
Štvrtok 3. augusta 2017  

265. výročie úmrtia Pavla Jakobeiho 

Piesne: ES č. 287, 360 

Text: Dan 12, 3 

„Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, 

budú ako hviezdy na večné veky.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Spomienky sú súčasťou nášho života. Ukladáme si ich vo svojich mysliach ako vzácne 

dedičstvo. Spomienky pre nás môžu byť spojené s radosťou, povzbudením, so svedectvom, 

ale neraz aj s bolesťou a so smútkom. Ako veriaci ľudia i pri spomienkach na úmrtie máme 

v srdci nádej, tú, ktorá nikdy nezhynie, nad ktorou nemá moci čas ani smrť. Dokonca možno 

povedať, že spomienky na človeka viery môžu byť pre nás motívom, príkladom 

a svedectvom. V knihe proroka Daniela čítame: „Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy 

a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“ Smelo 

môžeme tieto slová vyznávať i pri spomienke na Božieho služobníka, evanjelického farára, 

zberateľa nábožných piesní, autora barokovej duchovnej poézie Pavla Jakobeiho. To, čo prijal 

ako základ vo svojej rodine, žil celým svojím životom. Zvestoval slovo Božie, svojimi 

dielami svedčil o Božej láske, o dôležitosti modlitebného života (Modlitebný poklad), 

duchovnej piesne (Evanjelický funebrál), o prejavoch úprimného kresťanského života, ale aj 

o rôznych nástrahách a pokušeniach (Velmi důležité příčiny proti hodování a opilství, 

smilství). Vytvoril dielo Zahradka duší nemocných, v níž se nacházejí mnohé zdravé, vonné a 

spasitedlné byliny, jimiž se zarmoucená srdce lidská duše v bíde, nouzy, protivenství a nemocy 

postavené, občerstviti a hojiti mohou... Je toho mnoho, čo vykonal. Slúžil Pánu Bohu, ktorý 

ho posilňoval. Zostáva i pre nás verným príkladom, aby sme všetko konali na slávu Božiu, 

aby sme slúžili Pánu Bohu na tomto svete darmi, ktoré nám On dal. Kiež nám je život tohto 

svedka viery napomenutím, aby sme nepodliehali pýche a povyšovaniu sa nad iných, ale aby 

všetko, čo konáme, slúžilo na česť a chválu nášho Pána, k rozhorleniu a povzbudeniu nášho 

duchovného života, duchovného života našich bratov a sestier, cirkevného zboru, v ktorom 

žijeme, ale i celej cirkvi. Amen.  

 

Modlitba:   

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za všetkých svedkov viery. Ďakujeme za vernú službu 

a horlivosť brata farára Pavla Jakobeiho. Pomôž nám, Pane, aby sme Ti aj my slúžili celým 

srdcom. Premáhaj, prosíme, našu lenivosť, ale i pýchu, keď chceme vyvýšiť seba, svoje 

nadanie a zabúdame na to, od koho sme dary prijali. Trojjediný Bože, vezmi do svojich rúk 

naše životy, aby boli v každej chvíli pokorným svedectvom o Tebe. Amen 
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