je pravá
cirkev, to je skutočné kresťanstvo, kde nežije každý človek len pre seba, ale myslí na druhých –
na bratov a sestry.
V dnešný deň si chceme s vďakou spomenúť na veľkého muža cirkvi aj národa pri 205. výročí
jeho narodenia. Je to Daniel Gabriel Lichard. Okrem darov, ktoré rozvíjal ako učiteľ v Banskej
Štiavnici či farár v Skalici, Pán Boh mu dal dary, aby nimi pracoval pre slovenský národ. Tak
začal vydávať noviny a kalendáre, ako aj rôzne knihy, ktoré slúžili pre cirkev i pre národ v čase
národného obrodenia. Lichard je pre nás príkladom, ako máme využívať Božie dobrodenia a
zverené talenty. No nie je cieľom iba spomínať na niekoho z minulosti. Je to záväzok pre
každého jedného evanjelického kresťana: prijímať od Hospodina, a On nás nasýti dobrodením –
ako hovorí prorok Jeremiáš –, ale zároveň aj tvoriť a dávať ďalej. Je to odvaha viery a zrkadlo
kresťanského života. Na jednej strane prijímať a na druhej strane žiť a uplatňovať Božie
dobrodenia, teda dobré dary. K tomu máme každý mnoho príležitostí každý deň, aj v tento
dnešný. Nezabudnime od Pána Boha prijímať dobré dary a ďakujme Mu za ne. Deľme sa s tými
darmi a slúžme nimi vo svojom okolí – tam, kam nás Pán Boh postavil. Amen.
Modlitba:
Pane Bože, ďakujeme Ti za všetko, čo nám dávaš do našich životov, za všetko, čo máme, čím
sme a čím nás robíš zo svojej milosti. Prosíme, aby si nás viedol aj dnešný deň tak, aby sme
vedeli poslúžiť druhým tým, čo sme od Teba prijali. Použi si nás aj dnes, aby sme našu vieru
premenili na skutok. Amen.
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