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95. výročie ordinácie prvých biskupov ECAV na Slovensku 

Piesne: ES č. 347, 628 

Text: F 3, 17. 20 – 21 

„Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, 

ako máte príklad v nás.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Dnes s vďakou myslíme na našich prvých biskupov Dr. Jura Janošku a Samuela Zocha. Do 

úradu boli uvedení pri založení našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku po rozpade 

Rakúsko-Uhorska. Z čoho vyplýva pre nás ich príťažlivosť? Všetci, ktorí kráčali po stopách 

apoštolov, sú pre nás vzácni do tej miery, ako sa usilovali stáť v službe zmierenia Pána Ježiša 

Krista. Je to víťazná služba. Apoštol Pavel a ostatní apoštoli konali v moci Kristovho 

víťazstva nad všetkými prekážkami života: pokušením, smrťou a diablom. Moc vzkriesenia 

Kristovho sa prejavuje ako proces posvätenia. Pozorne si všímame svojich vodcov, tých 

historických i tých súčasných, duchovných i svetských predstaviteľov, rodičov či priateľov, 

ktorí sú napodobňovateľmi Krista a žijú vo víťaziacej moci Ježiša Krista. Ďakujeme Bohu za 

všetky znaky poslušnosti voči Jeho moci. Naším spoločným motívom k nasledovaniu Krista 

a hľadaniu Jeho moci v ľuďoch okolo nás je zároveň to, že vieme o našej spoločnej otčine, 

ktorá je v nebesiach. Podobne ako vo Filipis, aj v iných mestách rímskych kolónií žili rímski 

občania tak, akoby boli v Ríme. Prejavovalo sa to na ich právach, správaní, oblečení... Aj my, 

kedykoľvek a kdekoľvek sme, vieme, že sme zároveň občanmi našej nebeskej ríše práve pre 

dielo Kristovo. To nás spája s našimi historickými hrdinami viery, rovnako však i s tými 

okolo nás, u ktorých vidíme jasné znaky presvedčivosti Kristovej lásky a univerzálnej 

hodnoty Božej spravodlivosti. To všetko sa deje v postupnom raste až po dokonalosť nebeskej 

otčiny, v ktorej získame podľa zasľúbenia oslávené telo. Amen. 

 

Modlitba:  

Drahý náš Trojjediný Bože! Vďaka za to, že moc víťazstva Tvojho Syna Ježiša Krista 

pôsobila a pôsobí v nás aj teraz, keď sme v tejto pozemskej realite. Vďaka, že táto moc 

milosti Tvojho Syna je silnejšia ako príťažlivosť pokušení a slabosť tela. Vďaka Ti za to, že 

sme znaky toho videli u mnohých našich vodcov v cirkvi a národe. Prosíme zároveň, aby sme 

sa i my v našom náročnom čase vedeli jasne prejavovať ako občania Tvojho kráľovstva, 

Tvojej nebeskej otčiny. Prosíme, aby sme vedeli nasledovať Tvoj vzor, Pane Ježiši. Daj 

nám využívať moc vzkriesenia, ktorú si vložil do nášho života už v Krste svätom a ktorá sa 

dennodenne pri nás prejavuje. Amen. 

 

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, emeritný generálny biskup, námestný farár na kaplánskom 

mieste v CZ ECAV Vrbovce a vedúci Katedry praktickej teológie na EBF UK v Bratislave 


