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Utorok 28. marca 2017 

425. výročie narodenia J. A. Komenského 

Piesne: ES č. 328, 565 

Text: Ž 115, 16 

„Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Dnes si pripomíname 425. výročie narodenia veľkého evanjelického biskupa Jana Amosa 

Komenského. Bol takým významným človekom, že ľudstvo ani po toľkých rokoch na neho 

nezabúda. Vynikal svojou vrúcou zbožnosťou, ako ju nachádzame v jeho spise Labyrint sveta 

a raj srdca  i v ďalších jeho náboženských spisoch. Stal sa nám pamätným aj svojím životným 

utrpením ako exulant pre evanjelickú vieru. No nadovšetko vzácna je pre nás Jeho veľká viera, že 

tento svet je Boží, že patrí Pánu Bohu a my sme povinní sa o tento svet starať, ako hovorí náš text 

Písma svätého: že nebesá sú nebesami Hospodinovými, ale zem dal synom ľudským. Komenský 

sa popri kňazstve veľa zaoberal aj školstvom, takže ho nazývajú učiteľom národov. Komenskému 

išlo o to, že kráľovstvo Božie sa má uskutočňovať nielen v cirkvi, ale aj vo svete. Známe sú jeho 

slová: „Už teraz, teraz, teraz (trikrát povedané) máme uskutočňovať čosi z nebeských hodnôt 

v našom pozemskom živote.“ Takto to chápali pod vplyvom Komenského aj naši štúrovci, a preto 

mnoho vykonali pre náš slovenský národ. Málo sa vie o tom, že Komenský dal vo svojej knihe 

Všenáprava návrh na založenie takých organizácií, ako je dnes OSN, UNESCO, Medzinárodný 

súdny dvor, Svetová rada cirkví; dokonca navrhoval obnoviť aj olympijské hry. Učme sa i my od 

Komenského zlepšovať v tomto svete okolo nás všetko, čo sa zlepšovať dá, lebo SVET JE BOŽÍ. 

Stvorenstvo čaká na nás, že budeme ako Kristovi učeníci Božími pomocníkmi pri náprave sveta 

(R 8, 19). Nestačí sa nám iba modliť v chrámoch, a pritom byť pasívni k svetu. Máme byť 

Božími spolupracovníkmi na údržbe stvorenstva a pomáhať zachovať tento svet ako Boží raj. Čo 

pre to robíš ty? Amen.  

 

Modlitba:  

Otče náš nebeský, Pane, Ty si stvoril tento svet, aby bol pre nás ľudí miestom rajského 

prebývania. Ďakujeme Ti za veľkú milosť, ktorú si nám dal, keď si nás stvoril na svoj obraz a dal 

si nás za udržiavateľov svojho stvorenia. Kajúcne vyznávame, že pre naše hriechy mnohokrát 

nedostatočne plníme tieto nám dané úlohy. Prebuď nás skrze Ducha Svätého k poznaniu, že tento 

svet je Tvojím svetom, a preto máme Tvoje stvorenstvo verne udržiavať, aby bol pre nás 

dobrým miestom nášho zemského prebývania. A keď sa skončí náš pozemský život, raz nám, 

Bože, milostivo daj účasť aj na dokonalom svete budúcom v Tvojej nebeskej sláve. Amen.  
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