Piatok 1. septembra 2017
450. výročie narodenia Juraja Turzu
Piesne: ES č. 308, 636
Text: 1Tim 2, 1 – 2
„Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za
všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným
životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.”
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes si pripomíname 450. výročie narodenia Juraja Turzu, významnej osobnosti evanjelickej
cirkvi. Turzo sa úspešne uplatnil vo svetskej sfére, a zároveň bol požehnaním aj v cirkevnej
správe. Patril medzi kľúčové postavy Žilinskej synody v roku 1610. Nebol farárom, ale bol
politikom, vladárom a neordinovaným služobníkom cirkvi. Apoštol Pavel, skúsený misionár,
radí mladému kresťanovi Timoteovi, aby sa v prostredí cirkevného zboru či v jeho osobnom
živote pravidelne konali modlitby za všetkých ľudí, najmä za kráľov a vysoko postavených
ľudí. Pavel vedel, že pre fungovanie sveta a usporiadanie vzťahov sú potrební aj panovníci,
ktorí sa budú zodpovedať pred ľuďmi aj pred Pánom Bohom za vykonávanie svojich funkcií.
Títo ľudia potrebujú múdrosť a modlitebnú pomoc pri správe krajiny. U Jakuba 1, 5 čítame:
„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne
dáva všetkým, a dostane sa mu jej.” Dnes smieme Pánu Bohu ďakovať za všetkých ochotných
a oddaných ľudí, ktorí v rámci päťstoročnej histórie evanjelickej cirkvi jej verne a
zodpovedne slúžili. Nech sú pre nás ľudia ako Turzo, štúrovci a iní príkladom a inšpiráciou.
Zvlášť ďakujme za všetkých súčasných a budúcich neordinovaných spolupracovníkov na
vinici Pánovej, ale aj vo verejnej sfére. V cirkvi budúcnosti dôležitú úlohu a zodpovednosť
popri duchovných pastieroch majú neordinovaní spolupracovníci. Ak sa modlievame za
všetkých vysoko postavených či inak slúžiacich ľudí, tak plníme úlohu biblického textu.
Pamätajme, že Pán Ježiš sa prihovára za nás, aby sme obstáli na ceste viery. V Liste Rímskym
8, 34 čítame: „... Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa
aj za nás.” V tejto istote sa i my modlime za všetkých ľudí, ktorí nesú verejnú zodpovednosť.
Amen.
Modlitba:
Svätý Bože, ďakujeme Ti za všetkých neordinovaných spolupracovníkov v našich cirkevných
zboroch. Ďakujeme aj za všetkých ľudí, ktorí vstúpili do verejnej služby. Prosíme, aby si ich
chránil od nástrah, aby požehnane niesli bremeno zodpovednosti. Požehnávaj cirkev, aby
mala charakterných a Tebe verných služobníkov. Ďakujeme za to, že skrze Ducha Svätého aj
nás držíš a vedieš na ceste viery. Amen.
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