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Mt 5, 6
Tento hlad a smäd sa
ohláša vtedy, keď človek
rád počúva a číta Božie
slovo. Vtedy má skutočne
nádej, že v akomkoľvek
pokušení, núdzi a smrti
nájde
prostredníctvom
Božieho slova útechu
a potešenie. Tí však, ktorí
sú sýti inak, Božie slovo
nepočúvajú
a nečítajú,
nevšímajú
si
ho
a potupujú ho, budú napokon hladovať a žízniť,
ich nikto viac nepoteší ani
kvapkou vody, ako boháča
v pekle, ktorý sa tam už
nemohol ani najmenším
prstom Lazára potešiť. To
znamená: Dokiaľ máte
svetlo, verte v svetlo, aby
ste boli synovia svetla!
(Ján 12, 36). Obdobne:
Napomíname vás, aby ste
nebrali nadarmo milosť
Božiu ... Teraz je čas veľmi
príhodný (2K 6, 1n).
Martin Luther,
Smerovník
kresťanskej cesty

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku so zármutkom dnes spomína na Jána
Kuciaka a Martinu Kušnírovú, ktorí boli zavraždení 21. februára 2018.
Myslíme v modlitbách na pozostalé rodiny a myslíme v modlitbách na
celú našu krajinu. Veríme, že násilná smrť mladých ľudí bude objasnená
a vinník potrestaný. Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku citlivo vníma
spoločenskú atmosféru a úprimne si želá slušné Slovensko, ktoré bude
spravované spravodlivo, čestne, humánne. Chceme žiť v krajine, kde právo platí pre všetkých, a kde predstavitelia štátu zodpovedne vykonávajú
svoj mandát. Občania Slovenska si po takmer 30 rokoch od Nežnej revolúcie zaslúžia dôstojný a bezpečný život v krajine, ktorá je ich domovom.
Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku
Ján Brozman, generálny dozorca ECAV na Slovensku
21. 2. 2019

zdroj: ecav.sk

PÍŠEŠ SVOJE SLOVO
NA STENY NAŠICH SŔDC
Otče nebeský, v mene Pána Ježiša
ďakujeme za Tvoje slovo. Napísal si ho
a píšeš neustále na steny našich sŕdc.
Ďakujeme, že toto slovo nás napĺňa Tvojim
pokojom a dôverou. Prosíme, buď s nami,
keď sa naše srdce chveje a bojí v tomto
nepokojnom svete. Amen.
Keď chýbajú slová (Kniha modlitieb)

Redakcia Reformačných listov prináša niekoľko uznesení zo zborových konventov,
ktoré vyjadrujú podporu novému vedeniu cirkvi a zároveň sa zasadzujú o riešenie situácie
vo vydavateľstve Tranoscius, a.s. a týždenníku EPST
Konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ktorý zasadal 10. februára 2019 s poľutovaním konštatuje, že redakcia Evanjelického posla spod Tatier
- sa spreneverila svojmu poslaniu, s ktorým naši predkovia založili tento časopis, aby predovšetkým budoval duchovný život
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku;
- týždeň čo týždeň zneužíva toto periodikum na svoje propagandistické ciele, ktoré poškodzujú dobré meno ECAV na Slovensku a zároveň ju trieštia;
- prezentuje jednostranné a neobjektívne spravodajstvo, ktoré je plné ohovárania, lží a poloprávd, a tak toto periodikum dosiahlo nielen hranicu bulváru, ale už dávno ju prekročilo;
- prejudikuje a spochybňuje rozhodnutia súdov ECAV na Slovensku;
- sústavne osočuje riadne zvolených predstaviteľov ECAV na Slovensku, čo považujeme za neetické konanie a profesionálne
a osobnostné zlyhanie jednotlivých členov redakcie;
- neslúži záujmom ECAV na Slovensku, ku čomu ju viaže zmluva uzatvorená medzi ECAV na Slovensku a Tranosciom a. s., ale
slúži záujmom združenia právnických osôb Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku. Z toho dôvodu sa tento časopis pre
nás nestáva časopisom evanjelikov na Slovensku.
Konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, ako akcionár spoločnosti Tranoscius, vzhľadom na uvedené skutočnosti žiada Predstavenstvo a. s. Tranoscius,
- aby zaradilo do programu najbližšieho Valného zhromaždenia a. s. Tranoscius nasledovné body:
1.) Odvolanie predstavenstva a. s. Tranoscius
2.) Odvolanie dozornej rady a. s. Tranoscius
- odvolalo redakčnú radu a šéfredaktorku EPST, pretože spôsob, akým sa prezentuje Evanjelický posol nielen pred evanjelikmi,
ale aj v širokej verejnosti doma i v zahraničí, spôsobuje v obyčajných ľuďoch nedôveru, neistotu, ba až strach a vyvoláva množstvo nezodpovedaných otázok, ktorými sa rozbíja jednota ECAV na Slovensku.

Zborový konvent Cirkevného zboru v Senci ECAV na Slovensku na základe odporučenia zborového presbyterstva prijal
nasledovné vyhlásenie:
My, členovia Ev. a. v. cirkevného zboru Senec sme v posledných rokoch so znepokojením sledovali vývoj v našej cirkvi. Nepáčili
sa nám autoritárske spôsoby minulého vedenia, ktoré mali za následok znechutenie mnohých členov a pracovníkov cirkvi. Nemohli sme sa stotožniť so súdnymi spormi, s ohováraním, šikanou, prenasledovaním, ktoré boli vedené rôznymi formami voči
niektorým pracovníkom cirkvi. Rovnako sme od začiatku vnímali ako neprijateľné a nebezpečné kroky, ktoré mali zabezpečiť
ďalšie zotrvanie bývalého vedenia vo funkciách. Namiesto rozvoja cirkvi sme boli svedkami jej rozkladu, keďže namiesto starostlivosti o zbory a pracovníkov, bez jasnej vízie bola snaha diktátorským spôsobom vytvárať vnútorného nepriateľa. Výrazne cirkev
poškodili pred verejnosťou rôzne vykonštruované kauzy a neopodstatnené súdne spory, ktoré okrem iného cirkev stáli nemalé
finančné prostriedky. Nemôžeme sa stotožniť ani s úsilím, ktoré už pred voľbami i počas volieb nového vedenia, si zobralo za
svoje tieto voľby znemožniť a zneplatniť.
V súčasnosti sme svedkami, že ľudia z bývalého vedenia ECAV a niektorí ich priaznivci odmietajú prijať výsledky volieb generálneho biskupa, biskupa západného dištriktu, generálneho dozorcu a dozorcu východného dištriktu a tak odmietajú uznať súčasné, právoplatne zvolené vedenie ECAV na Slovensku. Vytvorili Asociáciu slobodných zborov, cez ktorú proklamujú nezávislosť
na právoplatnom vedení cirkvi, čím prekročili svoje právomoci a konajú tak v rozpore s právnymi predpismi ECAV. Toto konanie
vnáša do cirkvi rozkol a nejednotu, s čím sa nemôžeme stotožniť. Voči takémuto konaniu sa striktne staviame a odmietame ho.
Sme znepokojení a trápi nás, že Evanjelický posol, týždenník ktorý by mal spájať v hľadaní božej milosti všetkých evanjelikov
bol a je hrubo zneužívaný na osočovanie, šírenie lží a odvracanie od pravdy, prekrúcanie faktov, šírenie nepokoja a rozvracanie
jednoty cirkvi. Očakávame od akcionárov Tranoscia urýchlené zvolanie valného zhromaždenia a vykonanie potrebných krokov,
aby vydavateľstvo, a redakcia EPST, ktoré majú slúžiť cirkvi prestalo byť ničiteľom hodnôt a jednoty, ale stalo sa nositeľom pokoja v duchu evanjelia.
Vnímajme nešváry, ktoré sa diali v cirkvi v uplynulých rokoch, vkladali sme nádej na pozitívnu zmenu do pripravovaných volieb, čo sme prejavili aj našou voľbou. Sme radi že z týchto volieb vzišli predstavitelia, biskupi a dozorcovia, ktorí sú pre nás nádejou na pozitívne zmeny. Vyslovujeme aj touto cestou novozvoleným bratom biskupom a dozorcom našu podporu a prajeme
božie požehnanie a veľa síl pre ich neľahkú práci a pri úsilí o nápravu zdedených chýb. Veríme, že spravia všetko pre to, aby sme
mali cirkev jednotnú, živú misijnú, cirkev ktorá bude dobrou rodinou zborov a jednotlivcov úprimne slúžiacich Trojjedinému
Pánu Bohu a hľadajúcich jednotu v Pánu Ježišovi Kristovi ponorení do Jeho milosti a lásky. To všetko vo viere, že Pán Boh je
k nám milostivý a nezavrhne nás pre naše neprávosti a nedostatky a naplní pri nás svoje zasľúbenie: „Hľadajte však najprv Božie
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá“ Mt 6, 33.
V Senci, dňa 10. 2. 2019
CZ ECAV Levice
„CZ ECAV Levice rešpektuje výsledky volieb na funkciu Predsedníctva ECAV a zároveň voľbu biskupa ZD a verne ich bude niesť na
svojich modlitbách". Zároveň konvent zaviazal ďalším uznesením Predsedníctvo levického CZ, aby citované uznesenie poslalo do
redakcie EPST.
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STANOVISKO CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV NA SLOVENSKU MODRA K SITUÁCII V ECAV NA SLOVENSKU
po voľbách predsedníctva ECAV a biskupa Západného dištriktu a k pôsobeniu Asociácie slobodných zborov ECAV
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra vyjadruje podporu súčasnému vedeniu ECAV na Slovensku - generálnemu biskupovi
Ivanovi Eľkovi a generálnemu dozorcovi Jánovi Brozmanovi a tiež dištriktuálnemu biskupovi Jánovi Hroboňovi.
Vážime si, že boli ochotní nastúpiť do tejto služby v situácii, keď naša cirkev prechádza vnútornými zápasmi, v situácii, keď cirkev
stráca misijný charakter a prestáva byť „soľou zeme a svetlom sveta“ a keď potrebujeme novú obnovu našich životov a vzťahov.
Modlíme sa, aby ich Hospodin napĺňal svojou láskou, múdrosťou, pokorou, odvahou, vytrvalosťou, pokojom a radosťou.
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra sa nestotožňuje s iniciatívou Asociácie slobodných zborov ECAV.
Napriek proklamovanému vyhláseniu, že „cieľom Asociácie slobodných zborov ECAV nikdy nebolo a nie je rozdelenie cirkvi“,
vnímame, že pôsobenie Asociácie slobodných zborov ECAV stupňuje existujúce napätia v cirkvi a neprináša pokoj a zmierenie.
Nemôžeme súhlasiť ani s tvrdením, že „jediným správnym riešením sú nové voľby“, nakoľko je toto tvrdenie vieroučne nesprávne. To, čo môže priniesť vnútorné uzdravenie každého jedného z nás, je jedine Kristova láska. Kauzy, ktoré sa v cirkvi objavujú,
nie sú krízou, ale sú dôsledkami duchovnej krízy, ktorú prežívame a je potrebné liečiť príčinu. Pôsobenie Asociácie slobodných
zborov ECAV nepovažujeme za uzdravujúce.
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra sa obracia s výzvou na cirkevné zbory ECAV na Slovensku, aby sme sa spoločne modlili
za duchovné uzdravenie, vnútornú obnovu, obnovenie vzťahov dôvery a lásky.
Prijaté na celozborovom výročnom konvente 17. februára 2019 v Modre

CZ ECAV Kremnica
KONVENT VYJADRUJE:
1.) Plnú podporu legitímne zvoleným predstaviteľom ECAV na Slovensku na úrovni generálnej cirkvi a oboch dištriktov.
2.) Jednoznačnú podporu zachovania jednoty cirkvi; nesúhlasí so snahami o jej rozdelenie a protestuje voči deštrukčným snahám vedúcim k rozbíjaniu jednoty cirkvi.
3.) Nespokojnosť s celkovou úrovňou celocirkevného periodika EPST, ktorý sa v ostatných pár rokoch minul svojmu cieľu prinášať duchovné posolstvo starším, chorým, nevládnym ... a pomáhať im rásť vo viere.
CZ ECAV Bratislava Legionárska
Konvent
- vyjadruje podporu predstaviteľom ECAV na Slovensku a jej dištriktov, ktorí boli právoplatne a plne legitímne zvolení vo voľbách v r. 2018. Podporuje ich úsilie chrániť jednotu ECAV na Slovensku;
- odsudzuje snahy o rozdelenie ECAV na Slovensku, k akým patrí vytvorenie a činnosť Asociácie slobodných zborov Evanjelickej
cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku a stránky https://volbyecav.sk;
- obracia sa na predstaviteľov cirkvi a akcionárov Tranoscia a. s., aby čím skôr vykonali potrebné personálne zmeny v tejto spoločnosti, ktorá dopustila zneužívanie Evanjelického posla spod Tatier skupinou jednotlivcov na diskreditáciu a ohováranie predstaviteľov ECAV a sama k tomu aktívne prispieva.
ZA: hlasovali všetci členovia konventu
CZ ECAV Mengusovce
sa dištancuje s akýmkoľvek spájaním nášho CZ s Asociáciou slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku (ASLOZ).
Na adrese Mengusovce 194, kde je registrované sídlo ASLOZ, bývajú predseda a tajomníčka ASLOZ, ktorí nie sú členmi nášho CZ.
Sme vďační za iniciatívu zboru biskupov, ktorí sa snažia upokojiť situáciu v ECAV, v ktorej chceme ostať a stáť na biblickom
a reformačnom učení.
z 50: 45 za, 5 sa zdržali
CZ ECAV Lučenec
So znepokojením sledujeme narastajúcu bulvárnu úroveň a neobjektívne informácie EPST o dianí v ECAV. Sme pohoršení akým
neslušným spôsobom sa spochybňujú voľby, útočí sa na novozvolených predstaviteľov ECAV a propaguje Asociáciu slobodných
zborov. Žiadame, aby bola vyvodená osobná zodpovednosť voči redakcii a vedeniu Tranoscia. Sme proti akémukoľvek rozbíjaniu
našej drahej ECAV. Vyslovujeme plnú podporu novozvolenému vedeniu ECAV.
Hlasovanie bolo nasledovné: Za: 57 Proti: 5

Foto: Ľubo Bechný
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KOHO – ČOHO
SME NAOZAJ PLNÍ?
Matúš 12, 43 – 45
Pre väčšinu z nás nie je problém byť milý, slušný či úctivý, keď
je všetko v poriadku, nikto nám
neprotirečí, nikto sa s nami neháda, či nenapáda náš postoj. Ako ale reagujeme, keď nastane konflikt, problém, nepochopenie, či dokonca na nás niekto slovne zaútočí a obviní
nás? Asi sme občas zo svojej
reakcie prekvapení, a nemyslím
tím pozitívne. Pretože, práve keď
vstúpime do nejakého konfliktu,
odhalí to v nás veľmi veľa, lebo
vtedy sa odhalí postoj nášho
srdca.
Pár veršov pred našim zaujímavým textom mal Pán Ježiš po
tom, ako uzdravil démonom posadnutého slepca, ktorý bol nemý, vážny konflikt z farizejmi. Tí
ho obvinili, že „tento nevyháňa
démonov, iba ak Belzebubom,
kniežaťom démonov“ 12, 24. Ich
reakcia bola motivovaná závisťou
a žiarlivosťou, pretože po tomto
skutku boli zástupy ľudí úplne
bez seba (asi sa im nemôžeme
čudovať) a hovorili: „Či tento nie
je Syn Dávidov“. V tejto konfrontácii sa naplno odhalil postoj
tých, ktorí mali byť duchovným
vzorom a príkladom. Pána Ježiša
vlastne obvinili z toho, že
na „svoje zázraky“ používa diabolskú moc. Je to silná káva pre
každého normálneho človeka,
ktorý len trochu pozná charakter
Pána Ježiša, Jeho nekonečnú
milosť k opovrhnutým, Jeho nezištnosť a obetavosť. Lenže zloba,
zaslepenosť a nenávisť fakty ignoruje a túži len ohovoriť, prekrútiť pravdu a ničiť. Tu to vidíme
v celej nahote. Opäť len zdôrazňujem, že najtragickejšie na tom
je, že to bol postoj duchovných
autorít národa.
Preto musel v celej tejto situácii povedať Pán tieto vážne slová: „Ak zasadíte dobrý strom, aj
jeho ovocie bude dobré, no ak
zasadíte planý strom, aj jeho

ovocie bude plané. Veď strom
poznať po ovocí. Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobre,
keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to,
čím je naplnené srdce. Zatiaľ čo
dobrý človek vynáša dobré veci z
dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu“ Mat
12, 33 – 35.
„Z plnosti srdca hovoria ústa“.
Tu je kľúč toho všetkého. Čoho
sme teda vlastne plní? Akých
hodnôt, akých pohľadov, akých
názorov? Ináč povedané, sme plní
„ducha sveta“ či „Ducha Svätého“?
Človek jednoducho nemôže
byť „prázdny“, bez obsahu.
O niektorých ľuďoch sa síce zvykne dehonestujúco hovoriť, že to
sú takí „prázdni“ ľudia, „prostoduchí“ či „obmedzení“. Nehovoríme to však o mentálnom hendikepe, ktorý je daný diagnózou, ale
o tom, že keď od malička sledujeme, prijímame a riešime primitívne veci v primitívom prostredí,
to nás naplní a formuje, či sa nám
to páči alebo nie. Ale posuňme sa
k nášmu textu a k otázke, ktorá
zaznela v úvode zamyslenia. Aká
je naša reakcia, keď nás niekto
osočí, nepochopí, verbálne napadne, v niečom je lepší odo mňa.
Zaplaví nás závisť, hnev, úzkosť, či
už to dáme najavo alebo to dusíme v sebe? Alebo naopak, vieme
byť správne sebakritickí, dokážeme žehnať a prihovárať sa, dokážeme prejaviť lásku a porozumenie? Farizeji reagovali tak,
ako sme počuli. Obvinili Ježiša
z diabolstva napriek tomu, že
práve vyslobodil šialený prípad
démonom posadnutého človeka,
ktorý bol hluchý a slepý.
Nezabúdajme, „diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho
by zožral“ 1Pt 5, 8. Ak nedovolíme
Duchu Svätému, aby nás naplnil,
aby v nás prebýval, neustále ho
uhášame, umlčujeme, urážame či
zarmucujeme, diabol veľmi rád,
ochotne a hneď uvoľnené miesto
obsadí. Komu teda to miesto
v našom srdci a mysli dávame?
Stanislav Kocka

„PRED SVITOM VSTÁVAM;
VOLÁM O POMOC;
A DÚFAM V TVOJE SLOVO.“

Žalm 119, 147

Milí bratia a sestry,
pozývame vás, pridajte sa ku nám
a zotrvávajme v modlitebnej reťazi za
jednotu v našej cirkvi, za bratov
a sestry vo viere, za deti, mládež, za
rodičov, za pracujúcich i dôchodcov.
Do našich modlitieb porúčajme aj
našich milých sestry a bratov biskupov, seniorky, seniorov, farárky, farárov, kaplánky a kaplánov, ako aj dozorcov a presbyterov, ako aj inštaláciu, ktorá bude dňa 2.3. v kostole vo
Zvolene.
V modlitebnej reťazi pokračujeme
každý deň v ranných hodinách medzi
6:00 – 8:00, na 5 – 10 minút sa stíšime
k prečítaniu
si
Božieho
Slova
a k vlastnej modlitbe.

Aktuálnu analýzu obsahu
EPST
nájdete na:
https://dennikn.sk/blog/138
7846/analyza-novinarskejetiky-evanjelickeho-posla/
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Evanjelický kostol Svätej Trojice
vo Zvolene
2. marec 2019 o 11:00 hod.
Slávnostné Služby Božie
pri príležitosti inštalácie
generálneho biskupa Ivana Eľka
biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa
a úvodu generálneho dozorcu Jána Brozmana
priamy prenos Služieb Božích
na JEDNOTKE/RTVS
CIRKEV MÁ BYŤ ZELENÝM OSTROVOM TVOJHO KRÁĽOVSTVA,
ALE MY Z NEHO ROBÍME PÚŠŤ

Nebeský Otče, postavil si ma do tohto sveta ako svetlo.
Pre moju hriešnu podstatu, moju človečinu, sa stávam často prekážkou svetlu Tvojej lásky.
Moje nevyznané hriechy, moje maniere, preberané spôsoby sveta zacláňajú Tvoju tvár.
Odpusť mi, prosím. Odpusť, že nežijeme v cirkvi ako fungujúci organizmus,
ale skôr ako svetská organizácia či politická strana. Odpusť, že nežijeme zo vzájomnej
potrebnosti pre blížneho, ale zo sústredenosti na seba, že sa nerozdávame v nezištnosti
a v pokornom sklonení s láskou neumývame aj tie „najšpinavšie nohy“,
ale pred oči si maľujeme obraz ľudského uznania a osobných záujmov.
Náš obraz tak zahaľuje Tebou nastavené zrkadlo služby:
„čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“
Daj mi nanovo prežiť radosť z Tvojho prijatia, v pokání prijať Tvoj zámer so mnou,
aby som Tebou obdarovaný mohol prinášať radostnú nádej z Tvojej záchrany v tomto svete.
Nedovoľ, aby Tvoje zámery boli v cirkvi nivočené falošnými záujmami,
nezhodami a nevraživosťou jednotlivcov. Vzbudzuj pokorných a obetavých služobníkov
pre Tvoje kráľovstvo, aby sme videli Tvoju slávu –
tu na zemi v nových životoch, a raz u Teba v onen deň v plnej paráde večnosti. Amen.
Keď chýbajú slová (Kniha modlitieb)

viac na:
http://sem.sk/2019/02/20/pozyvamevas-na-valne-zhromazdenie-sem-2/

viac na: https://vdecav.sk/?p=1261
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AKO LUBINANI ZAČALI
EVANJELIKOV SÚDIŤ
Starostlivosť o čistotu vierouky je
nesmierne komplikovaná a citlivá
úloha a je vlastne úlohou celej cirkvi.
Je to predovšetkým úlohou synody,
predsedníctva cirkvi a cirkevných
súdov. Ak chcete, milí Lubinania,
dohliadať na čistotu viery mimo
týchto riadnych cirkevných ustanovizní, a ešte aj verejne na to poukazovať nevyhnutne budete vyvolávať
rozkol v cirkvi. Nik vám neuverí, že
v skutočnosti vám ide o jej jednotu
aj keď to budete tisíckrát opakovať.
Milí bratia a sestry z cirkevného
zboru Lubina. Tak ste sa teda rozhodli
kádrovať evanjelikov. Chcete určovať,
kto je správny luterán a kto nie
a chcete na to verejne poukazovať.
Aspoň tak to je napísané v stanovách
Asociácie nezávislých cirkevných zborov ECAV, ktorú ste založili. Nejde
vám o nič menšie než „presadzovať
vieroučnú čistotu augsburského vierovyznania“ a „poukazovať na tých,
ktorí sa tomuto odkazu verejne spreneverujú“.
Podujali ste sa na neľahkú úlohu.
Nepochybne si plánujete založiť
vlastnú univerzitu, kde budú Vaši
členovia študovať výklad Božieho
slova, cirkevné právo, históriu
a dogmatiku, aby vedeli rozpoznať
rôzne nuansy rozdielu medzi tým, čo
je v súlade s evanjelickou vieroukou
a čo nie. No čo ak sa vaši inkviziční
experti na niečom nezhodnú? Zrejme
ustanovíte aj nejaké súdy, ktoré budú
vynášať rozsudky v sporných prípadoch. Kto však bude rozhodovať, kto
sa má stať sudcom? Vytvoríte si aj
paralelnú synodu, paralelné presbyterstvá a paralelných biskupov?
Drahí Lubinskí bratia a sestry, starostlivosť o čistotu vierouky je nesmierne
komplikovaná a citlivá úloha a je
vlastne úlohou celej cirkvi. Je to predovšetkým úlohou synody, predsedníctva cirkvi a cirkevných súdov. Ak

chcete dohliadať na čistotu viery mimo týchto riadnych cirkevných ustanovizní, a ešte aj verejne na to poukazovať nevyhnutne budete vyvolávať rozkol v cirkvi. Nik vám neuverí,
že v skutočnosti vám ide o jej jednotu
aj keď to budete tisíckrát opakovať.
Jediná paralela, ktorá mi v tejto súvislosti napadá, je to, ako keď sa niektoré nacionalistické združenia snažia
kádrovať, kto je správny Slovák. Alebo
keď sa Kotlebovi svalnáči prechádzajú
po vlakoch a nezávisle od polície tam
chcú zabezpečovať poriadok.
Milí naši susedia, vaša asociácia sa
okrem stanov prezentovala aj zvláštnym vyhlásením. Toto vyhlásenie sa
zjavne snaží spochybniť výsledky volieb len preto, že sa nenaplnili osobné
ambície niektorých z kandidátov,
ktorých podporujete. V tejto snahe
však úplne spochybňujete nielen novo zvolených biskupov a dozorcov ale
ostro útočíte aj na biskupa Slavomíra
Sabola. Zároveň spochybňujete predsedníctva seniorátov, ktoré tvorili
kandidačnú poradu. Spochybňujete
cirkevné súdy, ktoré vyhlásili výsledky
volieb za legitímne. Spochybňujete
synodu pretože ju obchádzate. Zrejme to nebolo vašim cieľom, ale
v skutočnosti spochybňujete aj celé
bývalé vedenie ECAV, vrátane bývalých biskupov Miloša Klátika a Milana
Krivdu i dozorcov, ktoré organizovalo
a zabezpečovalo voľby. Spochybňujete vlastne všetky ustanovizne ECAV,
samozrejme okrem Evanjelického
posla, ktorý vám slúži ako propagandistická mašinéria. Útočíte na všetko
a na všetkých, ktorí vám nevyhovujú.
A zároveň odmietate, že by ste spôsobovali rozkol. Prosím vás nebuďte
smiešni!
Milí bratia a sestry, verím, že väčšina
z vás sa tejto iniciatívy nezúčastňuje
so zlým úmyslom. Možno ste sa nechali oklamať, možno vás zmiatla
vytrvalá propaganda Evanjelického
posla alebo možno ste si neuvedomili
všetky negatívne dôsledky, ktoré to

môže priniesť. Stále je čas vrátiť sa z tejto
cesty do záhuby. Každý z nás robí chyby.
Znakom vysokej morálnej úrovne je robiť
správne veci, ale vedieť si priznať chybu
a napraviť ju poukazuje na naozaj výnimočný charakter. Verím, bratia a sestry,
že to dokážete aj vy.
Miro Koseček
Článok bol pôvodne publikovaný na blogu
Denníka N. Článok uverejňujeme
so súhlasom Denníka N

JEMNOSŤ DUCHA
Vstupujeme do dňa a vstupujeme do našich životov. A do životov iných ľudí. Ovplyvňujeme ich názory, rozhodnutia, pocity.
Prenášame na nich svoje bolesti, radosti, ale
aj negatívne zážitky. Zanechávame v nich
stopy. A často nad tým ani neuvažujeme.
Zatvoríme dvere na pracovisku, ukončíme
rozhovor, odošleme e-mail. Aké posolstvo
sme odovzdali? Neostala po našej konverzácii len akási divná pachuť v ústach? Nenahnevali či nerozčúlili sme niekoho? Neostal
v niekom len smútok či bolesť? A nepocítili
sme my sami len horkosť či dokonca nenávisť?
Viem, dnešok máva bezcitnú tvár. Odvykli
sme si zvažovať, či niekoho našimi slovami,
gestami a rozhodnutiami neraníme. Odvykli
sme premýšľať nad tým, aké budú dôsledky
našich krokov. Žijeme rýchlo a aby sme si
zachovali vnútornú stabilitu, potlačili sme
jemnosť ducha, potlačili sme citlivosť. Musíme byť výkonní, úspešní, rozhodní.
A priznajme si – sme občas aj bezohľadní,
aby sme vôbec prežili.
Isteže, život nám prináša rôzne situácie
a nemôžeme ich všetky kategoricky rozriediť
len na dobré a zlé. A predsa, Boh nám vložil
do srdca, mysle a duše nádhernú a širokú
škálu citov. A vložil ich so zámerom, aby sme
nimi dokázali svoje okolie potešiť, povzbudiť,
obohatiť, priviesť k dobrému. Želám nám
všetkým, aby sme sa každý deň pokúsili
o jemnosť ducha a citlivosť srdca. Naše tváre, tón nášho hlasu, žiara našich očí bude
tým najlepším svedectvom, ako má človek
ostať skutočným človekom.
Eva Bachletová

Kontakt na tím Reformačných listov:
Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z.
Partizánska 2
811 03 Bratislava
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šéfredaktorka: Eva Bachletová
0905 813 782
Monika Cipciarová
0948 254 765
Martin Kováč
0905 269 078
Ľubo Bechný
0905 345 764
Podnety a skúsenosti čakáme na adrese: help@evanjelickajednota.sk. Na emailovej adrese listy@evanjelickajednota.sk
sa môžete prihlásiť aj na odoberanie Reformačných listov e-mailom. Viac informácií si môžete prečítať na www.help-ecav.sk
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