Piatok 18. novembra 2016
210 rokov od narodenia Karola Braxatorisa
Text: Zjav 3, 5
Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale
vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi
Piesne: ES č. 278, 498
Zamyslenie nad Božím slovom:
Náš chudobný slovenský národ bol bohatý na duchovné poklady. Týmito pokladmi boli hlavne
deti z evanjelických fár a škôl, ktoré zanechali hlboké stopy v národe a cirkvi. K nim patrí aj
Karol Braxatoris, najstarší brat Andreja Sládkoviča, ktorý bol tiež literárne činný a ktorého 210.
výročie narodenia si dnes pripomíname. Skromný služobník Boží, ktorý si z nitiek pokory, viery,
lásky a služby tkal biele rúcho pre druhý, slávny príchod Ježiša Krista.
Jeden zo siedmich listov apoštola Pavla, písaných cirkevným zborom v Malej Ázii, bol aj
karhajúci list odumierajúcemu sardskému zboru. Prvé nadšenie kresťanov vymenila vlažnosť,
ľahostajnosť, roztržky, obava pred prenasledovaním, a preto sa vrátili k pôvodnému pohanskému
či židovskému náboženstvu. Len hŕstka verných vytrvala vo viere v Ježiša Krista, ale aj v nádeji
víťazného príchodu kráľovstva Božieho, a preto bolo potrebné ujať sa ich, posilňovať v známosti
Božej, v službe, láske, horlivosti. Sú to aj slová povzbudenia tým, ktorí zostali verní a bdelí, že
spolu s Pánom budú nosiť biele rúcho, symbol čistoty a svätosti, a Baránok Boží vyzná ich mená
pred Otcom, ktorý je v nebesiach. Kresťania to mali v každej dobe ťažké. Vždy museli zápasiť
s rôznymi mocnosťami a zriadeniami. Pevná viera v Ježiša Krista, možnosť oprieť sa o Jeho kríž
bola vždy hybnou silou pre každého kresťana, aby sa neobzeral za seba, ale kráčal vpred za
svojím Pánom.
Tak to bolo v čase pôsobenia Karola Braxatorisa a tak je to aj dnes. „Nech sú tvoje šaty vždy
biele…“ – odkaz múdreho Kazateľa (Kaz 9, 8) zachovajme aj do dnešných čias, keď sa často
stretávame s ľahostajnosťou, žiaľ, aj s posmievaním. Nehanbime sa vyznávať Ježiša Krista pred
ľuďmi, ale s radosťou sa k Nemu hlásme s vedomím, že ani On nás nenechá samých pred Božím
súdom, zastane si k nám a vyzná nás pred Otcom. Karol Braxatoris, ktorý pracoval na povznesení
cirkvi, nech je pre nás príkladom hodným nasledovania. Amen.
Modlitba:
„Za potomkov sa svojich modlím: Vo viere predkov daj im stáť, ó, Bože verný, pomáhaj im
dedičstvo vzácne zachovať, nech stále v Teba dúfajú, v šľapajach Krista kráčajú.“ (ES č. 560, 5)
Amen.
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