
Zamyslenia po 1. nedeli po Veľkej noci 8. apríla 2018  
 

Piatok 13. apríla 2018 

125. výročie narodenia Juraja Struhárika 

Piesne: ES č. 447, 638 

Text: 2Tim 4, 7 

„Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Na tomto hodnotení apoštola Pavla je dobré si všimnúť, že nehodnotí to, ako bojoval, ale že 

sa zúčastnil dobrého boja. Keď sa spätne pozerá na svoj kresťanský život, službu a nádeje, 

ktoré mal, potom hovorí, že to stálo za to. Nemenil by. Prežil svoj život na správnej 

pretekárskej trati – kresťanskej. Prežil mnohé krízy a mnohé prenasledovanie; život preňho 

nebol prechádzkou ružovou záhradou, ale stálo to za to. Nebolo to zbytočné. To je zvesť, 

ktorú odovzdal Timoteovi a ktorú odovzdáva i nám. Stojí za to prežiť život vo viere – 

v dôvere v Pána Ježiša Krista. Apoštol nehodnotí to, či dobre alebo zle bojoval a žil. Hovorí, 

že dokončil svoj životný beh a vieru pri ňom zachoval. Akékoľvek hodnotenie je na Pánu 

Bohu, spravodlivom sudcovi. V kresťanskom živote ide o to, aby sme každý konali beh 

svojho života vo svetle svojho povolania, obdarovania a vo svetle stretnutia sa s Pánom 

Ježišom Kristom pri Jeho druhom príchode. Ide o to, aby sme pri všetkej tej námahe, pri 

všetkom vynaloženom úsilí žili vierou a zachovali ju až do konca. O to sa vo svojom živote 

snažil aj evanjelický kňaz Juraj Struhárik, ktorého 125. výročie narodenia si práve dnes 

pripomíname. Celý život bol oddaný svojmu povolaniu, bojoval proti nevere, odpadlíctvu, 

nesprávnemu chápaniu Kristovej zvesti. Bojoval slovom – písaným, prednášaným. Jeho 

životný „beh“ tiež nebol jednoduchý. Napriek mnohým prekážkam a prenasledovaniam 

dokonal svoj beh do cieľa. Aj keď beh nebol ľahký a nebolo jasné, či „vydrží s dychom 

a silami“, došiel do cieľa. V celom životnom behu ho podopieral náš Pán a Spasiteľ Ježiš 

Kristus. Pavel za svoju vieru zomrel, bol jej verný a svedčil o nej bez ohľadu na akékoľvek 

predsudky a ťažkosti. Juraj Struhárik zostal svojej viere verný. Svojej viere a aj svojmu 

evanjelickému presvedčeniu. Reformačné zásady – jedine Písmo, jedine viera, jedine milosť, 

jedine Ježiš Kristus – sa u neho prejavili v plnej miere. O viere svedčil svojím životom, 

svojou prácou. Dr. Ladislav Jurkovič o Struhárikovi napísal: „Bol síce jednoduchým kňazom, 

nemal vyššie cirkevné hodnosti ani akademický titul, vskutku ale patril celej cirkvi, v ktorej 

bol duchovným kniežaťom, a patril k biblicky a teologicky najvzdelanejším kňazom, pritom 



bol vždy tichý a pokorný srdcom.“ Kto si zachová vieru, dožije sa nádherných vecí. Nájde 

bohatú odmenu a dočká sa aj videnia. Vytrvajme vo viere až do konca! Amen.  

 

Modlitba: 

Pane Ježiši, Tvoje evanjelium dalo svetu veľké požehnanie. Nedovoľ, aby sme z tejto 

pretekárskej trate kresťana odbočili, alebo sa pri rôznych krízach a ťažkostiach tohto behu 

vzdali. Ty sám nás, Pane Ježiši Kriste, podopieraj, aby sme s Tvojou pomocou, napriek 

mnohej zlobe sveta, beh viery dobehli až do konca a stretli sa v nebeskom kráľovstve 

s Tebou, ale i s tými, pre ktorých bol tiež tento kresťanský boj náplňou života. Nech nám je 

Tvoje evanjelium na ceste života radosťou a najlepším potešením. Amen.  

ThDr. Eva Juríková, zborová farárka v CZ ECAV Lubina a seniorka Považského seniorátu 

 


