Štvrtok 1. júna 2017
195. výročie narodenia J. Francisciho-Rimavského
Piesne: ES č. 560, 558
Text: J 13, 15
„... dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
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195. výročie narodenia Jána Francisciho-Rimavského
Piesne: ES č. 560, 558
Text: J 13, 15
„... dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes si pripomíname 195. výročie narodenia Jána Francisciho-Rimavského, rodáka z Hnúšte,
národného buditeľa, politika, básnika, publicistu, pedagóga, zberateľa ľudovej slovesnosti a
vyštudovaného teológa. Prišli na um Ježišove slová: „Dal som vám totiž príklad...“ (J 13, 15).
Pán Ježiš chcel a stále chce, aby i nám na každom človeku záležalo tak, ako záležalo Jemu. On
prišiel, aby zachránil všetko, čo bolo na ceste do zahynutia; aby vykúpil človeka z moci hriechu.
Láska k hriešnym ľuďom Ho priviedla až na kríž. Je to pre nás čosi nepochopiteľné.
Nepochopiteľné sa nám môže zdať i to, čo vykonali aj pre nás ľudia, ktorí vyšli z našej
evanjelickej cirkvi. Rimava je zvlášť bohatá na takéto výrazné osobnosti. Dnes venujeme
pozornosť J. Franciscimu. Keďže jeho životné míľniky a činnosť sú všeobecne známe, všimnime
si radšej to, kto formoval túto osobnosť. Najskôr to boli jeho rodičia. V jeho životopise čítame:
„Matka bola pracovitá, pri práci spievala nábožné pesne; všetko znášala s vierou v Boha.“
Pozitívne sa vyjadril i o svojom otcovi, ktorý však ako 36-ročný náhle zomrel. Pri takomto
formovaní ani nie div, že Francisci uviedol: „Do kostola som rád chodieval, obyčajne s rodičmi
alebo so starým otcom.“ Je to silný podnet pre súčasných rodičov, aby sa zamysleli, ako formujú
svoje ratolesti, ako ich usmerňujú. Neraz som totiž počul výpovede: Nech sa naše dieťa samo
rozhodne, akým smerom sa bude uberať. To nie je správny postoj! Nech sú pre nás príkladom
Jankovi rodičia, ktorých syn už doma spoznal, že „Všickni jenž skládají v Pánu své doufání, stálí
zústávají vždycky bez přestání“. Slová tejto piesne boli neraz pre neho veľkým povzbudením.
Ježišove slová „Dal som vám príklad...” sa týkajú i našich škôl. Keď ma v prvý deň sprevádzali
do školy moji rodičia, pri predstavení učiteľov mi povedali: Toto budú odteraz tvoji druhí
rodičia! Ich výpoveď som si dodnes uchoval v pamäti. V slovách mojich najbližších bol a stále je
platný odkaz: Školy musia formovať! Sme Pánu Bohu vďační, že ich máme – dokonca aj
cirkevné. Kreujú tieto ustanovizne našich žiakov? Či môžu aspoň niektorí z absolventov našich
škôl riecť to, čo Francisci povedal po vstúpení do levočského ústavu: „... Začala ma rozohrievať
láska, oddanosť a vernosť k národu slovenskému...”? Francisci je výnimočná osobnosť. Zaslúži si
viac pozornosti, ako sme mu venovali v tomto príspevku. V každom prípade buď Bohu vďaka, že
takéhoto človeka mala naša cirkev. Amen.
Modlitba:
Bože svätý, ďakujeme Ti za všetkých tých, ktorí vedeli a vedia, komu uverili. Ďakujeme za
našich predkov, ktorí nás formovali, ktorí boli presvedčení, že žiť a umrieť pre Krista je pre
človeka tou najväčšou slasťou. Daj, prosíme, aby sme aj my a naše potomstvo takto zmýšľali.
Amen.
Mgr. Dušan German, evanjelický a. v. duchovný na dôchodku, Klenovec
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