
Príhovor Dr. Friederike Spengler, regionálnej biskupky partnerskej Evanjelickej cirkvi 

v strednom Nemecku 

 

Vážený pán generálny biskup Eľko,vážený pán dištriktuálny biskup Hroboň,  

vážený pán generálny dozorca Brozman, milé sestry a milí bratia,srdečne vás pozdravujem v 

mene krajinskej biskupky Ilsy Junkermann a celého vedenia Evanjelickej cirkvi v strednom 

Nemecku. A pozdravujem vás, aj ako regionálna biskupka dištriktu Gera-Weimar.  

  

Blahoželám vám k vášmu zvoleniu a som rada, že môžem dnes s vami oslavovať. Aký je to 

dar pre cirkev na Slovensku a pre celý svet, že ľudia sú neustále inšpirovaní Božím Duchom a 

povolávaní k službe. Vás, pán generálny biskup Eľko, som mohla spoznať pri mojom uvedení 

do úradu v Gere. Sme teda obidvaja noví v našich úradoch a vstupujeme zároveň do tradície 

Trojpartnerstva, ktoré spája naše cirkvi viac ako 25 rokov.  

  

Pre tento príhovor som si vybrala text, ktorý bol vybratý k zamysleniu na dnes, a to  z 5. 

knihy Mojžišovej: „Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým čo vychádza z úst 

Hospodinových.“ A verš z Jánovho evanjelia, 6 kapitoly: „Ježiš hovorí: Reči, ktoré som vám 

hovoril, sú duch a život.“ Podľa Augsburgského vyznania my evanjelickí kresťania 

rozumieme cirkev ako „zhromaždenie všetkých veriacich, ktorým sa evanjelium čistotne káže 

a sviatosti sa podľa Božieho slova prisluhujú.“  

Z toho jasne vyplýva, že nie my vytvárame cirkev, ale ona je všade tam, kde sa evanjelium 

zvestuje a sviatosti sa prisluhujú. Je to Ježiš Kristus, ktorý sa daruje a zakladá spoločenstvo. 

 „To by ste vy, Ježišovi učeníci, nemali nikdy zabudnúť: my sme, ktorí jeme z jedného chleba a 

pijeme z jedného kalicha, Ježišovi učeníci, bratia a sestry .“ Preto nie je podľa nášho 

uváženia, s kým máme a s kým nemáme spoločenstvo, pretože sme všetci JEDNO telo. 

Nemôžeme si vybrať našich bratov a sestry. Boli sme spojení s Ním. Našich bratov a naše 

sestry si nemôžeme vyberať. Skrze NEHO sme na seba odkázaní. Toto je prísľub a 

povzbudenie v jednom a platí v obzvlášť ťažkých časoch, keď nastanú hádky a 

nedorozumenia. Práve vtedy sa pozeráme na NEHO a skrze NEHO sa považujeme za bratov 

a sestry. 

  

Milí bratia, nie samým chlebom je človek živý, nežijeme iba z našej snahy o jedlo, oblečenie 

a domov. Pevnú pôdu pod nohami nám daruje najprv slovo Božie. Ono nám ide v Kristovi v 

ústrety, ktorý o sebe hovorí: „Ja som chlieb života.“ Chlieb nie je iba symbolom pre 

každodennej potravy, ale aj znamením všetkého, čo nás duchovne sýti, všetkého, čo nás robí 

zrelšími a všetkého, čo nás spája. Všetkých nás nielen posilňuje, ale aj vedie do spoločenstva. 

Preto som vám dnes priniesla chlieb. Chlieb, ktorý vám dúfam bude chutiť a posilní vaše 

spoločenstvo. Jeden chlieb, nie tri. Pretože v jednom chlebe tvoríte jednotu.  K tomuto 

pripájam aj prianie, aby ste prežili radosť vo vašom spoločenstve, posilnili sa a boli požehnali 

vo všetkom, čo buduje cirkev a slúži k vzájomnej spolupatričnosti. 

 

2. marec 2019, Dr. Friederike F. Spengler, regionálna biskupka Gera-Weimar, EKM 

  

 


