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Utorok 8. novembra 2016 

95 rokov od smrti Pavla Országha Hviezdoslava 

Text: Mt 28, 20b 

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen]. 

Piesne: ES č. 280, 461 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V Evanjelickom a. v. kostole v Dolnom Kubíne je blízko oltára pamätná lavica, v ktorej 

štvrťstoročie sedával významný básnik Pavol Országh Hviezdoslav (2. 2. 1849 – 8. 11. 1921). 

Akoby nás volala usadnúť k slovám kvetnatej tvorby veršotepca. Pokúša sa aktivizovať človeka 

úžasným myšlienkovým imaním neopakovateľných opusov. A popritom si málokto uvedomí, že 

poet nenašiel len milotu slovenskej reči, ale zároveň aj príťažlivosť evanjelia Pána Ježiša Krista. 

Ako sa služby Božie začínajú pokáním, tak aj Hviezdoslav vo svojich Žalmoch a hymnách 

vyznáva: „Oj, neraz − vyznám, ľutujem aj! − s žitím jak keby mne len náležalo veru a nie len 

Tebe, od tvojeho smeru hoc značeného jasne, zretedlne či priestorom, či v prudkej časov vlne, ja 

odchýlil sa: človek hriešny, padlý.“ A v chráme zároveň počujeme o Božej milosti, čo preráža 

skleslú tmu: „Ó, s človekom sa zaoberáš mnoho, viac, veľa viacej, než je hoden toho, i varuješ ho 

viac, než skrblec poklad…“ Slová, ktoré plynú zo Slova, ktoré sa stalo telom, postať zvesti, sa 

ujali, zúrodnili sa vo viere barda, kým trvala jeho púť. I oltárny obraz Vzkrieseného upomína 

vyliečenie z bytostného strachu či z tomášovského pochybovania: „V úzkostiach zbieram rozpo-

mienok strapky, až škrípem naraz kliatbou na lós, zhuby… Vtom prihrmels´ Ty − strachom cvakli 

zuby. Tu dals´ mi váhu, šepnúc: Ty tam svoje vlož, ja sem moje − pusť v kyv!“ Ba viac, za obzor 

nášho ľudského pohľadu vyznal v básni to, čo čítajú pútnici míňajúci jeho pamätník pri kostole: 

„Žes´ blízko, Pane, vidím, slyším, cítim…“ 

Žime istotu záchrany v Ježišovi Kristovi aj my, keď hovorí: Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, 

až do konca sveta.“ Amen. 

Modlitba z vyznaní básnika: 
„… že, nech si človek ešte tak je malým, na trhu sveta zmizlým, osiralým, dbáš oňho sám Ty, 

a vždy si mu blízky. … Pravda tvoja zbaví krivdy, viem; i preto na Teba zas moja duša očakáva 

a ešte čaká, bo zná: v Ňom že i sám oživnem… A naše ženy, len slnko vzošlo trudnej po sobote, 

priletia s heslom: „Kameň odvalený! Ó, poďte, muži bolesti, ó, poďte — sme vykúpení!“ 

(Hviezdoslav) Amen. 
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