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Vážený brat generálny biskup Eľko, bratbiskup Hroboň, pán Brozman, bratia a sestry v Kristovi, 

mám tú česť byť tu prítomný spolu s vami a zastupovať vašich anglicky hovoriacich partnerov v 

živote cirkvi. 
  
Mal som tú česťslúžiť ako biskup v mojej cirkvi, Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike a 

zažiť tú radosť z osláv ako je táto. Taktiež viem aké je to, vstupovať do úradu, do ktorého práve 

vstupujete. V ELCA sme mali na to príslovie, aké to je začať vykonávať úrad biskupa: Tie prvé 

týždne a mesiace sú ako „odpiť si z požiarnej hadice!“ Niet pochýb o tom, že sú pred vami 

mnohé povinnosti, očakávania, nádeje a možnosti. 
  
Tieto služby Božie sú viditeľnou pripomienkou toho, že ste do úradu nevstúpili sami, ale ste 

podporovaní modlitbami a dobrou vôľou nespočetného množstva spolupracovníkov a členov 

cirkvi, ktorí vám tento úrad zverili. 
Tento oblak svedkov, ktorý vás obklopuje, zahŕňa aj vedenie Evanjelickej luteránskej cirkvi v 

Amerike. 
Mám pre vás všetkých list od Dr. Raphaela Malpici Padilla, výkonného riaditeľa Svetovej misie 

ELCA, v ktorom sa píše: 
„V mene Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike a našej biskupky, Elizabeth Eatonovej vám a 

vašej cirkvi vyjadrujem naše najhlbšie uznanie za vašu pokornú službu, do ktorej ste ako 

vodcovia cirkvi boli vysvätení....Keďže preberáte zodpovednosť za starostlivosť o kňazov a 

cirkevné zbory vašej cirkvi, prosíme Pána Boha, ktorý vám dal vôľu urobiť tieto veci, aby vám 

milostivo dal aj silu ich uskutočniť.“(List pokračuje ďalej ...) 
  
Sme skutočne vďační za vzťah našich cirkví. Už viac ako 15 rokov ELCA poskytuje učiteľov, 

ktorí vyučujú vo viacerých vašich školách a vo vašom kostole v centre Bratislavy poskytujete 

priestory medzinárodnému cirkevnému zboru, v ktorom slúžim. Slovenská synoda Sion nám 

neustále pripomína naše historické väzby ana dnešnej slávnosti je prítomný aj syn biskupky 

Kucharek.Náš vplyv na naše spoločenstvá a náš svet je väčší v prepojení s partnermi po celom 

svete. 
 


