21. apríl 2017

Reformačné listy 8/2017
Sekcia H.E.L.P. - Hnutie evanjelických laických pracovníkov, Evanjelická jednota, o. z.

Obsah listov:

 ÚVODNÍK - NEVIDIA? NEPOČUJÚ?
 AKTUÁLNE DIANIE – UZNESENIA SK ZVS
 REFORMAČNÉ OKIENKO - ZAMYSLENIA, REFORMAČNÉ
VYZNANIE

 CHARTA 2017 – POKRAČOVANIE
 POŠTA Z GBÚ
 STANOVISKO KU CHARTE 2017
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KDE KRISTUS SEDÍ NA PRAVICI BOŽEJ.“
Kolosenským 3, 1

ÚVODNÍK
Nevidia? Nepočujú?

Veľký pochod proti korupcii, ktorý uskutočnili
stredoškoláci v utorok, 18. 4. 2017, v Bratislave bol jasným
signálom mladej generácie, že jej budúcnosť krajiny nie je
 Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
ľahostajná. Reakcie politikov boli rozpačité a opatrné. Bola
 SPOLUPRÁCA
to akcia, ktorú neorganizovali politické strany. Ako sme na
tom u nás v ECAV na Slovensku?
Ostatné tri mesiace sa na mnohých seniorálnych konventoch a presbyterstvách schvaľujú uznesenia, ktoré apelujú na
vedenie cirkvi a vedenie Západného dištriktu, aby sa zdržali zámerov na reštrukturalizáciu na poslednú chvíľu na konci
svojho mandátu, aby zastavili prenasledovanie bratov a sestier, ktorí sú kritickí voči vedeniu a otvorene obhajujú
základný právny poriadok a práva členov cirkvi. Vedenie cirkvi ako aj Západného dištriktu mlčia. Nevidia? Nepočujú?
Jediná vec, pri ktorej nemlčia je ich zúfalý pokus, na konci ich volebného mandátu, pretlačiť nezmyselný návrh
reštrukturalizácie, ktorý by im zaručil ďalšiu „beztrestnosť“ a pokračovanie mandátu. Buď všetko alebo nič.
Ak je nejaká elementárna slušnosť, tak tá hovorí, že je potrebné odpovedať, odpovedať v našom prípade zo strany
vedenia cirkvi na požiadavku zdola, zo strany cirkevných zborov, zo strany seniorátov. Alebo sú tieto základné
organizačné zložky cirkvi a jej členovia dobrí len na to, aby vhodili volebné lístky do urny a zvolili vedenie na ďalšie
volebné obdobie? Nie! Nepotrebujeme reštrukturalizáciu predkladanú zo strany vedenia cirkvi, ktorá podsúva členom
cirkvi a zborom falošnú predstavu, že prichádza konečne dobré riešenie (prefotená tabuľka na str. 4). Uvedené riešenie
neušetrí cirkevným zborom žiadne financie, nepomôže motivačne ani organizačne. Cirkevné príspevky vyšším COJ sa
budú platiť naďalej, minimálne v tej výške ako doteraz, lenže to, čo bolo určené pre dištrikt sa prepošle vyššie, na GBÚ.
Nenechajme sa vmanipulovať do ilúzie, že navrhované riešenie reštrukturalizácie, zo strany vedenia cirkvi, je to „pravé
orechové“, čo už 20 rokov očakávame. Nepotrebujeme ich návrh reštrukturalizácie, ale potrebujeme počuť a vidieť ich
verejný odpočet činnosti a pôsobenia za dve volebné obdobia s konkrétnymi odpoveďami na množstvo otázok, ako
napr.: aké rozhodujúce projekty, aktivity a činnosti podporili a rozvinuli, aby sa rozvíjala misijná práca, rozvíjala činnosť
diakonie, práca s mládežou, ako sa zjednodušilo fungovanie cirkvi, ako sa zvýšila transparentnosť cirkevného súdnictva?
Ako je to so slobodou cirkevnej tlače? Prečo sú prenasledovaní kritici vedenia a odvolávaní zo svojich funkcií? Ako sa
obohatila bohoslužobná agenda, aby sme boli schopní osloviť mladú generáciu a ľudí úprimne hľadajúcich Boha? Prečo
nemôžu byť volení predstavitelia seniorátov do svojich funkcií, keď si to želá seniorát, alebo členovia cirkevných zborov
v senioráte? Prečo nemáme ešte celocirkevné múzeum, alebo nový centrálny archív?
VYZÝVAME PREDSEDNÍCTVO ECAV NA SLOVENSKU NA VEREJNÝ ODPOČET ICH ČINNOSTI ZA DVE VOLEBNÉ OBDOBIA!
- Martin Kováč -

AKTUÁLNE DIANIE
NA POKRAČOVANIE UVEREJŇUJEME UZNESENIA ZO SENIORÁTNYCH KONVENTOV Z VD ČI ZO ZD, KTORÉ SA DOTÝKAJÚ AKTUÁLNEHO DIANIA
V CIRKVI. DNES PRINÁŠAME
Prijaté uznesenia na Seniorátnom konvente Zvolenského seniorátu (SK ZVS), 25.3. 2017, Zvolenská Slatina
H/1. žiada synodu, aby sa otázku reštrukturalizácie cirkvi neotvárala dovtedy, kým neprebehne diskusia v cirkevných
zboroch ECAV na Slovensku.
H/2. predsedníctvo Západného dištriktu ECAV, aby stiahlo svoj návrh na disciplinárne konanie voči Jánovi Bunčákovi,
predsedovi Dištriktuálneho súdu, za jeho údajné vedomé porušenie cirkevnoprávnych predpisov v súvislosti s vydaním
predbežného opatrenia pri voľbách dištriktuálneho dozorcu. Je nemysliteľné, aby sudca bol disciplinárne stíhaný za svoj
právny názor a za úkon, ktorý vykonal v dobrej viere. Cirkevný zákon č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich
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voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevného zákona č. 1/2010 § 39 ods. 3: „Predsedov,
podpredsedov, sudcov cirkevných súdov, cirkevných žalobcov a ich zástupcov možno odvolať len pre neplnenie
povinností, nie pre ich rozhodovanie.“
J/1. podporuje rokovania medzi cirkvami a štátom o financovaní cirkví a náboženských spoločností v zmysle prijatého
uznesenia č. 10/02 zo Synody v Nových Zámkoch konanej v roku 2015.
K/1. s priebehom volieb na funkciu dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV z dôvodu porušenia morálnych, etických,
kresťanských, no najmä Božích zákonov. Nesúhlasí s výsledkami týchto volieb.



Čo ťa nepáli, nehas!
(Zápas o charakter cirkvi)
písané pre mesačník Evanjelický východ

Môžem niečo zmeniť!
„Požehnaný Hospodin, lebo mi predivne
prejavil milosť v čase súženia.“ Žalm 31, 22
Slová žalmistu pozná vari každý, kto prechádzal a prechádza vo
svojom živote ťažkými situáciami. Strata zamestnania, choroba,
rozpad partnerského vzťahu, smrť blízkych, ťažkosti vo výchove detí,
finančná neistota. Áno, aj ja som mnohými týmito okamihmi prešla.
Preto o to viac rozumiem ľuďom, ktorí si opäť a opäť musia
rekonštruovať život a nachádzať nový smer a novú nádej. Mojich
ostatných trinásť rokov bolo veľmi ťažkých. No nikdy som si nekládla
otázku, prečo ja? A prečo to dopustil Boh? Napriek všetkým
okolnostiam, fyzickej a psychickej bezmocnosti som hľadala
riešenie. A postupne to riešenie prichádzalo. Na všetkých úrovniach.
Tie dni a noci ma bolela duša, srdce a telo. A predsa tu bol vždy pre
mňa Boh. Konal prostredníctvom mojich priateľov, známych,
lekárov.
Dnes aj našu cirkev bolí duša, srdce i telo. Mnohí už nad nami
rezignovane mávli rukou, mnohí nás už opustili hovoriac: „Z nich už
nič nebude! Už nie sú ničím! Nestrácajme s nimi čas...“ Podobné
súdy často vyslovovalo nado mnou aj moje okolie. Avšak, ako som
precitala z mojich ťažkostí, uvedomovala som si, že signál
bezmocnosti vysielam sama. Preto som sa usilovala a usilujem
zmeniť pohľad na život a jeho možnosti. Krok po kroku. Pokorne, no
predsa s vedomím vlastnej hodnoty a hodnoty života, ktorú mi dal
Boh.
Domnievam sa, že v súčasnosti si aj naši duchovní uvedomujú
svoju bezmocnosť. No zároveň túžia po zmene. Tá však príde, ak
človek prekročí komfortnú zónu svojho vratkého bezpečia. Nie je to
ľahké. Je to priam hrdinské prekonanie seba samého. Viem o čom
hovorím, keďže som sa sama musela ostatné roky opäť učiť chodiť,
udržať rovnováhu a myslieť. Sto metrov, dvesto metrov, kilometer!
Ach, aká som bola šťastná a hrdá zároveň. Aj keď mi bolo veľmi zle,
išla som na pár minút sa prejsť. A to mi pomohlo. Už som sa
nepýtala, či a ako môžem dačo zmeniť. Jednoducho som konala. Aby
som sa uzdravila! Aby som sa zachránila!
Preto vás, milí naši duchovní, chcem vyzvať, aby ste sa pokúsili
vydať na cestu, na ktorej zažijete niečo mimoriadne. Stretnete Boha,
stretnete seba. A budete sa oveľa viac držať Boha za ruku, tak ako to
robím stále ja.
V najbližšom čase sa bude konať Valné zhromaždenie Tranoscia
a Valné zhromaždenie ZED. Prosím, nepýtajte sa, či môžete niečo
zmeniť. Vykročte, prosím, na cestu a nájdete odpoveď. Modlite sa
a dopytujte Boha. Lebo my – laici to robíme tiež a každý deň.
S láskou, Eva Bachletová
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Predpokladám, že každý, kto sleduje
internet alebo cirkevnú tlač, zaregistroval
napätú atmosféru v Evanjelickej cirkvi a. v. Už
dlhší čas, takmer každý mesiac, sme svedkami
reálnej či vymyslenej kauzy. Sympatie či
antipatie v kombinácii s krivdami minulosti hrajú
dôležitejšiu úlohu ako dôvera, prijatie, láska,
odpustenie a zmierenie. Charakter (obraz) cirkvi
sa postupne mení. Hľadá sa vonkajší a vnútorný
nepriateľ, namiesto pravdivého „pohľadu do
zrkadla“. Šíri sa strach a upodozrievanie.
Vyčerpávame sa v osobných konfliktoch a na
skutočné problémy a výzvy doby už neostáva
toľko času. Viac nám záleží na vplyve a prestíži
ako na pôsobení Božieho ducha. Aké posolstvo
potom ako evanjelici komunikujeme svojmu
okoliu?
Ako sa dá tento stav zmeniť? Môžeme
zaujať alibistický postoj a tvrdiť, že situácia je
neprehľadná. Nevieme ju objektívne posúdiť ani
ovplyvniť. Priamo sa nás netýka, tak ju neriešime
či ignorujeme. Môže sa nám však stať, že krivda
sa stane aj nám, a nikto sa nás nezastane.
Nepríjemné problémy a témy, ktoré dnes
vytesňujeme, nás môžu neskôr dobehnúť a nájsť
nepripravených.
Preto si myslím, že obraz cirkvi, ktorý som
tu popísal je aj naším obrazom. Nesieme zaň
svoj diel zodpovednosti. Zaujmime jasný postoj
a zasadzujme sa za spravodlivosť. Práve vtedy sa
preverí naša viera, odvaha a statočnosť.
Potrebujeme sa pokoriť, urobiť „inventúru“
našich motívov, vzťahov a spôsobov fungovania.
Boh sa k nám prizná a začne veci meniť, ak sa
mu otvoríme. Verím, že sa to dá, zažil som to
v martinskom ev. cirkevnom zbore i pri iných
misijných projektoch. Dá sa spolupracovať v úcte
a rešpekte, rásť v láske a prinášať dobré ovocie.
„On spája a celé telo drží pospolu všetkými
navzájom sa podporujúcimi kĺbmi. On dáva
každej časti primerane pôsobiť, aby telo rástlo
v láske“ (Ekum. preklad - Efezským 4, 16)
Tomáš Michalík,
zakladateľ internetového
diskusného fóra Ako ďalej v ECAV
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REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIA, REFORMAČNÉ VYZNANIE
O tŕňovej korune zákona
Dôležitú časť príbehu Ježišovho utrpenia a smrti tvorí súdny proces, v ktorom Ho odsúdili. Za pozornosť stojí
svedectvo evanjelistu Matúša: „Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako Ho usmrtiť“ (26, 59).
V tej chvíli sa už zatknutý Ježiš nachádzal vo dvore veľkňaza Kaifáša – zatknutý bez akéhokoľvek zákonného dôvodu, čistý,
bezúhonný, spravodlivý... A keďže dôvod chýbal, bolo nutné ho vyrobiť. Nebolo to síce jednoduché, ale napokon sa našli
dvaja, svedectvo ktorých sa zhodovalo.
Rozhodnutiu zákonníkov a starších, usmrtiť Ježiša, tak už nič nestálo v ceste. Nezvrátil ho ani Judáš, ktorý
rozľútostený vrátil veľkňazom 30 strieborných s vyznaním: „Zhrešil som, zradiac krv nevinnú“. Ich odpoveď Judášovi: „Čo nás
do toho? To je tvoja vec“ (Mt 27, 4), urobila za Judášom definitívnu bodku. Splnil svoju úlohu. Viac ho nepotrebovali. Stal sa
bielym koňom v rukách oficiálnych predstaviteľov moci.
Dejstvo v paláci Pontského Piláta už malo podstatne jednoduchší priebeh. Stačilo narobiť menší rámus, a Pilát, aby
zmanipulované zástupy upokojil, odsúdil na smrť Ježiša, o nevine ktorého sám nemal žiadne pochybnosti.
Aj takéto vie byť rozhodnutie ľudského súdu: založené na fiktívnych obvineniach; prijaté zákonným orgánom, preto
platné; ale napriek všetkému nespravodlivé a nemorálne. Svojvoľným výkladom paragrafov lož vydávajúce za pravdu, nevinu
za hriech, obeť za zločinca. Je tŕňovou korunou zákona.
Ježiš hovorí: „Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského“
(Mt 5, 20).
Mgr. Ján Bunčák, evanj. farár, Trenčín, Trenčiansky evanjelik č. 1/2017

REFORMAČNÉ VYZNANIE
Jednotlivé časti Reformačného vyznania Vám prinášame na pokračovanie ...

Autor: Ján Oslík, ev. farár, Modra, marec 2017

O ľudských ustanoveniach
Božie slovo má absolútnu prednosť pred ľudskými a cirkevnými nariadeniami.
„Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“ (Sk 5, 29)
Cirkev nestojí na dodržiavaní cirkevných predpisov a nariadení, ale na Ježišovi Kristovi.
„Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom. A nieto spasenia v nikom inom, lebo
nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Sk 4, 11.12)
Cirkevné zákony nie sú nadradené nad Boží zákon a nesmú byť v rozpore s Božím zákonom.
„Darmo ma však uctievajú, keď ľudským rozkazom učia ako učeniam Božím. Opustili ste prikázanie Božie a pridŕžate sa
podania ľudského.“ (Mk 7, 7-8)
Bohu záleží na človeku, nie na predpisoch.
„Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu; preto je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“ (Mk 2, 27.28)

Kdeže je peklo tvoje víťazstvo? II.
Veľká noc nám nanovo pripomína, že diabol svoj boj prehral, víťazstvo je na strane Božej skrze Pána Ježiša Krista.
Ale diabol sa neustále snaží zmariť Boží zámer a bojuje o svoju slobodu. Neustále vedie vojnu proti Pánu Bohu a Božiemu
dielu. Deň, čo deň nás zvádza, presviedča nás o svojej moci. Pána Boha nezvedie, ale útočí na tých, ktorí boli stvorení podľa
Božieho obrazu – útočí na ľudí. Žijeme v neľahkej dobe. Vo svete, v politike, v cirkvi všade okolo nás je veľa zla, veľa hriechu.
Mnohí prestali rozlišovať dobro a zlo. Nepriateľ pôsobí aj v našej vlasti a získava si viac a viac spriaznencov. Zlo je prítomné,
ale posolstvo Veľkej noci nám zreteľne pripomína, že jedine s Božou pomocou je možné zlo premôcť. Apoštol Jakub 4, 7 nás
vyzýva: „poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás“. Z vlastných síl nedokážeme vyhrať boj s diablom,
je silnejší ako my. A vidíme mnohých, ktorí vpadli do jeho osídiel, lebo sa mu nechcú vzoprieť. Pán Boh je omnoho mocnejší
ako satan. A práve Božiu moc musíme použiť, aby sme sa dokázali vzoprieť a poraziť diabla. Pán Ježiš prišiel, aby zmaril
satanovo dielo. Pán Ježiš hovorí: „teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené“ J 12, 31 alebo
„a keď príde (Radca) poučí svet ... a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené“ J 16, 8.11.
Diabol si myslel, že dosiahol obrovské víťazstvo, keď Boží Syn zomrel na kríži. Víťazstvo sa však rýchlo zmenilo
v porážku, keď na tretí deň Ježiš vstal z mŕtvych. Diabol nemá voľnosť, aby nás mohol sťahovať so sebou do pekla, a predsa sa
to deje. Mnohých sťahuje, zvádza z cesty a manipuluje ... Najslabšími v boji so zlým a najviac ohrozenými sú deti a starci, ale
aj tí, ktorí nie sú pevní vo viere v Pána Ježiša Krista a aj tí, ktorí sú ľahko zvedení peniazmi, mocou a slávou, a aj tí, ktorí sú
ľahko manipulovateľní autokratmi. Božie slovo nám radí, „modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“. Modlitba je dôležitý
nástroj v našom živote, ktorým dokážeme bojovať voči diablovi. Modlime sa s deťmi aj za ne; modlime sa so starcami aj za
nich; modlime sa za zvedených mocou, slávou, peniazmi, autokratmi ... – pretože sú v osídlach diabla ...
Pane, pomôž nám nezabúdať, že aj keď satan obchádza okolo ako revúci lev, má falošné zuby. A že keď sa
podriadime Tebe, a vzoprieme satanovi, určite od nás odíde. Amen. (s použitím literatúry)
Monika Cipciarová
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VYSVETĽUJÚCE ČLÁNKY CHARTY
Článok III - O vplyve médií, tlače a moci slova
1. Božie slovo má nespochybniteľnú moc a autoritu. Ale
aj každé vyrieknuté a napísané slovo má moc. Jazyk
dokáže slovom pomôcť, ale aj ublížiť. Malý oheň dokáže
zapáliť veľkú horu. Preto je veľmi dôležité slová vážiť,
nepripúšťať ohováranie a manipulovanie písaným a ani
hovoreným slovom.
2. V duchu Kristovej lásky a apoštolských napomenutí
chceme, aby naše slovo budovalo, pomáhalo, dvíhalo
a povzbudzovalo druhých vo viere, zachraňovalo a nie,
aby lámalo, pálilo mosty, bezdôvodne ubližovalo a ničilo.
3. Odmietame preto konanie redakcie týždenníka EPST,
ktorý ostatných 8 rokov šíri dezinformácie o účelových
disciplinárnych konaniach, robí propagandu vedeniu
cirkvi a im spriazneným osobám, škandalizuje
nepohodlných. Žiadosti o nápravu redakcia týždenníka
zosmiešňuje a neakceptuje.
4. Široká verejnosť tak dostáva zo stránok EPST skreslený
obraz o reálnych hodnotách, problémoch a pomeroch
v cirkvi. Svojich čitateľov dlhodobo zavádza a manipuluje
s objektívnymi faktami a pravdou. V mnohých článkoch
dáva priestor konšpiračnému videniu sveta, ktoré
vyvoláva neopodstatnený strach a podnecuje
k extrémizmu.
5. Členovia redakcie EPST konajú v rozpore s etickým
kódexom novinára. Svojím konaním porušujú civilné
zákony a etické štandardy – o kresťanských nehovoriac.
Žiadame preto vedenie vydavateľstva Tranoscius, a.s.,
ako aj akcionárov spoločnosti, aby vykonali účinné
opatrenia na zamedzenie tohto neprípustného stavu.
6. Žiadame rovnako predsedníctvo ECAV o objektivizáciu
spravodajstva tak na oficiálnej internetovej stránke
www.ecav.sk a tiež ich postojov zverejňovaných
v týždenníku EPST.
7. Problém je o to vážnejší, že v dnešnom svete
internetu a sociálnych sietí sa každá manipulácia faktami
stáva zapálenou fakľou pre rast netolerancie,
extrémizmu a násilia. Naopak súčasný svet potrebuje
nezaujaté spravodajstvo, kvalitný obsah a svedectvá
o živote v cirkvi. Potrebujeme naopak využívať a rozvíjať
moderné a zodpovedné formy masmediálnej
komunikácie a tlačeného obsahu, ktoré budú budovať
cirkev a nie ju ničiť.
8. Pretože vedenie cirkvi spochybňuje aj legitímne právo
na odpoveď, alebo reagovanie na oprávnené požiadavky
členov cirkvi, je potrebné upraviť v cirkevno-právnych
predpisoch aj petičné právo členov cirkvi, aby sa
v oprávnených prípadoch musel zaoberať vznesenou
požiadavkou resp. námietkou príslušný cirkevný orgán.

21. APRÍL 2017

Poďakovanie za postoj a podporu
K dnešnému dňu Chartu 2017 podporilo svojím podpisom
538 signatárov. V nasledujúcich týždňoch bude spracovaný
prehľad všetkých signatárov, tak z podpisových hárkov ako
aj z internetu, a bude sprístupnený na internete. Prosíme
o zasielanie podpisových hárkov na emailovú adresu:
help@evanjelickajednota.sk (naskenované) alebo listom na
adresu: Sekcia HELP - EJ, o. z., Partizánska 2, 811 03
Bratislava. Ďakujeme za Vašu podporu nášho spoločného
reformného úsilia, za obnovu cirkvi a ochranu hodnôt
reformácie

 Pred Veľkou nocou sme na farských úradoch prijali
hromadnú poštu zaslanú z GBÚ, ktorá obsahovala okrem
Pastierskeho listu aj Oznámenie o uznesení ku
reštrukturalizácii cirkvi, prijatom na zasadnutí
Generálneho presbyterstva dňa 31. 3. 2017.
Ako príloha bol priložený materiál (tabuľka) s názvom
Ciele a opatrenia pre zjednodušenie štruktúry ECAV.

– pokračovanie nabudúce –
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Bratia a sestry,
nasledujúci text je Stanoviskom zborového presbyterstva z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Zemianske
Kostoľany. Pozývame ďalšie zborové presbyterstvá a konventy ku podobnému konaniu. Informovanosť vo vašich
cirkevných zboroch môže pomôcť v nelichotivej cirkevnej atmosfére, keď sa súčasné Predsedníctvo ECAV všemožne
snaží o pretlačenie svojich alibistických zámerov.

Ku Charte 2017 na ochranu hodnôt reformácie a ECAV
Sme dedičia reformačných myšlienok
Sme za dobré spolunažívanie ľudí,
Sme za slobodu jednotlivca v cirkvi
Sme za prirodzenú úctu ku každej osobnosti bez podmienok
Sme za úprimnú vieru v Božiu milosť skrze Pána Ježiša Krista

Sme znepokojení, ako ECAV prestáva byť soľou zeme a svetlom sveta pre ľudí na Slovensku
 spreneveruje sa základnému poslaniu cirkvi, zachraňovať a premieňať človeka Božou láskou.
 ponecháva veriacich, aby sa viac venovali hmotným veciam a záujmom a pomaly zabúdali na tých, ktorí trpia.
 mnoho ľudí dnes podlieha a podľahlo radikálnym názorom, siláckemu násiliu riešenia ich problémov alebo
falošnej zbožnosti, ktorá nie je úprimná.
 v dnešnej dobre ani staré politické strany založené na kresťanských princípoch nemajú u ľudí dôveru, politici
nedokážu zastaviť rastúcu moc oligarchov a extrémistov, monopolov. Tak sú obyčajní ľudia na okraji spoločnosti.
 V tejto dobe ECAV na Slovensku, pri veľmi slabej vnútornej demokracii, ktorá sa ide pretvoriť na despotizmus
a autokraciu, stratila akýkoľvek misijný rozmer.
 Neprináša Kristovo pravdivé evanjelium veriacim, nepočúva skutočne tých najdôležitejších, ľudí z cirkevných
zborov.
 ECAV je dnes vnímaná v spoločnosti ako mlčiaca, neustále sa prispôsobujúca okolnostiam a do svojej minulosti
zahľadená cirkev!
 Mladí aj starší ľudia z nej odchádzajú, alebo sú úplne ľahostajní či pasívni.
 Najvyšší predstavitelia cirkvi sú zameraní na upevňovanie cirkvi jedinou cestou centralizácie organizačnej
štruktúry totalitnými metódami, ktoré neraz poškodili tento národ.
 Potreba reformácie, skutočnej samostatnosti ev. a. v. zborov, či hľadanie špeciálnych potrieb služieb zborov je
brzdená.
 Aj historické skúsenosti evanjelikov jednoznačne potvrdzujú, že sila našej cirkvi je vo veľkom potenciály
a zvrchovanosti cirkevných zborov, a nie nejakých vyšších štruktúr.
 Sme stále cirkvou založenou na synodálno-presbyteriálnom princípe. To znamená, že všetka moc pochádza od
veriacich v zboroch. Táto moc však neslúži iba na zvolenie vyšších predstaviteľov v cirkvi (podobne ako štátna
moc) a neskôr je už úplne bezpredmetná. Je rozhodujúca NEUSTÁLE a vo všetkých ohľadoch! Každá časť cirkvi má
byť preto len službou pre ten, ktorý príslušný cirkevný zbor.
 Celá cirkevná organizácia na Slovensku by preto mala svoju činnosť prispôsobovať taktiež s úrovňou
a podmienkami súčasného kultúrneho a spoločenského kontextu a života ľudí!
 Decentralizácia cirkvi by mala pružne reagovať na aktuálne zmeny vo vzťahu k štátu i k iným cirkvám. Preto je
najlepšie decentralizovať moc, aby táto ťažká a náročná práca neostala iba na jedného biskupa!
Vyzývame všetkých členov synody ECAV na Slovensku,
pri tomto zápase o skutočný charakter našej cirkvi, ktorá často určovala tento štát, aby bezodkladne využili všetky
legitímne prostriedky na decentralizáciu cirkvi a s účinnosťou v najbližších rokoch vyriešili štruktúru cirkvi, zákony
i kompetencie cirkevných predstaviteľov v zmysle úplnej decentralizácie cirkvi!
Je ten správny čas, aby sme konečne opäť ukázali, aký je náš charakter!
Pozývame všetkých Vás, aby ste ako skutoční evanjelici
podporili duchovne, charakterovo i fyzicky osobnou iniciatívou
reformačné úsilie, ktoré tento rok slávi svoje 500. výročie!
Zborové presbyterstvo,
Cirkevný zbor ECAV Zemianske Kostoľany
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Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
Milé sestry, milí bratia,
v roku 1998 si naša cirkev pripomenula 100. výročie založenia spolku
Tranoscius. Budúci rok teda uplynie už 120 rokov od jeho vzniku. Naše dnes
už tradičné evanjelické vydavateľstvo má bohatú knižnú a časopiseckú
tradíciu. Sme vďační Pánu Bohu, že do služby tohto vydavateľstva povolával
verných a múdrych pracovníkov, ktorí udržali vydavateľstvo aj v neľahkých
časoch neslobody i znovunájdenej slobody.
Dnes si však s veľkou bolesťou v srdci uvedomujeme, že naše evanjelické
vydavateľstvo zápasí o svoj duchovný profil a profesijný kredit
v konkurenčnom mediálnom a knižnom prostredí. Preto chceme aj
prostredníctvom Reformačných listov vyzvať čitateľov, podporovateľov, ale
najmä akcionárov Tranoscia, a. s. k diskusii, ktorá by viedla ku skvalitneniu
produkcie vydavateľstva Tranoscius.
Tak, aby sme v mene pamiatky jeho zakladateľov a osobností evanjelickej
cirkvi, mohli opäť s láskou povedať: Sme hrdí na značku Tranoscius, naše
evanjelické vydavateľstvo!
Redakcia Reformačných listov

ZED – AKO ĎALEJ?
Milí bratia a sestry v duchovnej službe, pripomíname Vám termín
VZ ZED – pondelok, 1. mája 2017.
9:00 Večera Pánova, Evanjelický kostol, Mýto p/Ďumbierom;
11:00 zasadnutie VZ, hotel Partizán, Tále
Prihlásiť sa môžete na tomto linku:
http://www.melanchton.sk/index.php?option=com_content&view=f
rontpage&Itemid=1
Milí priatelia,
srdečne Vás pozývame navštíviť
facebookovú stránku k pripravovanej
opere Hrad prepevný
od Víťazoslava Kubičku ku 500. výročiu reformácie.
Na FB stránke Opera Hrad prepevný nájdete aktuálne informácie
z príprav opery, fotografie sólistov, interpretov, zborových cirkevných
spevokolov z Bratislavy a Kežmarku.
https://www.facebook.com/ operahradprepevny/?fref=ts

Evanjelizačné stredisko pozýva na
18. misijnú konferenciu

KLINCE, KTORÉ ZMENILI SVET
8 kvalitných rečníkov /z Nórska, Česka,
USA, Nemecka, Slovenska/
5. – 7. máj 2017, Žilina – Evanjelický kostol
Registrácia do 23. 4. 2017.
Vstup voľný,
zabezpečený program pre deti
Viac na 0911/798 800 alebo
0911 784 800
alebo na konferencia.evs.sk
Milí priatelia, pri príležitosti 500. výročia
reformácie vyšla básnická zbierka publicistky
a spisovateľky Evy Bachletovej:

Vo večnosti slobodná.
Je to výber z jej duchovnej poézie. Básnická
zbierka vyšla vo vydavateľstve ViViT vďaka
sponzorom - Cirkevnému zboru ECAV Bratislava
- Legionárska, Martinovi Šefrankovi a ďalším. Je
to jej prvá samostatná básnická zbierka a štvrtá
knižka v poradí. Básnickú zbierku v cene 2
eurá (+ poštovné a balné) si môžete objednať
priamo u nás – mailom (vivit@vivit.sk), alebo
na
našej
stránke http://www.krestanskaliteratura.sk/
Verím, že vás zaujme a dobre poslúži pre
každého čitateľa, v cirkevných zboroch alebo
organizáciách, zariadeniach, kde potrebujú
počuť a čítať dobré slovo v pravý čas.
Mikuláš Lipták ViViT s.r.o., Vydavateľstvo
a genealógia, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok

SPOLUPRÁCA
Bratia a sestry, vydávanie Reformačných listov (RL) je postavené na spolupráci, aktívnom prístupe a otvorenosti pomenúvať problémy,
ale i navrhovať riešenia. Ďakujeme vám za pozdravy a povzbudzujúce slová uznania, a že sa modlíte za našu cirkev. V RL ponúkame
priestor na prezentovanie informácií o dianí vo Vašich cirkevných zboroch a spoločenstvách. Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti a rady
z Vašej služby a života v cirkevných zboroch. Radi preberieme aj vybrané články z Vašich zborových časopisov. Ponúkame priestor na
oznamy. Kontaktujte nás, prosíme, na nižšie uvedených adresách. Veríme, že vzájomnou spoluprácou dokážeme budovať jednotu,
obnovovať dôveru a zvyšovať transparentnosť fungovania cirkvi. Pomôžte nám, prosíme, pri distribúcii Reformačných listov. Nie všetci
majú a používajú email a internet. Chceme ich doručiť na farské úrady, do kostolov, do našich spoločenstiev a predstaviteľom cirkvi
v rôznych funkciách. Pomôžte nám takto otvárať a viesť diskusie a dialóg o smerovaní k obnove a rozvoju. Tešíme sa na vašu spoluprácu
a prosíme o vaše modlitby. Nech vás Pán zachová v pokoji, v láske a v túžbe pomôcť obnove cirkvi.

Kontakt na tím Reformačných listov:
Zostavili:
Sekcia HELP – Evanjelická jednota, o. z.
Martin Kováč
0905 269 078
Partizánska 2
Monika Cipciarová 0948 254 765
811 03 Bratislava
Eva Bachletová
Vaše podnety a skúsenosti čakáme tiež na adrese: help@evanjelickajednota.sk. Na emailovej adrese
listy@evanjelickajednota.sk sa môžete prihlásiť aj na odoberanie Reformačných listov e-mailom. Viac
nezahmlených a pravdivých informácií si môžete prečítať na internetovej stránke http://evanjelickajednota.sk
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