Piatok 30. júna 2017
330. výročie úmrtia Daniela Krmana st.
Piesne: ES č. 260, 501
Text: 5M 5, 32 – 33
„Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin, váš Boh, aby ste mohli
žiť...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes si pripomíname 330. výročie úmrtia Daniela Krmana st., ktorý pochádzal z kňazskej
rodiny. Ako evanjelický farár pôsobil na viacerých miestach. Jeho život však nebol
jednoduchý: musel ujsť pred Turkami a niekoľkokrát bol vyhnaný z fary. Okrem toho, že bol
známym barokovým spisovateľom, písal aj nábožné piesne, ktoré boli uverejnené i v Cithare
sanctorum z r. 1728. Zanechal mnoho náboženských a náučných spisov, ktoré sú však dnes už
nezvestné. Avšak i pri jeho živote platili slová, ktoré Mojžiš z Božieho poverenia hovoril
Izraelcom: „Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani
napravo, ani naľavo!“ Tak, ako Pán Boh postavil evanjelikov v minulosti, aj nás postavil do
tohto sveta. Preto je potrebné, aby sme sa vedeli správne orientovať na cestách života, aby
sme nezblúdili z Božej cesty, ktorá je svätá, aby sme nezblúdili na cestu bezbožných, ktorá
vedie do záhuby (Ž 1, 6). „Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin
váš, váš Boh, aby ste mohli žiť,“ tak napomína Boží muž Mojžiš Izraelcov. Sami sa mohli
presvedčiť o tom, ako im Hospodin vyznačoval cestu, aby došli do zasľúbenej krajiny.
Kedykoľvek Izraelci z tejto cesty odbočili, vždy na to doplatili. Každé odbočenie od Bohom
vyznačenej cesty je tragédiou jednotlivca i celej spoločnosti. Preto pridŕžajme sa pravdy
Božieho slova, choďme v Jeho svetle, a tak neodbočíme ani napravo, ani naľavo. Vyznajme,
že „po Tvojich cestách pevne kráčam, a tak sa neklátia moje kroky“ (Ž 17, 5). Pán dával
našej cirkvi mnohých svedkov, ktorí udržiavali našich predkov na ceste nasledovania šľapají
Pána Ježiša Krista – medzi nimi má miesto aj Daniel Krman st. Ako on ostal verný až do
smrti a neodbočil z cesty za Kristom ani v najťažších časoch, aj my nasledujme jeho príklad.
Na ceste života kráčajme cestou, ktorú nám vyznačil Boh Otec, a tá cesta vedie vždy za
Pánom Ježišom Kristom. Amen.
Modlitba:
Všemohúci Bože a Otče! Ďakujeme Ti, že si obetoval pre našu záchranu svojho jediného
Syna Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Ti za život a nádej večnej radosti v kráľovstve nebeskom.
Ďakujeme Ti za Tvoju stálu prítomnosť s nami a s celou kresťanskou cirkvou. Duchu Svätý,
prosíme Ťa, posilňuj nás vo viere. Požehnávaj všetky dobré snahy. Zachovávaj nás všetkých
na tej pravej ceste, ktorá vedie k spáse, aby sme vedeli v každej chvíli života Tebe vo vernosti
zostávať a neodbočiť na ceste k Tebe. Vypočuj naše prosby pre Ježiša Krista, nášho Pána a
Spasiteľa. Amen.
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