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Dôstojní novozvolení biskupi a vážený generálny dozorca Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku, 

 

dnešný deň je veľmi významným dňom pre veriacich Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

na Slovensku. Sú inštalovaní dvaja novozvolení biskupi a je uvedený do úradu aj jej generálny 

dozorca. Tento deň je rovnako významný aj pre nás, Slovákov evanjelikov žijúcich v Rumunsku, 

združených do Slovenského evanjelického seniorátu so sídlom v Nadlaku. Hoci sme vzdialení od 

vás, delia nás hranice, predsa stále sa pozeráme na našu Evanjelickú a.v. cirkev na Slovensku 

ako na cirkev, do ktorej duchovne aj my patríme a do ktorej sme nikdy neprestáli patriť. Ako 

Slováci evanjelici čo kde by sme sa nachádzali máme duchovné hodnoty, ktoré sme dostali 

všetci do dedičstva od svojich predkov. Aj my toto slovenské evanjelické dedičstvo pokladáme 

tiež za svoje. 

Dôstojní bratia novozvolení biskupi ECAV na Slovensku a vážený brat generálny dozorca, 

dôstojný brat generálny biskup Ivan Eľko, dôstojný brat biskup ZD Ján Hroboň, vážený brat 

generálny dozorca Ján Brozman, 

vo svojom mene, ako aj v mene Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku, 

Vám blahoželám k zvoleniu, inštalovaniu a uvedeniu do tak významných funkcií pre našu drahú 

Evanjelickú a.v. cirkev na Slovensku, ale aj pre naše slovenské evanjelické cirkvi na Dolnej 

zemi. Prajem Vám v tejto zodpovednej práci hojnosť Božieho požehnania a vedenia, aby ste tak 

mohli všetci s Božou pomocou spravovať a riadiť našu evanjelickú cirkev na zemi, aby došla k 

oživeniu viery našich predkov. Nech Vám dá Hospodin novú silu zo svojej veľkej a nekonečnej 

lásky k spravovaniu našej drahej cirkvi, aby sme ju mohli všetci zacítiť podľa zasľúbenia Slova 

Božieho. 

,,Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a 

neslabnú, chodia, a neustávajú. “( Iz.40,31. ) 
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