Utorok 24. januára 2017
165. výročie úmrtia Jána Kollára
Piesne: ES č. 231, 234
Text: Ž 145, 5 – 9
„Chcem uvažovať o nádhere Tvojej slávnej veleby...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kedykoľvek som spieval v adventnom predspeve, že „Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo
Jeho rúk zvestuje obloha“, vždy som si v duchu predstavil velebnú nádheru hviezdneho neba.
Plne si uvedomujem Božiu veľkosť a chápem žalmistu, keď napísal v 8. žalme (v. 4 – 5): „Keď
hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil: Čo je
človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?“ Aj nábožný pevec Ján Kollár
prežíval niečo podobné a vyjadril to v piesni ES č. 231 (Zp 251).
Tento básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti, jazykovedec, hlásateľ všeslovanskej vzájomnosti,
známy hlavne skladbou Slávy dcera, sa narodil v Mošovciach, v Turci. Pôsobil ako slovenský
evanjelický farár v Budapešti. Jeho Kázně a řeči vyšli aj knižne. Posledné tri roky svojho života
bol profesorom vo Viedni. Pochovaný je v Prahe. My si ho všimneme ako kazateľa a spoluautora
Zpěvníka z roku 1842, na ktorého tvorbe sa významne podieľal. Pridŕžal sa kralickej bibličtiny
a nesúhlasil s uzákonením spisovnej slovenčiny. Do Zpěvníka prispel viacerými piesňami.
Niektoré z nich máme aj v našom Evanjelickom spevníku. V piesni ES č. 234 ospevuje
všemohúcnosť Boha ako Stvoriteľa tejto zeme a Udržovateľa tohto sveta, čo nás vedie k tomu,
aby sme Pána Boha mohli nazývať svojím Otcom. A to je vzácne, že Boha máme poznávať
nielen z nádhery oblohy (ES č. 231) a z riadenia stvorenstva (ES č. 234), ale máme v Ňom
poznávať svojho láskavého Otca, ako nám Ho dal poznať náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. „A
čím by sa nám srdce potešilo, keby bez nádeje v Krista žilo...“ (ES č. 464. Ján Kollár sa vo
svojich kázňach často zameriaval najmä na napomínanie k cnostnému životu. Bol zakorenený
v Pánovi Ježišovi Kristovi a upevnený v Ňom vierou. Je hodný toho, aby sme mu venovali
spomienku ako v cirkvi, tak aj v národe pri 165. výročí jeho smrti. Amen.
Modlitba:
Pane Bože náš, keď sme uvažovali o nádhere veleby, o Tvojich predivných činoch vo vesmíre,
ako aj nad Tvojím riadením tohto nášho sveta, ďakujeme Ti, že Ťa môžeme nazývať svojím
Otcom. Hospodine, chceme Ťa oslavovať za milosrdenstvo, ktoré sa rozprestiera nad všetkým
Tvojím stvorenstvom. Ďakujeme Ti, že si dával našim predkom svedkov viery, a prosíme, daj sa i
nám poznávať vo svojom Synovi, v našom Pánovi. Amen.
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