
Piatok 9. marca 2018 – 155. výročie vydávania Cirkevných listov 

Piesne: ES č. 442, 638 

Text: 1K 16, 13 

„Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní!“  

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Kedy vám naposledy prišiel list, nie formálny – úradné oznámenie či faktúra, ale osobný list 

od blízkeho, list len pre vás? Ja som taký dostal od rodičov pred tridsiatimi rokmi, keď som 

bol v letnom tábore. Napísali mi všetko, čo sa udialo a, samozrejme, na záver nezabudli 

pripísať niekoľko viet, ako sa mám správať, aby sa za mňa nemuseli hanbiť. Dlho som mal 

tých niekoľko listov, čo som dostal, odložených a aj po rokoch som sa do nich so záujmom 

začítal, aby som si pripomenul udalosti či osoby v nich spomenuté. Od tých čias som už taký 

list asi nedostal a, pravdupovediac, ani nenapísal. Veď sa môžem s blízkymi kedykoľvek 

porozprávať cez telefón a dnes už aj cez videohovor. Ale povedané sa rýchlo rozplynie a už si 

to nemôžem po rokoch znova pripomenúť. Je vynikajúce, že pred dvetisíc rokmi nebol telefón 

a apoštol Pavel i iní nezatelefonovali do Ríma, Korintu či Efezu, ale napísali tam list. Vďaka 

tomu sa nám v Novej zmluve zachovali vzácne ponaučenia, vysvetlenia, napomenutia 

i povzbudenia. Biblické vedy analyzujú tieto novozmluvné listy a popisujú ich presnú 

štruktúru od úvodu s menom odosielateľa, menom adresáta a pozdravom, cez obsah 

s náukovou a povzbudzujúcou časťou až po záver s podpisom, záverečnými pozdravmi 

a ukončením. Nie náhodou nazval J. M. Hurban pred 155 rokmi svoj časopis Cirkevnými 

listami. Aj oni prinášali poučenie i povzbudenie vo vieroučných aj národných bojoch. 

Prijímajme aj my múdrosť a povzbudenie z listov apoštolov ale aj mužov viery, aby sme boli 

ostražití voči nástrahám sveta a stáli vo viere odvážni a silní. Amen. 

 

Modlitba: 

Všemohúci Bože a Otče, sme prislabí a nemohúci kráčať po cestách Tvojich prikázaní 

a vydržať na úzkej ceste, lebo naša ľudskosť a vášne nás odvádzajú od Teba a Tvojich ciest. 

Ďakujeme za Tvoje ponaučenie a povzbudenie, ktoré sa nám dostáva cez slovo a mužov 

viery. V mene Pána Ježiša Krista Ťa prosíme, daj nám svojej sily a moci, naplň nás Duchom 

Svätým, aby sme Ťa – posilnení Tvojou pomocou – mohli vo viere, láske a nádeji oslavovať 

a Tebe slúžiť. Amen. 

Mgr. Ľubomír Turčan, evanjelický a. v. farár, riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, a. s., v 

Liptovskom Mikuláši 


