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„ ... PRIŠIEL CHANÁNÍ ... S NIEKOĽKÝMI MUŽMI Z JUDSKA. KEĎ
SOM SA (NEHEMIÁŠ) ICH OPÝTAL NA ŽIDOV ... A NA
JERUZALEM, ODPOVEDALI MI (NEHEMIÁŠOVI): POZOSTALÍ,
KTORÍ ZOSTALI PO ZAJATÍ, NACHODIA SA TAM V KRAJI VO
VEĽKEJ TIESNI A POTUPE; HRADBY JERUZALEMA SÚ ZRÚCANÉ
A JEHO BRÁNY SPÁLENÉ OHŇOM. KEĎ SOM POČUL TIETO
SLOVÁ, SADOL SOM SI, PLAKAL A TRÚCHLIL SOM NIEKOĽKO
DNÍ. POSTIL SOM SA A MODLIL PRED NEBESKÝM BOHOM. ...“
Nehemiáš 1, 1 - 4

ÚVODNÍK

Sadnime si všetci spolu za stôl
a rozprávajme sa o Ježišovi Kristovi
Ak veríme, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, ak veríme, že vstal z mŕtvych a ak veríme, že jedine
milosťou sme spasení, mali by sme nájsť spoločnú reč a schopnosť sadnúť si za jeden stôl a hovoriť o diele
Pána Ježiša Krista. Hovoriť spoločne o Jeho diele však znamená
priznať pokorne aj naše zlyhania a súčasne priznať, že je potrebná
zmena, v našom osobnom živote, ako aj v živote nášho
spoločenstva, našej cirkvi, aby sme boli hodní a schopní Jeho
nasledovania. Naše osobné životy, rozhodnutia a životy našich
spoločenstiev a zložiek cirkvi musia prináša ovocie, ktoré bude
budovať a rozvíjať nás osobne, naše cirkevné zbory, spoločenstvá,
ale i cirkev ako celok. K takémuto ovociu patrí aj dobré slovo
vyslovené v pravý čas. Nech je to Slovo nášho Pána Ježiša Krista
a Hospodina. Do Tvojich rúk sa Pane Ježiši Kriste vkladáme.
Martin Kováč

AKTUÁLNE DIANIE
Mýtus o Posle
alebo stratilo sa ono luteránske
Keby som nebol na Valnom
zhromaždení Tranoscia (VZ), tak by som si
povedal, že tam zase boli dvaja zlí z VD a ako
vždy, sa im niečo nepáčilo. Totiž už dlhšiu
dobu upozorňujeme na to, že s EPST to ide
zle. Je nevyvážený a tiež zneužitý pre účely
jedného človeka, či malej hŕstky ľudí. No na
poslednom VZ bolo viac takých, ktorí
kritizovali toto periodikum. Už to neboli len tí
dvaja zlí. Bol tam aj akcionár, ktorí má jednu
akciu. A prišiel, aby vyslovil kritiku na adresu
EPST.
Hneď na úvod musím zdôrazniť, že sa
neskrývam za nikoho, chodím na valné
zhromaždenia a tam sa snažím riešiť
a upozorňovať na to, ako postupne
dehonestujú Posol. Príspevku v EPST č. 17, na
strane 6 nerozumiem. Nie preto, že by som
nevedel, ale nechápem autora, lebo tam
sedel a počul. Predseda Dozornej rady. Totiž
znie mi tak mocipánsky, nadradeno,

sedel a počul. Predseda Dozornej rady. Totiž znie mi tak mocipánsky,
nadradeno, povýšenecky. No ale autor si v ňom dokonca v jednom a tom
istom odstavci odporuje. To je zrejme v poriadku. Veď to píše náš človek.
Duchovne som rástol v prostredí, kde sa nikto takto
nepovyšoval, preto mi to príde také nedobré, cudzie a nezdravé.
Neprospieva to ako pisateľovi, lebo ak má takýto priestor dnes, tak o pár
rokov z neho bude bažiaca figúra po priestore, ktorý bude chcieť
ovládať. Neprospieva to ani periodiku, lebo v luteránskom prostredí je
takéto správanie minimálne nevhodné. Neprospieva to ani čitateľovi, čo
ma mrzí najviac. Lebo to si predstaviteľ musí uvedomiť. Nie egoisticky
pozerať s klapkami na očiach na svoj nos. Tvrdé? Áno. To ale len
poukazuje, že si niekto neuvedomuje zodpovednosť tej „moci“
periodika. Ak si to uvedomuje, tak je to horšie, ako zle! Nie je to totiž
periodikum svetské, je to cirkevné periodikum, a teda očakávanie
duchovného pokrmu je namieste. Prečo by to tak malo byť? Nuž:
„Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým
duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč
Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo
všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a moc naveky
vekov. Amen.“ 1Pt 4, 10 – 11.
V tom väzí ono luteránske, v Písme. „Posluhujte si ...“.
„Duchovným darom...“. „Ako reč Božiu...“. „Ako z moci od Boha...“. „Vo
všetkom oslavovať Boha pre Ježiša Krista...“. Nie je to o človeku,
o pisateľovi
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o pisateľovi, o redakcii, o redakčnej rade, ale luteránske – neubližuje, nepoškodzuje dobré meno, aj keď to tí druhí
v oslavovaní Pána Boha. Je spomínaný takto robia. Pamätám si brata biskupa Jána Midriaka, ktorý po skončení
príspevok v EPST na Božiu oslavu? Koho chcel prvého dištriktuálneho dňa v Svätom Kríži povedal na záver, aby sme po
pisateľ osláviť, ospievať? Je potrebné dobre luteránsky, ak bolo niečo zlé, na dobré vysvetľovali.
pochopiť slovíčko „ako“ v texte. Nemá to byť
To druhé a veľmi dôležité, čo chcem napísať je, že som reagoval,
len akože! Ale má to byť tak, ako sa len dá, ale neuverejnili to. Reagoval som na nepravdy a polopravdy. Diskutovali
osláviť Boha a Pána Ježiša Krista. Lebo, a to je sme o tom aj na Generálnom presbyterstve, kde brat GD Imrich Lukáč
v závere jedenásteho verša „On má slávu povedal, že si dali urobiť právnu analýzu môjho príspevku a nebola to
a moc naveky vekov“. Jemu patrí sláva, a na pravda, čo som napísal. Nuž, rád by som videl toho právnika, ktorý vedel,
čo chcem upriamiť pozornosť, aj moc, a preto či ja píšem pravdu alebo nie! Vari je úlohou právnej analýzy určiť, či je
po luteránsky, v bázni a trasení pred touto niečo pravda, alebo nie? Reagovali aj iní, neuverejnili. Zaujímavé je, že
mocou v pokore iných pokladám za lepších Imrich Lukáč na generálnom presbyterstve rozprával, že „už len to
od seba (Fil 2:3). Pán Boh je ten, ktorý chce uverejniť!“.
po rozhovore, po prečítaní zanechať človeka
Tak napríklad, GD Imrich Lukáč opisoval situáciu na VZ
s myšlienkami, nie človek má zanechať Reformaty. Nebol na tom VZ! Ja som tam bol. Takže opisovať niečo, kde
čitateľa
napospas
svojmu
videniu ani nebol, je dobré? A ak to napíšem ja, ktorý som tam bol, tak to nemá
a zneužívaniu periodika. Lebo to, ako byť uverejnené? Prečo? Reagoval som na viac vecí. Ale ako píšem, niekto
zanecháte človeka po rozhovore, to nesvedčí posúdil, že to nie je pravda. Zaujímavé na tom je, že kým GD tvrdí, že dali
o ňom, ale o vás.
robiť právnu analýzu – otázka je prečo GD rieši redaktorskú prácu – a že
Kto mlčí, neznamená to, že by nevedel môj príspevok nebol pravdivý, tak mne osobne brat riaditeľ napísal
odpovedať, či nedokázal zareagovať, už úplne inú odpoveď. Teda, kto a čo rieši? Poznáme pôvodcov, aj šíriteľov,
akokoľvek. Len jednoducho nemusí. Mlčí, ale motivácia je nejasná. Ale o motivácii si urobte názor sami.
lebo je mŕtvy. Zomrel totiž vo svojej Nenechajte si vziať to zdravé, luteránske.
ľudskosti s Kristom. A tak – a to je to
Ján Brozman, dozorca VD ECAV
luteránske ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenia
z mimoriadneho konventu
Cirkevného zboru Zemianske Kostoľany,
konaného dňa 30. apríla 2017 v Prievidzi.

Informácia o stave disciplinárneho konania
na brata farára Ivana Muchu.
Dňa 8. 2. 2017 bol predsedníctvu ZD doručený podnet
skupiny členov cirkevných zborov na disciplinárne
konanie. Súčasťou podania boli listy tejto kauzy a aj
overená zápisnica o pojednávaní z okres. súdu Lučenec
zo dňa 28. 1. 2016.
Podnet sme podávali ako členovia COJ Západný dištrikt.
Po mesiaci prišla odpoveď, že zástupca verejnosti nie je
člen CZ Málinec, a preto nemôže takýto návrh podať
a ani nemôže byť zástupcom navrhovateľov. Návrh na
disciplinárku som opätovne poslal na dištrikt, pretože
sme presvedčení, že dištrikt je oprávnený v tejto veci
konať, nakoľko brat I. Mucha je seniorom a aj členom
dištriktuálneho presbyterstva. V liste sme vysvetlili, že
návrh podávame ako členovia COJ ZD, a nie ako členovia
CZ zboru Málinec. PODMIENKA, ŽE VŠETCI MUSIA BYŤ Z JEDNÉHO
CZ V PLATNÝCH CIRKEVNÝCH PREDPISOCH NIKDE NIE JE. Tiež sme
žiadali, aby sa predsedníctvo ZD s vážnosťou venovalo
tomuto podaniu. OPÄŤ PO MESIACI PRIŠLA ODPOVEĎ,
ŽE
PREDSEDNÍCTVO
ZOTRVÁVA
NA
SVOJOM
PÔVODNOM STANOVISKU. Všetky doklady poslalo
naspäť a disciplinárne konanie ani nezačalo. Všetky
doterajšie kroky predsedníctva ZD (biskup M. Krivda,
zástup. dozorcu S. Hanuska) kryjú brata Muchu a svojím
nekonaním kryjú túto neuralgickú kauzu, ktorá vážne
poškodila meno ECAV. Prečo tak robia? Aké ďalšie veci
kryjú a aká je „cena“ tejto ich „služby“ sa môžeme len
domnievať.

1. Konvent konštatuje: ECAV na Slovensku je oslabená
nejednotnosťou názorov vo vážnych vnútrocirkevných otázkach.
Prestáva byť soľou zeme a svetlom sveta, spreneveruje sa
svojmu základnému poslaniu: zachraňovať a premieňať človeka
Božou láskou. Sme presvedčení, že prioritou ECAV v takejto
atmosfére nemá byť snaha o centralizáciu v novom modeli
riadenia, teda nie reštrukturalizácia štruktúry, ale vzťahov, jej
duchovná obnova a dôsledné dodržiavanie reformačných zásad:
„jedine Písmo“, „ jedine pre zásluhy Ježiša Krista“, „ jedine skrze
vieru“, „jedine z milosti“;
2. Konvent schvaľuje: Stanovisko zborového presbyterstva CZ
Zemianske Kostoľany prijatého na zasadnutí presbyterstva dňa 7.
4. 2017 ku „Charte 2017 na ochranu hodnôt reformácie a ECAV
na Slovensku“;
3. Konvent schvaľuje: Text otvoreného listu Predsedníctvu
ECAV na Slovensku a poveruje členov návrhovej komisie
konventu jeho doručením;
4. Konvent žiada: Predsedníctvo ECAV na Slovensku a členov
synody ECAV na Slovensku, aby využili všetky legitímne
prostriedky na zastavenie snáh o centralizáciu riadiacej štruktúry
ECAV a vytvorili podmienky pre celocirkevnú diskusiu počnúc od
jednotlivých cirkevných zborov, na základe ktorej by bola prijatá
všeobecná dohoda vedúca v schváleniu reštrukturalizácie ECAV;
5. Konvent vyzýva cirkevné zbory ECAV na Slovensku, ktoré
nevyjadrili svoj postoj k súčasnému dianiu v ECAV na svojich
výročných konventoch, aby prijali našu výzvu a verejne
Pavol Žák, Sobotište
deklarovali svoj postoj rovnako, ako to teraz činíme my;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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REFORMAČNÉ OKIENKO
Znovuzrodenie cirkvi
„ ...Čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť
v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého.“ Sk 2, 37b – 38
Blížia sa Svätodušné sviatky. Sviatky zoslania Ducha Svätého podľa zasľúbenia Pána Ježiša Krista. Sviatky, kedy
si pripomíname založenie cirkvi. Narodeniny cirkvi. Sú to moje najmilšie sviatky. Sviatky ticha, vnútorného ticha. Nič
nezdobíme, nič nepečieme, nechystáme žiaden sviatočný program či slávnostný obed. V podstate – z pohľadu sveta,
tieto sviatky ani neexistujú. A málokto, mimo cirkev, o nich aj dačo tuší. Veď ani obchody nemajú žiadne akcie na
ozdoby, potraviny či kvety. A tento krát nehrozí žiaden pohanský náter a žiaden ľudový folklór kresťanského sviatku.
Našťastie.
Samozrejme, svet potrebuje signál, že takéto sviatky vôbec sú, a prečo sú dôležité. Otázka je, do akej miery sa
aj počas rokov novej náboženskej slobody podarilo cirkvi osloviť verejnosť s témou Svätodušných sviatkov. Akoby sme
stále boli akosi v rozpakoch. A pritom ide o tretiu osobu Boha! Áno, je to Ktosi, kto sa nedá uchopiť, koho nemožno
zobraziť tak, aby si Ho ľudia všimli. A o to ide. Pán Boh totiž počíta s tým, že už sme dostali dosť! Dostali sme Božie
slovo, svedectvo o Bohu v Starej zmluve, svedectvo o zasľúbení Mesiáša, svedectvo o reálnom bytí Ježiša Krista,
svedectvo o Jeho obeti za nás. Čo ešte potrebujeme k tomu, aby sme pochopili komplexnosť Božej osoby?
Nie som teologička, ale domnievam sa, že vnímanie pôsobenia Ducha Svätého si vyžaduje istú námahu.
Scitlivenie, stíšenie, nasmerovanie na Boha a Jeho hlas. A tiež pokoru. Modlitbu. Splynutie duše s Božím slovom.
Splynutie s priestorom, v ktorom nebude mať hlavné slovo naše ego, naše náreky, požiadavky, slzy. Potrebujeme
s Bohom – byť. V tichu, pokoji. Byť trpezliví, byť vďační. A očakávať, že Duch Svätý opäť naplní aj nás, aby sme boli
ešte bližšie k Bohu, aby sme porozumeli tomu, čo od nás očakáva v našich životoch.
Pripomíname si 500. výročia reformácie. Neviem, či by si želal Martin Luther oslavy reformácie, avšak určite
by bol rád, ak by sme úprimne hľadali Pána Boha. Jeho pravdu. Jeho milosť. Jeho lásku. A v pokore prosili o dar Ducha
Svätého, aby sme mohli svedčiť o Pánovi, Jeho evanjeliu a večnom živote.
Želám nám všetkým, aby sa počas Svätodušných sviatkov opäť v Duchu Svätom narodila – znovuzrodila aj
naša Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. Nech sa moc Božia dotkne našich biednych duší a sŕdc, aby sme opäť horeli
láskou k Pánovi a Jeho slovu. Amen.
Eva Bachletová

Modlitba za dištriktuálny konvent konaný v sobotu, 20. mája 2017, v Krupine
Pane Ježiši Kriste s vedomím nehodnosti skladáme účty z duchovného a hmotného šafárenia v Západnom
dištrikte. A my túžime stáť pred Tebou v pokore a s vedomím, že Ty si jedinou Hlavou cirkvi, naším Spasiteľom
a Sprievodcom. Chceme Ti úprimne vyznať, že sme prestali rozlišovať dobré od zlého, že nežijeme podľa Tvojho slova,
v ktorom máme spoznávať svoju hriešnosť, často klameme a ohovárame, zapierame a zrádzame, hneváme sa, ubližujeme
a spôsobujeme bolesť, sme neverní a bezcitní a robíme nesprávne rozhodnutia. Aj v našej cirkvi pozorujeme veľa
nepokoja, klamstiev, ohovárania, zrady, hnevu a bolesti. Odišli sme od Teba, Pane. Záleží nám viac na nás a na tom, či sa
dosť páčime ľuďom ako Tebe. Nieto v nás pokory ani pokánia, zlyhali sme pri spravovaní Tvojej svätej cirkvi, pri správe
Tvojich vecí v našom dištrikte, kde vládne netransparentnosť, strach, neláska, nedôvera, neistota, zavádzanie,
šikanovanie a prijímanie osôb. Pre našu pýchu sme neboli vždy pohotoví a schopní urobiť to, k čomu si nás povolal.
Aj napriek našim zlyhaniam, slabostiam a nedokonalosti kráčaš s nami, Pane Ježiši, vedieš nás a žehnáš nám
a našim čestným úmyslom. Vidíš každú drobnú snahu i obrovské dielo, ktoré je robené v pokore, s bázňou a Tebe na česť
a chválu. Dobrorečíme Ti za evanjelium, ktoré nás posilňuje v slabostiach, z neho čerpáme silu a múdrosť vo všetkých
okolnostiach života a v jeho svetle vidíme nové polia a ďalšie možnosti práce v dištrikte. Ďakujeme Ti, že si aj
v uplynulom roku v našom dištrikte vzbudzoval horlivosť v srdciach dištriktuálnych presbyterov, ktorí obetavo
a pravidelne prinášajú svoj čas a svoje prostriedky na službu pre dištrikt. Ďakujeme Ti aj za to, že si vzbudzoval
ochotných darcov, ktorí svojimi milodarmi podporovali a podporujú cirkev.
Prosíme Ťa, Pane Ježiši Kriste, maj svoju cirkev vo svojich rukách, Ty prelom ľady nedorozumení, nepokojov
a nepriateľstva, zbúraj všetko to, čo bráni šíreniu Tvojho pokoja, nech zavládne Tvoja láska vo vzťahoch medzi kňazmi,
medzi presbytermi, medzi veriacimi v dištrikte. Chráň nás, najmä našich kňazov a cirkevných hodnostárov pred
slávybažnosťou, závisťou, karierizmom a samoľúbosťou. Vštep nám do srdca vedomie, že v cirkvi si nás nepovolal ku
panovaniu, ale k službe. Prosíme za cirkevné vrchnosti, za biskupov a seniorov, za kňazov a diakonov, za dozorcov
a presbyterov, za všetkých funkcionárov a bratov a sestry vo viere. Pomáhaj nám, prosíme, v zápasoch s pýchou
a sebectvom, ukazuj nám zmysel vzdávania sa svojho pohodlia, svojho ega, samých seba a nauč nás, aby sme nehľadali
len svoj prospech, ale predovšetkým prospech iných. Kiež s Tvojou pomocou zmýšľame tak, ako si zmýšľal Ty. V tom je
skutočná sloboda. Daj do našich sŕdc múdrosť rozlíšiť dobré od zlého aj v správe Tvojich veci v našej cirkvi, nech naši
konventuáli prijímajú rozhodnutia, ktoré budú jasné a zrozumiteľné, nech sa pýtajú, daj im odvahu, nebojácnosť
a múdrosť, pomôž im hľadať pravdu a spravodlivosť. Kiež ich rozhodnutia a prijaté uznesenia budú na dobro a úžitok pre
Tvoju cirkev, pre nás všetkých, na Tvoju česť a chválu. Amen.
(s použitím Chrámovej Agendy)
3
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11. Farár a kaplán v službe má zvestovať čisté
evanjelium, má byť vzorom v správaní, v názoroch,
má napomáhať múdro riešiť sociálno-ekonomické,
kultúrne a spoločenské problémy súčasnosti. Má byť
povzbudením pre veriacich a oporou v službe členov
cirkevných zborov.
12. Formálnosť, hľadanie vlastného prospechu
a presadzovanie osobného záujmu oproti riešeniu
skutočných potrieb a záujmov cirkvi vrcholnými
predstaviteľmi cirkvi je jednou z príčin úpadku
členskej základne a počtu občanov hlásiacich sa
k našej cirkvi. Koľko členov a frustrovaných
pracovníkov musí ešte odísť, aby sme sa spamätali?
13. Nechýbajú naopak členom cirkevných zborov, ich
predstaviteľom a spolupracovníkom práve slová
povzbudenia a široká podpora v ich službe? Chýba.
Dobrý postoj a činy dokážu motivovať členov cirkvi
k práci a službe. Opakujúce sa prečiny a priestupky
vrcholných predstaviteľov cirkvi však dokážu
demotivovať mnohonásobne viac pracovníkov cirkvi,
o širokej verejnosti nehovoriac.
14. Koľko veriacich bude ešte podvedených, keď vidia
zlyhania vedúcich predstaviteľov cirkvi, ich nemúdre
narábanie s časom a prostriedkami ktoré im boli
dané na výkon funkcie? Kedy dôjde k obnove
morálneho kreditu a hodnôt našej cirkvi?

pokračovanie Charty 2017

VYSVETĽUJÚCE ČLÁNKY CHARTY
Článok VII - O formálnosti,
slávnostiach a skutočnej misii a múdrosti
1. Služby je mnoho, ale pracovníkov málo. Aj z toho
pohľadu má cirkevný predstaviteľ oceniť, podporiť
a zastrešiť každého člena cirkvi, ktorý rozvíja misijnú
prácu, doma vo svojom bydlisku, mimo svojho bydliska
alebo v zahraničí.
2. Služba laických pracovníkov v cirkevných zboroch má
byť podporovaná a rozvíjaná vzdelávaním, zapájaním do
jednotlivých činností služby, ako v duchovnej, tak aj
v hospodárskej oblasti, zapájaním do práce s deťmi,
mládežou,
rodinami a staršími.
3. Osobitne je potrebné privítať a podporovať rozvoj
misijnej práce v prostredí stredoškolákov, vysokoškolákov
v rámci univerzitných miest, pastorálnej práce
v nemocniciach, ako aj znevýhodnených komunít
obyvateľov.
4. Rozvíjajme vlastné kapacity vzdelávania laických
pracovníkov napr. prostredníctvom Biblickej školy
v Martine, vlastných a osvedčených foriem vzdelávania.
5. Členovia cirkvi, ktorí majú nadanie uplatniť svoj talent
a zručnosti pri rozvoji miest, obcí a regiónov nech tak
robia úprimne a múdro, aby sa prispelo k ekonomickému,
sociálnemu a kultúrnemu rozvoju krajiny.
6. Preto je každý člen cirkevného zboru a každý, kto je
ochotný sa zapojiť do týchto foriem služby, vzdelávania
a misie vítaný a prospešný a jeho činnosť má byť ocenená.
Toto je skutočná misia, slúžiť druhým a zvestovať
evanjelium Ježiša Krista hľadajúcim.
7. Oproti tejto službe je konanie formálnych podujatí
a rôznych slávností bez hlbšieho dôvodu a príčiny
márnením času a odvádzaním pozornosti od skutočných
potrieb veriacich, členov cirkevných zborov v mestách
a obciach.
8. Veriaci, členovia cirkevných zborov majú oči a uši
a dobre vedia rozlíšiť čo je strojené, čo je umelé a čo je
úprimné, osožné a kde skutočná služba a dobré slovo
zvestované a povedané v pravý čas prináša ovocie, pokoj,
požehnanie, odpustenie a uzdravenie.
9. Študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
a záujemcovia o prípravu na duchovnú službu majú byť
povzbudení, že prichádzajú do prajného prostredia, nie
prostredia prenasledovania, pretvárky a deformovaných
hodnôt.
10. V prostredí prajnej cirkvi, priamej, otvorenej
a transparentnej komunikácie budú mnohí povzbudení
vstúpiť do tejto služby, nie odradení od tejto služby kvôli
tlaku, ktorý je vytváraný pre slobodný názor farárov
a kaplánov.

11. Farár a kaplán v službe má zvestovať čisté
evanjelium, má byť vzorom v správaní, v názoroch,
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Poďakovanie za postoj a podporu
Ku dnešnému dňu Chartu 2017 podporilo 660
signatárov.
Svoj súhlas s textom Charty na ochranu hodnôt
reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charty 2017)
môžete vyjadriť jej podpísaním na internetovej stránke:
www.peticie.com/charta_2017_na_ochranu_hodnot_ref
ormacie
(Pri podpisovaní textu Charty 2017 na stránke peticie.com
je potrebné Váš súhlas potvrdiť aj druhým kliknutím na
potvrdzovací email, ktorý Vám príde) alebo jej podpísaním
na podpisovom hárku (ten je možné stiahnuť na
internetovej stránke http://evanjelickajednota.sk/h-e-lp/60-charta-2017-na-ochranu-hodnot-reformacie-aobnovu-ecav-na-slovensku).
Tieto
nám
môžete
posielať
na
e-mail:
help@evanjelickajednota.sk (naskenované) alebo listom
na adresu:
Sekcia HELP - EJ, o. z., Partizánska 2, 811 03 Bratislava.
Ďakujeme.
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OKIENKO MOS
Sk 9, 1. 17.
Pri pohľade na život a smerovanie apoštola Pavla mám vieru, že nie je zbytočne sa modliť za akokoľvek stratené
životy ľudí. Sami si priznajme, že príliš často rezignujeme vo vytrvalých modlitbách za „ťažké prípady“, ktoré stretávame.
Potom vidíme a zažívame primálo zázrakov, primálo zmenených životov, primálo Božej moci.
Pavol mal zvláštne privilégium – zastavil ho sám Pán Ježiš Kristus: „Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on
povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale [ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc
sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil?“ Sk 9, 5 – 6.
Fascinuje ma Pavlova reakcia. Pokojne mohol odmietnuť – každý máme slobodnú voľbu, ktorú Boh rešpektuje.
Veľmi si vážim Pavla, že dokázal v sekunde prijať dôkaz – zjavenie samotného Ježiša Krista. Nepripísal to halucináciám,
únave, úpalu, dlhej ceste ... veď nekonečný rad výhovoriek poznáme všetci veľmi dobre, pričasto ich používame, keď od
nás Pán chce zásadné a vážne zmeny v živote.
Pavlova reakcia – „Čo chceš, Pane, aby som činil“ hovorí za všetko. Mohli by sme povedať, že táto veta sa stala
jeho heslom, ktorej absolútne podriadil svoj život. Stačí, keď si prečítame, ako svoje postoje a rozhodnutia opisuje v liste
do FIlipis: „Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne
vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista
získal ..., aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti.... Ale
jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za
odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“Fil.3,7-14

Tieto verše ukazujú apoštolove srdce a podstatu kresťanstva. PAVLOVOU NAJVÄČŠOU TÚŽBOU BOLO POZNAŤ
KRISTA A ZAŽÍVAŤ JEHO OSOBNÉ SPOLOČENSTVO A BLÍZKOSŤ ČO NAJDÔVERNEJŠIE.
Pravé poznanie Ježiša Krista znamená poslúchať Božie slovo, byť plný Ducha Sv., odpovedať na Jeho jednanie vo
viere, v pravde a v poslušnosti a stotožňovať sa s Jeho záujmami a cieľmi. Nech nás z Pavlovho života, okrem mnohého
iného inšpiruje jeho radikálne rozhodnutie, za ktorým išiel a bežal až do konca svojho života: „– „Čo chceš, Pane, aby som
činil“.
Stano Kocka, predseda Modlitebného spoločenstva

Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, PRÍSPEVKOV
Aj za nami prichádzajú priatelia a snažia sa nás
upokojiť. Hovoria, aby sme mysleli pozitívne, že všetko sa
časom vyrieši. Pozdravia nás, ahoj, ako sa máš, alebo „čau“,
keby niečo, tak sa ozvi. Pán Ježiš však, keď prichádza na
spoločné stretnutie s učeníkmi, hovorí: „POKOJ Vám“. Aký
výstižný, a vše zhrňujúci pozdrav. Nie je to len pozdrav
typu: „Ahojte, ako sa máte, čaute, čo nové, všetko OK, ste
v pohode chlapci?“.
Vzkriesený Pán Ježiš Kristus, prináša učeníkom
POKOJ. Zdraví ich tým, čo najviac potrebujú, a zdraví ich
tým, čo skutočne prináša. Keď Kristus, vzkriesený Pán Ježiš
prichádza, chce sa podeliť o to, čo prináša. Nielen
pozdravuje, nielen praje a vinšuje, nielen želá, ale aj koná
tak, ako hovorí: POKOJ Vám. Pokoj s Vami, Pokoj Boží
medzi vami, prišiel som priniesť Pokoj, Som s vami, Som
medzi vami, Som pri vás. Pán Ježiš Kristus nám prináša
upokojenie, Boží pokoj ku všetkým veciam.
Učeníci si mysleli, že Ježiš je prízrak. Nemohli
uveriť, že Ježiš prišiel osobne. Ježiš ich volal , aby sa dotkli
Jeho rúk a nôh. Mali prísť k Nemu, objať Ho, mali s Ním
jesť a piť. Ruky, nohy, žalúdok, to sú veci, ktoré nás robia
živými. Predstav si robotníka, ktorý celý život robil
v továrni, a teraz sa mu tak trasú ruky, že sa nevie ani
najesť. Asi je celý nervózny. Predstav si človeka, čo je
o paliciach, alebo náhle ochrnul, stratil všetok pokoj, lebo
sa nevie ani pohnúť. Človek, ktorý neje, neprijíma potravu,
chátra. Ísť niekam, niečo robiť, najesť sa. Biblia nám takto
približuje, že učeníci sa museli osobne presvedčiť, že Kristus
je pri nich osobne, bytostne v ich živote.

Pokoj Vám... Lk 24, 36 – 49
Situácia učeníkov po ukrižovaní bola zložitá. Každý
z nich bytostne prešiel osobnou krízou. Všetci sa rozpŕchli.
Peter 3 krát zaprel Ježiša, Tomáš neveriacky krúti hlavou.
Mnohí sú bytostne zlomení, prežívajú osobnú skepsu.
Stratili svoj vnútorný pokoj, ktorý mali v blízkosti Ježiša.
Predstavte si rybárov, ktorí nechali svoje isté povolanie,
živobytie. Opustili ženy, deti, všetko pre Ježiša. Colník
Matúš nechal perfektný biznis, pre Ježiša. A teraz Ježiša
ukrižovali. Čo budem robiť? Malo to zmysel, tie tri roky
o láske, o Bohu, o viere, o Spasiteľovi? Nebolo to všetko
zbytočné? I tak to skončilo smrťou. Každý z nich bol
vnútorne rozladení, znepokojení.
Podobne aj ich spoločenstvo. Ich vonkajší pokoj bol
narušený. Ak by sa ďalej stretávali, boli by iste farizejmi
a zákonníkmi
podozrievaní
z
protispoločenskej
a protináboženskej činnosti. Boli ohrození, teda aj ako
priatelia, aj ako skupina, ktorá mala ďalej spolu fungovať.
Nedokázali si predstaviť ďalšiu organizáciu ich práce,
zmysel činnosti, proste nevedeli, na čo sa majú ďalej
stretávať, bez Ježiša.
Koľkí aj z nás sú vnútorne znepokojení, z toho, čo
sa deje v rodinách a v domácnostiach. Koľkí pochybujeme,
či toto malo zmysel toľko rokov, v manželstve, v rodine,
s deťmi, v takej slabo hodnotenej práci ... Či sa na to človek
„nevykašle“. Ale strácame aj vonkajší pokoj. Napríklad
v cirkvi. Čo sa to deje s našimi zbormi, ako to pôjde ďalej,
koľko nás je málo, všetky tie trieštenia a spory.
5

REFORMAČNÉ LISTY 12/2017

19. MÁJ 2017

Možno celý život chodíš do kostola, učíš sa dobrému, slušnosti, cirkevným pravidlám, prikázaniam. Ale keď prídu
tie zložité chvíle, keď príde utrpenie a kríž, akoby zrazu toho Boha nebolo. Keď je tu kríž, pýtame sa, kde si Bože, kde je tá
tvoja dobrota a láska? Takto si nás odplatil za to, že s Tebou chodíme? Keď príde kríž a vstúpi smrť, akoby sa všetko zdalo
neuveriteľné. Akoby ten Boh bol bytostne ďaleko, akoby ho nebolo a všetko sa zdalo len prízrakom, či fantáziou. Toto sa
stalo s učeníkmi a to sa stáva aj s nami. Že nám „životný kríž“, či blížiaca sa smrť berie pokoj.
Pán Ježiš nás všetkých pozýva, aby sme prišli k Nemu osobne. Aby sme boli skutoční, úprimní a bytostní. Tí, ktorí
prídu k „Jeho nohám a rukám“, ktorí „budú s ním stolovať“, v Jeho večeri, ktorí budú voči nemu osobní, ako učeníci, môžu
sa presvedčiť, čo znamená Jeho pozdrav a požehnanie „Pokoj Vám!“. Viera je osobný vzťah!
Buď aj ty dnes osobný, a povedz Ježišovi v modlitbe všetky svoje skutočné problémy. Hovor o tom, prečo nemáš
pokoj, čo Ti ho berie, rozbíja, ničí. Prečo pochybuješ o tom, že Ten, ktorý je Vzkriesený, by Tebe nemohol dať alebo vrátiť
pokoj. Myslíš, že by s Tebou nemohol vyriešiť také banálne veci, keď dokáže utíšiť búrky, nasýtiť päťtisícové davy, veď
porazil trikrát v pokušení diabla, a napokon porazil smrť. Buď už vždy k Nemu, k Ježišovi, osobný a hovor s Ním ako
s Bohom. Ako s takým, ktorý porazil hriech a smrť.
Ak budeš ty osobný k Ježišovi, aj On sa stane osobným pre Teba. Nebude len nedeľným, len náboženstvom, ale
bude každodenným Bohom, ktorý Ti dáva Pokoj. Príď k Ježišovi. Pokús sa, aby tvoje ruky pracovali ako Ježišove, aby tvoje
nohy kráčali ako po Ježišových cestách, nech tvoje slová hovoria Kristove slová, skús, aby tvoje myšlienky boli ako Ježišove
myšlienky. Skús prísť osobne ako učeníci, ako Peter, ktorý nechal rybárčenie, ako Matúš, ktorý nechal colnicu. Buď osobný
a skús prežívať, poznávať, čo znamená ten „veľkonočný pozdrav“ POKOJ Vám.
Ivan Boženík, evanjelický farár, Dobroč
Podporte, prosím, naše úsilie za obnovu cirkvi – finančne a modlitebne!
Evanjelická jednota je dobrovoľné združenie členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV). Vzniklo v roku
2013. K jej cieľom patria: rozvoj bratsko-sesterských vzťahov, modlitebného spoločenstva, vzdelávania laických
pracovníkov a prehlbovanie vnútromisijnej práce v cirkvi, podpora aktivít, ktoré vedú k obnove jednoty a dôvery v cirkvi
medzi ordinovanými (duchovní pracovníci) a neordinovanými ako i podpora spolupráce jednotlivých občianskych združení,
organizácií a organizačných zložiek v ECAV.
Podporte, prosím, finančne alebo modlitebne náš projekt č. 1.: „Budovanie a rozvoj nového
komunikačného a misijného nástroja - Reformačných listov“, ktoré sú dostupné emailom a na internete. Číslo
bankového účtu Evanjelickej jednoty o. z . je: IBAN: SK32 7500 0000 0040 2009 7346. Do poznámky uveďte
„Reformačné listy“ alebo uveďte variabilný symbol číslo: 4024. Ďakujeme. Sekcia H.E.L.P. – EJ, o. z.: pripravuje aj ďalšie
projekty, ktoré sú dôležité pre obnovu našej cirkvi, nášho historického vedomia a na rozvoj nášho tvorivého potenciálu
a uplatnenia darov a talentov, ktorými nás obdaril Hospodin. K týmto projektom patria ďalej aj:
 p. č. 2.: Zostavenie legislatívneho návrhu (vytvorenie paragrafového znenia) novelizácie ústavy za účelom
decentralizácie ECAV na Slovensku a vzniku troch dištriktov, vrátane dôvodovej správy
 p. č. 3.: Správa o stave ECAV na Slovensku (Biela kniha) – jej súčasťou bude aj prieskum názorov cirkevných zborov
a členov cirkvi k aktuálnym otázkam stavu a rozvoja cirkvi
 p. č. 4.: Vytvorenie Ústavu pamäti ECAV na Slovensku - najmä za účelom dokumentácie prejavov prenasledovania
cirkvi a šírenia informácií o týchto prejavoch
 p. č. 5.: Projekt obnovy, ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva vrátane vytvorenia nového centrálneho archívu
a múzea evanjelických kultúrnych hodnôt
Podrobnejšiu informáciu o jednotlivých projektoch a aktivitách EJ, o.z. – H.E.L.P. prinesieme v nasledujúcom čísle
Reformačných listov.

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
0905 813 782
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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