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Zasedanje izvršnega komiteja 			
Svetovne luteranske zveze v Sloveniji

Od 11. do 14. novembra 2014 je v Ljubljani potekalo delovno srečanje
izvršnega komiteja Svetovne luteranske zveze, katerega sta se razen direktorjev vseh direktoratov, ki delujejo v sklopu omenjene asociacije,
udeležila tudi predsednik SLZ škof Munib Yunan iz Palestine in njen
generalni sekretar duhovnik Martin Junge iz Čila. Danes ta organizacija,
ki je bila leta 1947 ustanovljena v Švedskem mestu Lund, in kateri se je
leta 1952 kot polnopravna članica pridružila tudi slovenska Evangeličanska Cerkev, združuje 147 Cerkva članic luteranske tradicije iz celega
sveta s približno 73 milijonov vernikov.
Na delovnem srečanju v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da določeni direktorati delujejo zelo uspešno in povezujoče, da pa je v zaostrenih gospodarskih razmerah čutiti pomanjkanje sredstev predvsem za razvojne
programe in za vse večje število beguncev, ki potrebujejo vsakodnevno
pomoč. Na ekumenskem področju se je treba še naprej zavzemati za
poglobljeni dialog z vsemi drugimi krščanskimi Cerkvami kakor tudi za
medverski dialog z ostalimi svetovnimi religijami. Pri tem pa se seveda
ne more in ne sme zanemariti lastna evangeličansko-luteranska identiteta, ki temelji na osnovnih luteranskih postulatih, kot so:  ljudje smo
odrešeni po Božji milosti, ob Bogu smo dolžni ljubiti tudi soljudi in zrelo ter odgovorno se moramo obnašati  do vsega od Boga podarjenega
stvarstva. Pomembna naloga v času, v katerem živimo, pa je seveda tudi
temeljita priprava na obhajanje 500. obletnice začetka reformacije, ki jo
bomo praznovali v letu 2017.
Vsak tak obisk najvišjih predstavnikov SLZ pa je seveda namenjen tudi
podpori Cerkve gostiteljice, kar je zelo pomenljivo in nazorno izpostavil
predsednik Yunan v svojem televizijskem intervjuju na TV Slovenija.
Da bi gostje našo Cerkev, ki jo nedvomno – kot so večkrat omenili – že
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dolgo cenijo kot svojo spoštovanja vredno enakopravno članico, čim
bolje spoznali, je bil za vse udeležence v prostorih evangeličanskega
župnišča v Ljubljani  sprejem, kjer so predsedstvo Cerkve – škof Geza
Filo, inšpektor Johann Laco, predsednik pripravljalnega odbora in častni škof Geza Erniša1 ter sociolog religije dr. Marko Kerševan gostom
predstavili zgodovino, sedanje razmere in stanje v naši Cerkvi. Sprejema so se udeležili tudi ekumenski gostje, in to iz rimskokatoliške Cerkve predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Glavan,
iz pravoslavne Cerkve zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije Perič,
mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nedžad Grabus, ter direktor Urada
za verske skupnosti pri Vladi Republike Slovenije Gregor Lesjak. Visoki
gostje so si šteli v posebno čast, da sta jih sprejela predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor ter ljubljanski župan Zoran Jankovič.
Geza Erniša

1

Častni škof slovenske evangeličanske Cerkve mag. Geza Erniša je bil na Generalnem zasedanju Svetovne luteranske zveze, ki je bilo leta 2009 v Stuttgartu, izvoljen
v parlament oz. svet te asociacije, ki združuje 138 Cerkva iz vsega sveta, in šteje
45 članov. Kot član parlamenta je bil pozneje izvoljen v direktorat oz. oddelek za
finance, njegov mandat traja do leta 2017.

