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NOVÁ RELÁCIA DOSLUHUJÚCEHO
PREDSEDNÍCTVA ECAV: POŠTA PRE TEBA
Už nie inak, iba s úsmevom môže človek čítať listy, ktoré
začalo produkovať Predsedníctvo ECAV na Slovensku, ktorému končí mandát pôsobenia. Každý týždeň, či deň, zúfalo
rozosiela listy, recyklované texty do našich cirkevných zborov s tým, že nič nie je platné, že nič nie je v poriadku a jediná vec, ktorá je v poriadku, je názor Predsedníctva ECAV na
Slovensku. Takáto zúfalá pisateľská činnosť je v priamom
kontraste s okázalými rozlúčkovými stretnutiami, ktoré
organizuje už ako na bežiacom páse doterajší generálny
biskup Miloš Klátik. Do Dunajskej Lužnej, kde ešte nie je ani
zvolený za zborového farára, pozýva cirkevných predstaviteľov iných cirkví, svojich doterajších priaznivcov a politikov.
Robí si pred nimi dobré meno, po sebe však v cirkvi zanecháva spúšť a potopu. Do obnovy priestorov cirkevného
zboru v Dunajskej Lužnej investoval značné množstvo financií, otázne je z akých zdrojov. Nikto nevie, prečo robí tieto
investície ešte pred zvolením za zborového farára. Konanie
Miloša Klátika je tragédiou uchopenia cirkevnej moci, ktorej
sa nedokáže vzdať a do posledného okamihu svojho mandátu ubližuje cirkvi, ktorej sľúbil slúžiť ...
O tejto končiacej epoche muža, ktorý mal príležitosť otvoriť našu cirkev spoločnosti, Slovensku, budeme ešte chvíľu
písať. Počas 12 rokov svojho mandátu však urobil pravý
opak. Cirkev pred spoločnosťou uzavrel, a nielen pred ňou.
Svoj riadiaci vplyv posilňoval dovtedy, až kým ovládol cirkevné média, súdnictvo, legislatívne zložky, život na fakulte.
Cirkevné média písali iba o jeho pravde, generálny súd rozhodoval iba podľa jeho vôle, cez farárske skúšky neprešli
jeho názoroví oponenti, legislatívna činnosť sa zastavila
prakticky na nule. Nehovoriac o programových, či rozvojových aktivitách cirkevných zborov a podpore misie, ktorým
nerozumel. V posledných rokoch konal premyslene, a to iba

„Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých,
ktorí si dajú poradiť je múdrosť.“
Príslovia 13, 10
prostredníctvom iných ľudí, ktorých poobsadzoval na rozhodujúce miesta. Teraz, v závere svojho mandátu, sa začal pod
svoje výroky a myšlienkové pochody aj podpisovať. Získal
nekontrolovateľný vplyv, podľa CPP ho nemôže prakticky
nikto odvolať. Jediný, kto by mohol, by bola synoda, práve
preto jej autoritu pravidelne spochybňoval. Nekontrolovaná
moc, nekontrolovaný vplyv nad tokmi financií, nekontrolovaný vplyv nad médiami. Presne ako vo veľkej politike. Takýto monopol rozhodovania a riadenia sa už však nesmie
zopakovať! Práve preto je potrebná zmena, a tej sa končiaci
generálny biskup najviac bojí. Predsedníctva seniorátov,
predsedníctva cirkevných zborov, účastníci volebných konventov v našich cirkevných zboroch však túžia po zmene
a volia zmenu. Práve preto je rozhodujúce riadne dokončiť
II. kolo volieb generálneho biskupa. Práve preto je potrebné tieto voľby vyhlásiť aj v tých cirkevných zboroch, ktoré
tak ešte neurobili, alebo váhali.
Najvyššou zodpovednosťou novozvolených predstaviteľov
cirkvi bude obnoviť právny stav v našom cirkevnom prostredí, ukončiť traumatizovanie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, postupne obnoviť rozbitú dôveru, zjednodušiť
štruktúru cirkvi, zaviesť transparentné vzťahy do prijímania
rozhodnutí, začať rešpektovať morálne hodnoty, etické princípy a predovšetkým Božie zákony a pravidlá. Rovnako aj dať
členom cirkvi a občanom našej krajiny najavo, že si ctíme
tieto hodnoty, že si ctíme každého občana, každého člena
cirkevného zboru, každého farára, každého dozorcu, každý
cirkevný zbor, že rešpektujeme ich právne postavenie, že iba
z milosti Božej sme tu, a môžeme pomáhať druhým. Dať
najavo, že sme spoločenstvo, nie jeden jednotlivec. Že sme
cirkev Kristova. Prosme milostivého Boha, aby sa sklonil
k našej utrápenej cirkvi, uzdravil ju a zacelil jej rany.
Martin Kováč

TOHTOROČNÝ SEMFEST
Téma SEMFESTU 2018 bola „The ONE“. Touto témou sme chceli poukázať na Pána Boha
ako Boha, ktorý je jediný a zvrchovaný, ktorý všetko stvoril, a ktorý má všetko vo svojich
rukách. Účastníkov – kresťanov sme vyzvali k tomu, aby v ich živote vládol Pán Boh, a aby
boli aktívni a zapojení vo svojich spoločenstvách a cirkevných zboroch. Účastníkov – nekresťanov sme pozvali do života s Pánom Bohom skrze Ježiša Krista. Hlavným rečníkom na programoch bol Czeslaw Bassara z Poľska. V nedeľu nám poslúžil Jaroslav Petro z Obišoviec.
Nové miesto
Najväčšou novinkou tohto ročníka bolo nové miesto. Po 6. rokoch v Záriečí a 4. ročníkoch
v Necpaloch sme zavítali do obce Lenka v Cirkevnom zbore ECAV Tornaľa. Boli sme veľmi
povzbudení otvorenosťou obyvateľov Lenky, ako aj pohostinnosťou členov cirkevného zboru.
SEMFEST navštívilo cca 800 ľudí.
Program
Program bol pestrý. Okrem hlavných doobedňajších a večerných programov, počas
dňa pozostával z 13 seminárov, 8 biblických štúdií, 5 diskusií na spoločenské témy,
16 vstupov v medzinárodnom stane na rôzne témy, 8 workshopov. Nechýbal ani
veľmi dobrý program v detskom stane a k dispozícii bol aj relax stan, fitness stan
a modlitebný stan. Na festivale vystúpilo 9 hudobných kapiel s rôznym hudobným
zameraním.
Dobrovoľníci
Tento rok na SEMFESTE slúžilo 111 dobrovoľníkov. Pred samotným festivalom sme
mali víkendovku pre dobrovoľníkov, kde sme mali teambuildingové aktivity. V nedeľu sme navštívili 8 cirkevných zborov v okolí, kde sme poslúžili piesňami, príhovormi, rozhovormi, aktivitami pre konfirmandov a svedectvami. Od pondelka sme
stavali a vyzdobovali stany, oplotili areál, pripravovali dekorácie a chystali priestor
pre účastníkov festivalu.
Niekoľko výrokov od dobrovoľníkov
„Páčil sa mi čas v skupinkách, a to, keď sme sa mohli rozdeliť v nedeľu a ísť poslúžiť
do okolitých kostolov. ... nie je nič, čo hodnotím negatívne.“
„Páčilo sa mi, že sme mohli byť v Lenke. Boli tam milí a usmievaní ľudia (aj super
pani kuchárka) a pritom sme mohli spoznať nový kúsok Slovenska. Nemyslím si, že cesta tam bola zlá, len viac zaujímavá
a dobrodružná, tak ako stanovanie (rada spoznávam nové miesta, cestujem a stanujem. SEMFEST bol super aj vďaka
ľuďom, ktorí za ním stáli.“
„Veľmi sa mi páčil ten čas – bol taký pohodový a voľný – veľa skvelých ľudí.“
„Len nech ďalej kráčame s Ježišom, to žehnám všetkým nám.“
Niekoľko výrokov od účastníkov
„Veľmi sa mi páčilo.“
„Veľmi dobrý kresťanský festival.
Dobrá organizácia, požehnaný čas
medzi bratmi a sestrami.“
„Mám veľmi rada rodinnú atmosféru
tohto festivalu, dobre strávený čas
a rečníci, cez ktorých Pán Ježiš prehovára!“
„Keďže som sa s mojou rodinkou SEMFESTU zúčastnila
prvýkrát všetko bolo pre nás, že wau, úžasne odvedená
práca dobrovoľníkov, a všetkých zainteresovaných. Deti
sa cítili príjemne, páčil sa im detský stan a vaky v relax stane.“
„Bolo to super a už sa teším o rok.“

SEMFEST 2019
Lenka (pri Tornali)
4. – 7. 7. 2019
Miroslav Mudrák
„Povedz trom svojim sestrám a bratom, že potrebujeme
dobrých, múdrych, láskavých a spravodlivých pastierov, farárov, farárky, biskupov!
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Rozhovor s Ivanom Eľkom,
kandidátom na generálneho biskupa
ECAV
Počas troch septembrových nedieľ sa uskutočnia v ECAV na
Slovensku voľby na post generálneho biskupa ECAV, a preto
sme požiadali o rozhovor brata Ivana Eľka, farára v CZ ECAV
Nitra, konseniora DNS a predsedu Synody ECAV, ktorý postúpil do druhého kola volieb.
Postúpili ste do druhého kola volieb na post generálneho
biskupa ECAV. Ako ste tento moment prežívali?
Ak môžem byť osobný, bol to veľmi bizarný deň, pretože
som na zasadnutie Generálneho presbyterstva – kde sa
zároveň sčítavali hlasy – necestoval z domu, ale z mládežníckeho tábora. Na tábore som mal pribalené kompletné
oblečenie na Generálne presbyterstvo a ráno, keď ešte chata spala, som sa vyštafíroval a odišiel. O nejaký čas som
sedel na Generálnom presbyterstve, kde sa počítali hlasy,
ktoré hovorili, či ja, alebo nie ja, by som mohol byť generálnym biskupom. S atmosférou tábora to bolo tak kontrastné,
že som si pripadal ako vo Felliniho filme. Víťazstvo ma samozrejme potešilo, aj keď zatiaľ nič neznamená. Predovšetkým však chcem povedať, že vôbec nemám rád túto atmosféru súťaže v cirkvi. Chápem, že to tak musí byť, ak si má
cirkev vybrať spomedzi viacerých kandidátov, ale nemám to
rád. Ani besedy a iné typy prezentácie kandidátov.
Generálny biskup ECAV patrí k vrcholným predstaviteľom
cirkvi. Reprezentuje cirkev navonok i do vnútra cirkvi. Ako
môže generálny biskup prispieť k zlepšeniu kreditu cirkvi
v spoločnosti a ako k rozvíjaniu spolupráce v rámci cirkvi?
Pamätám, že keď na vatikánsky balkón vyšiel novozvolený
pápež František, komentátor striehol na každé jeho gesto
a výraz tváre. Bol nadšený a všetkému dával epochálny význam, ako by sa v tej chvíli menila celá cirkev k lepšiemu, čo
bola iba veľká ilúzia. Mediálni mágovia asi vedia, že je to
tak; že osobnosť vodcu môže postaviť celé spoločenstvo do
iného svetla, aj keď vodca ešte nič neurobil. V tomto rozhovore hovorím o svojich plánoch, ktoré by som chcel spoločne s inými a s Božou pomocou začať uskutočňovať, ak budem zvolený za generálneho biskupa. Dúfam, že oni časom
budú reálne meniť samotnú cirkev, a tým aj pohľad na ňu
v spoločnosti. Ak sa toto bude diať, budem veľmi rád. Pritom si stále opakujem, že ja som nič. Ja som nič. Ide o spásu
ľudských duší, ktoré budú počuť o Kristovi v Evanjelickej
cirkvi.
ECAV na Slovensku sa nachádza v zložitom období, ale
rovnako to môžeme povedať aj o celej spoločnosti. Je veľa
oblastí, ktoré treba posunúť, rozvinúť, obnoviť. Čo môže
a má cirkev poskytnúť spoločnosti či komunite obyvateľov,
v ktorej pôsobí?
Naša cirkev nie je jeden homogénny blok, ale skladá
sa z vyše troch stoviek cirkevných zborov; od veľkých mestských, až po maličké spoločenstvá na vidieku. My z Nitry
chodíme na jesenné zájazdy do rozličných končín cirkvi.
Počas víkendu navštívime 5 – 8 zborov. Ak by som mal vy-

hodnotiť to, o čom reálne
počujeme rozprávať napríklad v južných seniorátoch
cirkvi, tak sú to dve témy:
kolobeh starostlivosti o historické budovy a práca
s rómskym obyvateľstvom.
Niekde pribudnú voľnočasové aktivity pre deti. Niekde jednoduchá diakonia.
Áno, sú i zbory, ktoré realizujú aj veľmi dobre premyslené a organizované vyučujúce a misijné programy.
Nech už je akokoľvek, základom je získať povedomie, že cirkev tu nie je sama pre seba.
Z evanjelia počujeme, že iba opatrovať hrivnu, aby sa nestratila, nie je postoj dobrých sluhov. Myslím, že aj to najmenšie spoločenstvo môže zodpovedať na otázku, ako
niesť evanjelium vo svojom prostredí a čím prispieť k životu
širšej komunity. Pri menších zboroch bude čoraz jasnejšie
to, že motivátorom a realizátorom tohto pohybu smerom
von budú musieť byť miestni neordinovaní, lebo mnoho
zborov bude zrejme administrovaných.
Obdobie ostatných niekoľko rokov, no najmä mesiacov,
ukazuje, že bude potrebné zvoliť iný, vyváženejší prístup
v spolupráci cirkevných orgánov na jednotlivých úrovniach
riadenia. Niektoré procesy a štruktúry riadenia cirkvi,
najmä na vyšších úrovniach bude potrebné zjednodušiť,
bude potrebné lepšie komunikovať s verejnosťou. Máte
predstavu o prvých krokoch v úrade?
To, čo nás skutočne čaká, zvykne niekedy predstihnúť plány
a očakávania. Chcem zodpovedne prebrať úrad. Delimitovať zamestnávateľskú funkciu na dištrikty. Intenzívne komunikovať s dištriktuálnymi predsedníctvami, členmi všetkých výborov a spolupracujúcimi organizáciami, s cieľom
vytvoriť jednu navzájom si rozumejúcu, dôverujúcu si
a spolupracujúcu sieť. Dôležitý legislatívny cieľ je zrušenie
udeľovania súhlasov k voľbám farárov a seniorov, ktorý
nemá vieroučnú oporu a diskreditoval sa ako nástroj politikárčenia. Chcel by som začať zbierať podnety na zefektívnenie služby cirkvi, ktoré by mohlo byť zavŕšené programovou konferenciou v priebehu budúceho roka. Synode by
som vrátil prvok tematických diskusií v pracovných skupinách. Nadovšetko, chcel by som jasne a bez pochybností
naštartovať proces, ktorý bude viesť k schváleniu návrhu
efektívnejšej štruktúry cirkvi a k jej skutočnému prevedeniu. To všetko v dobrej viere, že nám v jeseni bude riadne
fungovať a plniť si úlohy Synoda (nemáme napr. rozpočet
na r. 2018 a treba vykonať veľké množstvo doplňujúcich
volieb), generálne presbyterstvo a podobne orgány dištriktov. Ak nebude toto, zažijeme chaos a katastrofu, resp.
možno sa nebude dať hovoriť ani o nejakom novom generálnom biskupovi a jeho plánoch.
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Účasť vo voľbách hovorí o poklese záujmu o veci cirkevné
a zároveň aj o tom, koľko evanjelikov je nás v skutočnosti.
Prekvapili vás tieto čísla a dá sa na tom niečo zmeniť do
budúcnosti? Ako môžu v tejto oblasti pomôcť neordinovaní
členovia cirkvi?
Nedávno sme v zbore mali voľbami doplniť šiestich presbyterov. Mali sme deväť kandidátov. S troma sme sa museli
rozlúčiť. Náš brat zborový dozorca o tom hovoril aj písal,
aké je to dobré, keď je záujem o službu. V kontexte celej
cirkvi žiaľ prebieha niečo opačné – citeľný pokles počtu
cirkevníkov, ktorých zaujíma voľba vrcholných predstaviteľov cirkvi. V tom puzzle, z ktorého vyšiel tento nízky počet
voličov, sa spojili zrejme štyri časti: novodobý jav „relaxačného členstva v cirkvi“ (bohoslužby áno, konventy nie),
s únavou a znechutenosťou z konfliktnej situácie, ktorá
v posledných mesiacoch či už rokoch v našej cirkvi panuje, reálny pokles členov cirkvi, ktorí boli aktívnymi členmi
zborov a voľby a konventy brali ako samozrejmosť
a napokon dezorientovanie a zneistenie členov cirkvi, ktoré
vytváral Evanjelický posol a anonymný (!), škandálny volebný web na ecav.sk.
Vyučovanie náboženstva, práca s mládežou a rodinami,
medziľudská komunikácia v digitálnej dobe/dobe sociálnych sieti, príprava na službu v cirkvi – farárov a laikov,
štúdium Biblie, hudobné vzdelávanie, diakonia, zahraničná
pomoc a misia, evanjelizácia. Je možné v týchto a ďalších
formách práce určiť priority? Prípadne, s akými novými
formami práce prichádzate?
Mojou túžbou je, aby všetky tieto oblasti zastrešovali a pracovali v nich naslovovzatí odborníci, ľudia so srdcom služobníkov. Takýchto vďaka Bohu máme! Nesmieme dopustiť,
aby sa stali skeptickými, rezignovali a stiahli sa. Aby ich niekto dráždil, znechucoval a urážal. Oni vedia, čo majú robiť,
ale potrebujú cítiť porozumenie a podporu, nie prvoplánové
podozrievanie a rivalitu. Je jasné, že biskup by mal vedieť
skúmať duchov, definovať a držať vieroučné mantinely,
triediť a rozoznávať, čo je z dobrého a čo už nie a byť garantom zdravého smerovania cirkvi. Možno prinesie i niečo
nové, čo pochádza z jeho skúsenosti. V zásade som však
presvedčený, že by mal tvoriť rámec účinkovania pre iných
služobníkov, ktorí sa budú s radosťou namáhať
a v namáhaní im bol príkladom.
Generálny biskup má byť nielen duchovným pastierom, ale
aj partnerom svojich bratov a sestier v službe. Ako chcete
obnoviť a rozvíjať toto spoločenstvo oltárnych bratov
a sestier? Je možné prehĺbiť záujem mladých ľudí o teologické vzdelanie a ich službu v cirkvi?
Keď som pred voľbami formuloval svoje osobné stanovisko
kandidáta, na prvé miesto som položil vzťahy, zmenu atmosféry, ľudskosť, normálnosť, férovosť, dialóg a lásku, ako
určujúci zmysel nášho snaženia. Jeden priateľ sa dobrosrdečne zasmial, že ako programové východisko je to dosť
málo. Stále to všal tak cítim. Odvtedy uplynuli necelé štyri
mesiace a oblasť vzťahov je ešte viac otrávená. Ako by to
nemalo konca. Myslím, že s biskupom Sabolom
a novozvoleným biskupom Hroboňom sme schopní

v jednote nastaviť režim normálnosti a férovosti v jednaní,
a že to cirkev pocíti. Kto bude úprimne zmýšľať, ten to rozpozná a pridá sa. Kto bude všetko apriori spochybňovať,
bude spôsobovať ďalej chaos a bolesť a bude testom našej
lásky a poriadku v cirkvi. Liečenie spôsobených rán nebude
krátka záležitosť. Ale mám nádej, že s nastúpenou liečbou
vznikne napríklad i ten efekt, že mladým ľuďom, ktorých
otravujú naše spory, sú šikovní a zapálení pre Krista, sa bude zdať atraktívnejšie študovať teológiu a slúžiť v cirkvi.
Kandidujete na post generálneho biskupa. Akú máte víziu
duchovnej obnovy našej cirkvi? Máme ešte šancu na obnovu vzájomnej úcty, dôvery a realizovanie priamej
a tranparentnej komunikácie?
V predvolebnej diskusii na Legionárskej som použil dosť
expresívne slová o kvalite našich kázní. Stále však verím, že
z dobre kázaného Božieho nároku na nás – teda zo zákona
a z dobre kázaného Božieho obdarovania nás v Kristovi –
teda z evanjelia, môže vzísť veľké požehnanie. Vzácne sú
rodiny, ktoré nerezignovali na vlastné formovanie vo viere
a na aktívny život v cirkvi. Vzácnym pokladom sú aktívni
laici, naši spolupracovníci v misii i v praktickej službe. Vzácne sú všetky aktivity, ktoré podnikajú miestne spoločenstvá,
a ktoré majú vieru budujúci či misijný charakter. Vzácne sú
všetky, aj netradičné nápady, s ktorými prichádzajú jednotlivci i spoločenstvá, aby ponúkli okoliu evanjelium o Kristovi
a priviedli ľudí do cirkvi. Toto je kvas, ktorý môže nakvasiť
celé cesto. V unudenej cirkvi, zacyklenej do seba, komunikácia chladne a vzťahy vyhasínajú. V cirkvi spoločne zápasiacej na konkrétnych úlohách sú ľudia čoraz bližšie k sebe.
Áno, to zvyšuje i riziko vzájomných nárazov a riešenia rozporov. Ale vedia, že majú cieľ a ten je väčší, ako oni.
A na záver, čo by ste zaželali našej cirkvi a cirkevným zborom do ďalších rokov?
Moja skúsenosť kresťana a farára je, že mnohé v cirkvi máme pozitívne vo svojich rukách a sme na ťahu. Mnohé sa
snažíme ešte nejako lepšie uchopiť a zužitkovať. Ale tie najdôležitejšie veci v rukách nemáme a pravdu povediac im ani
nerozumieme. Úprimne priznám, že Božia matematika je
pre mňa dosiaľ veľkou záhadou. Nikdy som nerozumel, prečo farár, ktorý je priamo proti mládeži, má živú mládež
a farár, ktorý túži pracovať s mladými, ju stále nemá. Iba
z časti je pravdivá predstava, že biskup je zbožný cirkevný
manažér a technokrat, ktorý prinesie moderné „ako na to“,
a razom sa budú diať veci. Sme povinní urobiť všetko, čo je
v našich silách, ale ovocie, jeho množstvo a kvalita, to je
dar, nie náš produkt. Našej cirkvi a cirkevným zborom želám
teda predovšetkým naplnenie Duchom Svätým.
Redakcia Reformačných listov,
HELP, o.z.
Foto: Ľubo Bechný

foto: Eva Bachletová
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Rozhovor s Mariánom Kaňuchom,
kandidátom na generálneho biskupa
ECAV
Počas troch septembrových nedieľ sa uskutočnia v ECAV na
Slovensku voľby na post generálneho biskupa ECAV, a preto
sme požiadali o rozhovor brata Mariána Kaňucha, farára
v CZ ECAV Žilina a seniora Turčianskeho seniorátu, ktorý
postúpil do druhého kola volieb.
Postúpili ste do druhého kola volieb na post generálneho
biskupa ECAV. Ako ste tento moment prežívali?
Bola to špecifická chvíľa. Ten moment ma zastihol priamo
počas obhajoby mojej dizertačnej práce na EBF UK. A tak
v jeden deň som dokončil doktorandské štúdium a zároveň
postúpil do druhého kola. Pán Boh vie prekvapiť. Zároveň
ďakujem všetkým, ktorí mi prejavili dôveru svojimi hlasmi.
Generálny biskup ECAV patrí k vrcholným predstaviteľom
cirkvi. Reprezentuje cirkev navonok i do vnútra cirkvi. Ako
môže generálny biskup prispieť k zlepšeniu kreditu cirkvi
v spoločnosti a ako k rozvíjaniu spolupráce v rámci cirkvi?
Odpoviem možno netradične. Ak si biskup pamätá svoj inštalačný sľub a v bázni pred Pánom Bohom a zvereným ľuďom ho napĺňa, tak jeho služba nadobúda dôveryhodnosť
v cirkvi, ale možno na počudovanie aj za jej hranicami. Pripomeňme si tento sľub: Sľubujem trojjedinému Pánu Bohu:
Otcu, Synu i Duchu Svätému, blahoslavenej a nerozdielnej
Trojici Svätej, že úrad generálneho biskupa, ktorý beriem na
seba, a všetky povinnosti s ním spojené, budem vykonávať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ako ma
k tomu zaväzuje Božie slovo a ukladá mi Cirkevná ústava.
Budem sa verne pridŕžať čistého slova Božieho, ako je obsiahnuté v Starej i Novej zmluve, a učenia Evanjelickej cirkvi
a. v. vyjadreného v Symbolických knihách, podľa neho sa
správať vo všetkom svojom konaní. Budem sa starať, aby sa
evanjelium Kristovo v celej cirkvi zvestovalo podľa vieroučných kníh cirkvi, a tak kresťanský život mohol vzrastať
v duchu evanjelia vo všetkých cirkevných zboroch. Všetky
ostatné povinnosti generálneho biskupa budem plniť verne
a svedomite na slávu Božiu, duchovné vzdelanie Božieho
ľudu a na rozširovanie kráľovstva Božieho na zemi. Tak mi
pomáhaj trojjediný Boh: Otec, Syn i Duch Svätý, na veky
požehnaný. Amen.
ECAV na Slovensku sa nachádza v zložitom období, ale
rovnako to môžeme povedať aj o celej spoločnosti. Je veľa
oblastí, ktoré treba posunúť, rozvinúť, obnoviť. Čo môže
a má cirkev poskytnúť spoločnosti, či komunite obyvateľov, v ktorej pôsobí?
Cirkev je pre mňa primárne nositeľkou dobrej správy, ktorou je evanjelium. Naše posolstvo je tak posolstvo nádeje.
To potrebuje počuť a vidieť jednotlivec aj spoločnosť. Nie
nadarmo nás Pán Ježiš nazval soľou a svetlom. Nie je to však
lacná nádej, ale draho kúpená. Dobrú správu cirkev prináša
slovami a činmi. Holistická misia je dôležitý rozmer viery.
Služba cirkvi v tomto svete sa dotýka všetkých oblasti ľudskej spoločnosti. Kde znie dobrá správa, menia sa ľudské

životy a budúcnosť sa stáva inou. Svetlejšou. Radostnejšou.
A kde je nádej a perspektíva oveľa ľahšie sa riešia aj zložité
témy, ktorým čelíme, či v cirkvi, alebo v spoločnosti.
Obdobie ostatných niekoľko rokov, no najmä mesiacov,
ukazuje, že bude potrebné zvoliť iný, vyváženejší prístup
v spolupráci cirkevných orgánov na jednotlivých úrovniach
riadenia. Niektoré procesy a štruktúry riadenia cirkvi, najmä na vyšších úrovniach bude potrebné zjednodušiť, bude
potrebné lepšie komunikovať s verejnosťou. Máte predstavu o prvých krokoch v úrade?
Mojím zámerom je spúšťať prostredníctvom kompetentných cirkevných grémií potrebné diskusie. Aby znovu primárne témy boli primárnymi a sekundárne ostali sekundárnymi. A nie naopak. Prajem si, aby sme nanovo spoločne
pomenovali oblasti, ktoré vidíme ako bolestivé, kritické, či
potrebné reformovať. Mnohí to vnímame, že nanovo sa
potrebujeme vo svetle evanjelia, nášho vyznania a reformačnej tradície pýtať na napĺňanie misijného poslania cirkvi, ktoré sa deje skrze bohoslužobnú, liturgickú, pastorálna
či diakonickú prax cirkvi. Potrebujeme sa pýtať, ako sa majú
správať cirkevné média, tlač v súčasnosti. Cirkev sa nachádza na križovatke a je veľmi dôležité, akou cestou sa vyberieme. Verím, že spoločnou rozumnou, vecnou a inteligentnou diskusiou, spojenou s modlitbami budeme viac a viac
rozlišovať Boží zámer s Evanjelickou cirkvou v 21. storočí
v našej krásnej a požehnanej krajine. Veľmi sa na to už teším.
Účasť vo voľbách hovorí o poklese záujmu o veci cirkevné
a zároveň aj o tom, koľko evanjelikov je nás v skutočnosti.
Prekvapili vás tieto čísla a dá sa tom niečo zmeniť do budúcnosti? Ako môžu v tejto oblasti pomôcť neordinovaní
členovia cirkvi?
Účasť ma trochu prekvapila, ale v súčasnej situácií som
predpokladal, že to takto bude. Je to realita. Počty členov
našej cirkvi v princípe od rozšírenia reformácie postupne
klesajú. Trend je zjavný. Štatistiky nepustia. A žiaľ svojím
(ne)konaním dnes tomu napomáhame. Na druhej strane sú
však viaceré cirkevné zbory, či iné COJ, kde sa píše aj iný
príbeh, ako len príbeh úpadku. Mali by sme sa ich pýtať, čo
sa u nich deje, aké formy práce rozvíjajú, ako budujú vzťahy
medzi členmi cirkevného zboru, ako napĺňajú poslanie cirkvi
vo svetle evanjelickej, biblickej spirituality atď. Dielo, ktoré
sa koná v jednotlivých cirkevných zboroch môže byť nápo-
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mocné pri obnove celej cirkvi. A platí tiež, kde je služba
rozumne rozdelená medzi ordinovaných a neordinovaných,
tam cirkev viac prosperuje. Neordinovaní sú nesmierne
dôležitou súčasťou cirkvi.
Vyučovanie náboženstva, práca s mládežou a rodinami,
medziľudská komunikácia v digitálnej dobe / dobe sociálnych sieti, príprava na službu v cirkvi – farárov a laikov,
štúdium Biblie, hudobné vzdelávanie, diakonia, zahraničná
pomoc a misia, evanjelizácia. Je možné v týchto a ďalších
formách práce určiť priority? Prípadne, s akými novými
formami práce prichádzate?
Pri každej diskusii by sme sa mali pýtať, čo v cirkvi Krista
prináša! Službu v cirkvi máme podriadiť misijnému vyslaniu,
ktorému sa cirkvi dostali v záverečných slovách Pána Ježiša
napr. Mt 28, 19 – 20, či Sk 1, 8. To pomáha nastaviť správne
priority. Každopádne súčasná bohoslužobná a liturgická
prax si pýta diskusiu. Podpora školstva a sociálnejdiakonickej služby je určite kľúčová. Práca s mládežou je
nesmierne dôležitá pre zdravú budúcnosť našej cirkvi. Potrebujeme pripravovať na službu zvlášť neordinovaných,
a nie len pripravovať, ale im aj reálne vytvárať príležitosti na
aktívne zapájanie sa darmi, ktorými ich Pán cirkvi vystrojil.
Kňaz Rainero Cantalamessa píšuci o štyroch fázach misijnej
činnosti v histórií cirkvi, správne rozpoznáva súčasnú štvrtú
fázu, ktorej základom sú neordinovaní členovia cirkvi.
Generálny biskup má byť nielen duchovným pastierom, ale
aj partnerom svojich bratov a sestier v službe. Ako chcete
obnoviť a rozvíjať toto spoločenstvo oltárnych bratov
a sestier? Je možné prehĺbiť záujem mladých ľudí o teologické vzdelanie a ich službu v cirkvi?
Myslím, že dôležité je, aby biskup podporoval pravidelné
stretávanie duchovných pastierov, ale s témami, ktorými
oni žijú a potrebujú o nich diskutovať práve v súčasnej dobe. Je tiež dôležité, aby mal rovnaký prístup ku všetkým, aby
si nevytváral iba skupinky svojich obľúbencov, ale nakoľko
je možné, aby každý vnímal, že biskup je aj jeho biskupom.
Potrebuje im načúvať, byť tým, za ktorým môžu prísť bez
obáv, práve naopak s vierou, že nájdu láskavé pochopenie
a porozumenie vo svojich životných situáciách.
Biskup sa má tešiť z darov svojich oltárnych spolubratov
a spolusestier. Má ich podporovať v misijnom snažení na
miestach, kde pôsobia. Tešiť sa z kreatívnych spôsobov práce. Dôverujúc im. Poďakujúc im. Biskup má s nimi aj plakať,
ak treba. Súcitiť. Aj napomenúť, ale s láskou a spravodlivo.
Kde sa na pôde cirkvi dobre, čestne a spravodlivo koná, tam
sa radostne a slobodne žije. Tam ľudia chcú prísť a slúžiť.
Ak takáto „klíma” bude v cirkvi, nebojím sa ani o teologickú
fakultu. Ani o mladých ľudí ochotných v cirkvi slúžiť.
Kandidujete na post generálneho biskupa. Akú máte víziu
duchovnej obnovy našej cirkvi? Máme ešte šancu na obnovu vzájomnej úcty, dôvery a realizovanie priamej
a transparentnej komunikácie?
Ak by som nemal nádej na obnovu, nešiel by som do tejto
voľby. Ja verím, že s Božou pomocou nás ešte čakajú vzácne
dni. Cirkev zažije mnoho požehnania. Pán Boh dáva druhé
šance. Každý deň nášho života je šancou pre nás na zmenu,

uzdravenie a nádej. A to platí nie len pre človeka, ale aj pre
cirkev. Je doba milosti, aj cirkev má šancu. Začať však budeme musieť všetci od seba. Vrátane biskupa.
Vidím tak cirkev, ktorá je misijná, inkarnačná, kontextuálna,
pastorálna, liturgická, sviatostná, organická, slúžiaca všetkými všetkým, radostná, pohostinná, otvorená, láskavá,
prorocká a obnovujúca sa vo svetle evanjelia.
A na záver, čo by ste zaželali našej cirkvi a cirkevným zborom do ďalších rokov?
Pred niekoľkými rokmi som čítal knihu venovanú obnove
cirkvi. Zaujala ma jej nosná myšlienka, a to: Aby cirkev bola
cirkvou. To je moje motto aj prianie pre cirkev, aby naša
cirkev vždy konala ako nevesta Kristova. A nech každý veriaci človek nezabúda na to, že je primárne nasledovník
a učeník Ježiša Krista. Ak sa toto bude diať, tak aj cirkev
bude viac a viac odrážať Krista v tomto svete. S týmto uchopením nás čaká dobrá budúcnosť. Verím, že sa jej spoločne
dožijeme.
Redakcia Reformačných listov,
HELP, o.z.
Foto: Ľubo Bechný

ODPORÚČANIE
Vzhľadom k doterajším skúsenostiam s pôsobením gen. biskupa Miloša Klátika a predsedu gen.
súdu Jána Sváka a v súvislosti s ich končiacim
mandátom
ODPORÚČAME
FARÁROM A DUCHOVNÝM PRACOVNÍKOM CIRKVI,
aby sa nezúčastnili plánovanej
Teologickej konferencie
v kúpeľoch Nimnica v dňoch 19. – 21.9. t.r.
Právo a spravodlivosť sa nemôže prekrúcať
a účelovo zneužívať.
Tí, ktorí chcú o práve a spravodlivosti hovoriť
musia byť ich vernými a bezúhonnými obhajcami,
ktorí právo nezneužívajú účelovo a vo svoj prospech.
Organizovanie tejto konferencie s príslušnou témou a obsadením považujeme za nevhodné. Zosmiešňuje sa tým vnútorná podstata slov – demokracia, právo, spravodlivosť a samosprávne riadenie v cirkvi.
HELP o. z.
Redakcia RL

„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 našu cirkev. 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.
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REFORMAČNÉ OKIENKO
J 7, 17 – 27 a v. 38 – 44
„17 Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. 18 Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a nieto v ňom neprávosti. 19 Či vám
nedal Mojžiš zákon? A nikto z vás neplní zákon. Preto ma chcete zabiť? 20 Zástup odpovedal: Si posadnutý démonom! Ktože
Ťa chce zabiť? 21 Ježiš im odpovedal: Jeden skutok som vykonal a všetci sa divili. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku – niežeby bola od Mojžiša, ale je od otcov – obrezávate človeka aj v sobotu. 23 Keď človek prijme obriezku v sobotu, aby nebol
porušený zákon Mojžišov, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? 24 Nesúďte podľa zovňajška,
ale súďte spravodlivo. 25 Tu povedali niektorí z Jeruzalemcov: Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? 26 A hľa, verejne hovorí,
a nič Mu nepovedia. Či poprední mužovia snáď naozaj poznali, že On je Kristus? 27 Ale o Tomto vieme, odkiaľ je; keď však
príde Kristus, nikto nebude vedieť, odkiaľ je. ... 38 Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo
mňa. 39 A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch Svätý totiž ešte nebol (daný), pretože Ježiš nebol ešte oslávený. 40 A niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, vraveli: To je Kristus! 41 A iní zase hovorili: Vari z Galiley
príde Kristus? 42 Či nehovorí Písmo, že Kristus príde z potomstva Dávidovho a z Betlehema, mestečka, v ktorom býval Dávid? 43 A tak vznikla pre Neho roztržka v zástupe; 44 a niektorí z nich chceli Ho zlapať, ale nikto nepoložil ruky na Neho.“
Možno budem veľmi otvorená, ale nepripomínajú nám tieto slová súčasnú situáciu v našej cirkvi? Medzi Židmi vznikla
roztržka o tomto zvláštnom kazateľovi. Vznikali rôzne úvahy a špekulácie. Padali silné slová. Niektorí ho považovali za Božieho muža, iní za posadnutého diablom. Každá skupina sa pritom odvolávala na Písmo. Jedni ho na základe toho chceli
nasledovať, iní zase uväzniť. Celý tento spor bol iniciovaný a živený vtedajšou náboženskou elitou – kňazmi a farizejmi.
Nemáte pocit, bratia a sestry, že nám to niečo pripomína?
Pochopte ma dobre; nechcem teraz žiadnu zo strán prirovnávať k tým, alebo oným. Nejde mi o to, povedať o jedných,
títo sú dobrí a tamtí zlí. Netrúfam si o nikom povedať, že zlyhal. „Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom“. Chcem nás,
bratia a sestry, vyzvať k zamysleniu. A k zmiereniu. Dlhujeme to sebe, dlhujeme to našej cirkvi, dlhujeme to našim veriacim,
dlhujeme to Bohu.
Dnes vieme, akou tragédiou sa pred dvetisíc rokmi ten spor skončil. Prečo k tomu vôbec došlo? Ako sa mohlo stať, že
vyvolený národ po dvetisícročných skúsenostiach s Božím pôsobením v kritickom okamihu úplne zlyhal? Odmietol Boží plán
a zavrhol Božieho Syna. Čo sa tam vlastne stalo?
Skúsme si bližšie všimnúť dnešný text: na základe čoho odmietali Krista? Používali pochybné argumenty, jedni hovorili,
že nemôže byť Kristom, lebo vraj nikto nevie odkiaľ má Kristus prísť, iní hovorili, že Kristus má prísť z Betlehema. Oba tieto
navzájom sa vylučujúce argumenty im prišli vhod, lebo boli presvedčení, že Ježiš pochádzal z Nazareta. Mali však aj oprávnené výhrady. Uzdravoval v sobotu, čím porušil Mojžišov zákon. V tomto naozaj mali technicky pravdu.
A ako im odpovedal Ježiš? Veľmi záhadne. Mohli by sme aj povedať, že vyhýbavo. Povedal: „Keď niekto chce plniť Jeho
vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, ale
kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a nieto v ňom neprávosti“. Alebo: „Keď človek prijme obriezku v sobotu, aby nebol porušený Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa
zovňajška, ale súďte spravodlivo“. Rozumiete tomu? Čo je to za logiku? V skutočnosti nemal na to, čo odpovedať. Ani nechcel. Tu nešlo o to, kto vie nájsť priliehavejší citát z Písma. Tu nezáležalo na tom, vyhádať si, či bol naozaj porušený nejaký
paragraf zákona. Tu išlo o rozpoznanie ducha.
Všimnite si, že ani Ježišovi prívrženci nevedeli vyjadriť, prečo v Neho uverili. Oni pochopili vo svojom srdci, že je tu niečo,
čo ich prevyšuje, čo ich priťahuje a cítili, že majú ísť za tým. A to boli v podstate aj Ježišove argumenty: „Pozrite sa na mňa,
na to, čo robím a čo hovorím, úprimne skúmajte sa vo svojom srdci a pýtajte sa: „Je to naozaj od Boha?“.
Kde teda „soudruzi“ farizeji urobili chybu? Oni vedeli. Oni poznali Písmo a zákony. Oni vedeli, čo od nich chce Boh. Oni
ho mali preštudovaného, vedeli presne aký je, oni ho vlastnili. A preto, keď konečne prišiel medzi nich nespoznali ho. Ich
poznanie ich zaslepilo natoľko, že neboli schopní vnímať jeho ducha.
V tomto vidím výzvu aj pre nás, milí bratia a sestry. Každý z nás má určité vzdelanie, má vytvorený určitý názor. Aj ja som
v pokušení myslieť si, že predsa viem, ako sa veci majú. Už mám pripravené škatuľky, do ktorých budem triediť ľudí
a udalosti, čo prídu. Uvedomila som si však, že si musím dávať veľký pozor. Naša cirkev prežíva dramatické obdobie. Ale je
to Božia cirkev a pôsobí v nej Duch Boží. Musím si dávať pozor, aby som nebola aj ja ako tí farizeji a veľkňazi, ktorí nepochopili Ježišovho Ducha, pretože si mysleli, že vedeli.
Jánovo Evanjelium, z ktorého pochádza dnešný text, sa dá zhrnúť do dvoch slov milovať a veriť. Toto je podľa mňa aj
Ježišov duch, podľa ktorého máme aj konať. Veriť, že Boh je medzi nami a pôsobí aj v svojej cirkvi, a že si ju máme vážiť
a milovať. Toto všetko mi dáva zmysel pre jedno – odpustiť, zmieriť sa, byť otvorený pre každého. Vieme, čo urobil Pán
Ježiš, aj keď Ho odsúdili, neprestal milovať a odpúšťať. Toto by sme mali s Jeho pomocou a v moci jeho Ducha Svätého dokázať urobiť aj my. Amen.
Iveta Kosečková, zborová farárka v Bzinciach p/Javorinou

„Povedz trom svojim sestrám a bratom, že potrebujeme
dobrých, múdrych, láskavých a spravodlivých pastierov, farárov, farárky, biskupov!
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POZVANIE na DEŇ ZMIERENIA
Tohto roku si Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku pripomína 100. výročie nového organizačného usporiadania v novovzniknutej ČSR.
Zároveň myslíme na pohnuté časy prenasledovania židovských obyvateľov
a ich deportácií do koncentračných táborov.
Rok 1968 nám zase pripomína túžbu po slobode, ktorá bola vykúpená mnohými obeťami komunistického režimu.
Zosnulý biskup Vladimír Pavel Čobrda mal vo svojom programe potrebu
ospravedlnenia sa všetkým obetiam holokaustu, ale februárové udalosti 1948
mu jeho snahu prekazili.
Aj z týchto dôvodov pripravujeme tohtoročný

Dištriktuálny deň VD ECAV 2018
ako DEŇ ZMIERENIA
dňa 16. 9. v mestskej hale Aréna Poprad.
Mesto Poprad bolo zároveň miestom, z ktorého bol vyslaný prvý transport
viac ako tisíc žien do koncentračného tábora v Osvienčime.
Bohoslužbami zmierenia chceme vyjadriť vďačnosť všetkým tým, ktorí v pohnutých vojnových časoch v odvahe
riskovali, aby zachránili nevinné životy a svojimi činmi zmenšili hrôzy utrpenia židovského obyvateľstva.
Rovnako chceme vyjadriť vďačnosť rodinám kňazov či laických pracovníkov, ktorí trpeli a boli uväznení
a prenasledovaní počas komunizmu len preto, že si statočne konali svoje kňazské a duchovné povinnosti.
Zároveň sa ako členovia cirkvi chceme ospravedlniť za všetku bolesť a krivdy, ktoré sa bytostne dotkli všetkých prenasledovaných v oboch totalitných režimoch.

Dopoludňajšie SLUŽBY BOŽIE S VEČEROU PÁNOVOU,
ktoré v priamom prenose odvysiela aj RTVS budú začínať o 9.30 hod.
Na bohoslužbách svojím spevom poslúži Ekumenický spojený spevokol Ewalda Danela.
Taktiež v rámci SB odznie spoločné vyhlásenie ku "DŇU ZMIERENIA",
súčasťou ktorého bude vyjadrenie vďačnosti za všetkých, ktorí nepodľahli tlaku v boji s totalitou oboch režimov,
a taktiež úprimné vyznanie rôznych zlyhaní, ktoré sa stali na úrovni duchovných aj laických pracovníkov v ECAV.
Popoludňajší program (zač. 14.00 hod.) sa bude niesť v duchu výzvy „ROZPOMEŇ SA A PAMÄTAJ“.
V rámci duchovno-kultúrneho programu zaznejú svedectvá ľudí, ktorí svojou odvahou a láskou zachránili životy pred
smrťou v koncentračných táboroch, no zároveň aj tých, ktorí sa dokázali vo svojich postojoch a službe v totalite komunizmu. Moderátorkou popoludnia Dagmar Mozolová, ktorá za svoju činnosť v relácii Encyklopédia spravodlivých
získala na tohtoročnom udeľovaní cien RTVS cenu „Krištáľové krídlo“.
Počas programu odznejú svedectvá: Emília Dérerová, Judita Prokopyová, Daniela Hroncová-Faklová, Samuela
Velebného a Štefana Dlháňa. Pomedzi svedectvá odznejú hudobné vstupy Ekumenického spojeného spevokolu
Ewalda Danela a komorného orchestra, súčasťou repertoáru budú aj rôzne židovské piesne.
Prosíme vás, aby ste toto významné podujatie spropagovali vo svojich zboroch a podľa vlastného uváženia
a možností aj do Popradu prišli.
Peter Mihoč, námestný farár na mieste tajomníka biskupa VD
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NOVINKY PRE PRÁCU S DEŤMI A DORASTOM
Na začiatku nového školského roka ponúkame nový pracovný materiál pre prácu s deťmi a dorastom vo vašich cirkevných zboroch. Materiál vznikol v spolupráci s nemeckým vydavateľstvom Diakonische Mutterhaus in Aidlingen.
„Ježiš - Priateľ ako nikto iný“ - to je nosná téma celej publikácie, ktorá približuje životné príbehy rôznych ľudí, ktorí
stretli na ceste života skutočného Priateľa. „Verný priateľ je ako silný ochranca; kto ho nájde, získa veľký poklad“.
Materiál pozostáva z dvoch častí: Príručka pre vedúceho ponúka nasledujúce pomôcky ku príprave témy: Hlavnú
myšlienku s príslušným biblickým príbehom.
V skratke navrhnuté hlavné body stretnutia detí a hlavné body stretnutia mladých umožňujú rýchlu orientáciu medzi
ponúknutými aktivitami (napríklad Príbeh, Pracujeme s Bibliou a iné). Nasleduje podrobný Priebeh stretnutia, diferencovaný pre deti a pre mládež. Vysvetlivky k textu s čiastočným výberom podrobných informácií o pozadí textu uzatvárajú celé spracovanie. Sú určené pre tých, ktorí sa zaujímajú o tému hlbšie.
A tohto roku prinášame novinku v podobe:
Pracovný zošit – Zápisník priateľstva (62 strán) pre deti, ktorý pozostáva z textov príbehov, z názorných pantomimických obrázkov, z čistých listov na poznámky, tajničiek a biblických výrokov na zapamätanie a pracovných listov. Zápisník je možné zakúpiť každému dieťaťu, ktoré navštevuje DSB.
Každá lekcia v materiáli je vypracovaná pre dve vekové kategórie – deti a dorast, samozrejme s odlišným obsahom
a aktivitami. Publikácia chce napomôcť misijnej práci v týchto oblastiach, preto Vám ju vrelo odporúčame.
Dňa 22. 9. 2018 bude materiál v rámci konferencie pre pracovníkov s deťmi a dorastom v Prešove predstavený a sprístupnený k predaju pre záujemcov.
Materiál je možné objednať na adrese: tajomnik@vdecav.sk, 0918828379, 0517722515. Cena - Príručka pre vedúceho - 10€/1ks; Cena - Pracovný zošit - Zápisník priateľstva pre deti - 3€/1ks.
Budeme radi, ak na konferenciu povzbudíte svojich spolupracovníkov s deťmi, či dorastom.
Peter Mihoč, námestný farár na mieste
tajomníka biskupa VD

12. valné zhromaždenie SEŽ
sa bude konať v Evanjelickom kostole v Pezinku
dňa 27. 10. 2018 od 10:00 hod.
Téma valného zhromaždenia znie:
„Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života.“
Zjav 21, 6b

Od 10. hodiny do obeda plánujeme pracovnú časť valného zhromaždenia s obvyklými správami a voľbami nových, či staronových koordinátoriek.
Poobede od 14:00 pripravujeme slávnostné Služby
Božie s Večerou Pánovou a úvodom novozvolených sestier do funkcie koordinátoriek práce žien.
Ako slávnostnú kazateľku sme pozvali regionálnu koordinátorku Oddelenia práce žien Svetového luteránskeho
zväzu (Women in Church and Society/WICAS), evanjelickú farárku z Varšavy Agnieszku Godfrejów Tarnogórsku,
ktorá už účasť prisľúbila.
Večeru Pánovu nám prislúži a novozvolené
koordinátorky do funkcie uvedie
biskup ZD ECAV Ján Hroboň.
Pozývame sestry zo všetkých seniorátov na toto naše
pravidelné slávnostné zhromaždenie, ktoré je výbornou
príležitosťou stretnúť sa z celého Slovenska a zažiť atmosféru vzájomnej lásky, takú vzácnu v našej cirkvi.
Daniela Horínková
predsedníčka SEŽ na Slovensku

? Čo robiť, ak si cirkevný zbor želá voľby

uskutočniť, ale predsedníctvo (jeden z jeho
členov) bráni tomu a marí priebeh volieb?
Cirkevno-právne predpisy hovoria, že ak sa predsedníctvo organizačnej jednotky nedohodne na zvolaní zasadnutia orgánu, má toto právo člen predsedníctva,
ktorý žiada zasadnutie zvolať.
Treba tiež pripomenúť, že zo zákona tiež vyplýva, že ak
sa v zbore, dohodnú farár s dozorcom, že konvent nezvolajú, má právo zvolať ho predsedníctvo seniorátu.
Cirkevný zákon č. 15/1994 o rokovacom poriadku
§2
(1) Zasadnutia cirkevných orgánov zvoláva:
a) ak je na čele predseda - predseda alebo jeho zástupca
b) ak je na čele predsedníctvo - predsedníctvo
(2) Ak predseda alebo predsedníctvo zasadnutie nezvolajú, hoci boli povinní tak urobiť, prechádza táto právomoc na predsedníctvo orgánu vyššieho stupňa, ktoré
podľa potreby zasadnutiu aj predsedá. Ak sa v prípade
paritného predsedníctva spolupredsedovia nedohodnú na zvolaní zasadnutia, má toto právo člen predsedníctva, ktorý žiada zasadnutie zvolať.
Redakcia RL
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MILÉ SESTRY, MILÍ BRATIA,

MIMORIADNY DIŠTRIKTUÁLNY KONVENT

vyzývame Predsedníctva cirkevných
zborov ECAV na Slovensku, aby vyhlásili
II. kolo volieb generálneho biskupa.
Prosíme členov cirkevných zborov, aby sa
zúčastnili volebných konventov vo svojich
cirkevných zboroch (9., 16., 23. september)
a odovzdali svoj hlasovací lístok s menom
kandidáta na generálneho biskupa,
ktorého si slobodne vybrali.

Vo Východnom dištrikte sa konal v sobotu, 8. 9. 2018,
Mimoriadny dištriktuálny konvent.
Prinášame vám z neho niekoľko informácií:
- brat biskup Slavomír Sabol oficiálne uviedol do úradu
novozvolených funkcionárov: Bohumila Mazáka – predsedu Hospodárskeho výboru, Jaroslava Petra – člena
Dištriktuálneho súdu, Vladimíra Ferenčíka – podpredsedu Dištriktuálneho súdu a tiež troch členov Dištriktuálneho presbyterstva VD: Stanislava Gregu, Petra Mihoča a Jána Štefana.
Vyprosujeme im Božie vedenie a ďakujeme za ochotu
prevziať na seba nemalý balík nových povinností.

Druhé kolo volieb rozhodne o novom
generálnom biskupovi ECAV na Slovensku.
Príďte prosím voliť,
vaša cirkev vás potrebuje! Ďakujeme!
Redakcia RL

Z rokovania
Generálneho presbyterstva
Na zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV
v utorok, 11. 9. 2018, boli prijaté nasledovné
uznesenia:
Generálne presbyterstvo ECAV:
a) sa dištancuje od pokusov Predsedníctva ECAV
o zastavenie volieb generálneho biskupa,
b) odmieta pokusy o diskreditáciu kandidátov na
funkciu generálneho biskupa zo strany EPST,
c) konštatuje, že voľby generálneho biskupa ECAV
neboli výrokom žiadneho súdu pozastavené,
d) žiada Predsedníctva cz, aby zabezpečili pokračovanie volieb v súlade s harmonogramom, ktoré schválilo
generálne presbyterstvo ECAV.
Redakcia RL

Mimoriadny konvent VD prijal tiež uznesenia k voľbám
nového Predsedníctva ECAV.
Konventuáli odmietli marenie volieb, ktorého sa dopúšťa dosluhujúce Predsedníctvo cirkvi zverejňovaním svojich listov do cirkevných zborov.
Konvent konštatoval, že voľby neboli pozastavené výrokom žiadneho súdu. Zároveň žiada predsedníctva cirkevných zborov, aby zabezpečili pokračovanie volieb
v súlade s harmonogramom, ktoré schválilo Generálne
presbyterstvo ECAV.
-emi-

PODPORTE, PROSÍME, NAŠE ÚSILIE ZA OBNOVU CIRKVI –
FINANČNE A MODLITEBNE!
Podporte, prosíme, finančne alebo modlitebne naše projekty:
Projekt – Budovanie a rozvoj nového komunikačného a misijného nástroja –
Reformačných listov, ktoré sú dostupné emailom a na internete. Chceme byť
moderným evanjelickým médiom, ktoré bude reflektovať činnosť ECAV na Slovensku s misijným zámerom. Do poznámky, prosím, uveďte: Reformačné listy
alebo uveďte variabilný symbol číslo: 4024.
Číslo bankového účtu združenie je:
IBAN: SK32 7500 0000 0040 2009 7346.
Ochotného darcu miluje Boh. ĎAKUJEME.

MALÉ MODLITBY
Nemožno veriť človeku
nemožno veriť vlastnej duši
zotroč ma Bože svojou voľou
nech na seba viac nepomyslím!
Nech modlitbou sa moje bytie stane
k tomu pomáhaj mi
Ty sám Pane. Amen.
...-...
Ešte stále niet v nás toľko radosti
ešte stále telom žijeme
prikry nás Pane Duchom Svätosti
nech v Tebe zaplesáme!
...-....
Eva Bachletová

Kontakt na tím Reformačných listov:
Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z.
Partizánska 2
811 03 Bratislava

Redakčná rada:
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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