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H.E.L.P. - Hnutie evanjelických laických pracovníkov, občianske združenie

Ročník: II.

„BEDA PASTIEROM IZRAELA, KTORÍ PASÚ SAMI SEBA! ČI NEMAJÚ PÁSŤ STÁDO? ... LEBO TAKTO VRAVÍ HOSPODIN,
PÁN: TERAZ SOM TU JA; POZHĽADÚVAM SVOJE OVCE A POSTARÁM SA O NE. AKO SA PASTIER STARÁ O SVOJE STÁDO
V DEŇ, KEĎ JE UPROSTRED SVOJHO ROZPTÝLENÉHO STÁDA, TAK SA AJ JA POSTARÁM O SVOJE OVCE A VYTRHNEM ICH ZO
VŠETKÝCH MIEST, DO KTORÝCH BOLI ZAHNANÉ ZA OBLAČNÉHO A TMAVÉHO DŇA. ... “ Ezechiel 34, 2. 11 – 12nn

Milé sestry, milí bratia, milí veriaci, milí sympatizanti ECAV na Slovensku!

POZÝVAME VÁS
V NEDEĽU – 15. APRÍLA 2018 –
V ČASE OD 15.30 HOD. DO 16.00 HOD.,
NA MODLITEBNÉ ZHROMAŽDENIE
ZA VÝVOJ V ECAV NA SLOVENSKU!
Miesto konania: chodník pred budovou Palisády 46, Bratislava
Organizátor zhromaždenia: Hnutie evanjelických laických pracovníkov, občianske združenie (OZ HELP)
Príďte sa s nami spolu modliť za zdravý vývoj v našej cirkvi, za transparentné voľby nových biskupov, za
obrodu a obnovu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku práve v tomto kriticky dôležitom a rozhodujúcom
čase, kedy sa rozhoduje o kandidátoch na nových dvoch biskupov.
Teraz sa totiž určí, aká bude budúcnosť cirkvi pre naše deti a pre budúce generácie.
Sme presvedčení o tom, že je potrebné prekonať strach, apatiu, pomenovať veci pravým menom
a žiadať nápravu, aby bola naša cirkev spravovaná na samosprávnych princípoch a transparentne,
pri zachovaní reformačných hodnôt a demokratických zásad rozhodovania.
Nech sú nám povzbudením slová, ktoré Pán Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom:
„Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!“ Ján 14, 1
Pozvite, prosím, bratov a sestry z Vášho okolia, z cirkevných zborov a spoločenstiev na toto nedeľné
Modlitebné zhromaždenie za vývoj v ECAV na Slovensku!
Budeme pociťovať radosť z hlásania evanjelia a služby človeku? Budeme stagnovať alebo rásť?
Budeme misijnou, modernou, transparentnou, priateľskou cirkvou,
slúžiacou Bohu a ľuďom v tejto krajine, alebo chátrajúcou organizáciou odsúdenou na zánik?
Nesme spolu na modlitbách našu cirkev, aby plnila svoje poslanie.
Organizačné informácie:



Toto zhromaždenie je riadne ohlásené ako verejné zhromaždenie na Miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto
V prípade, že plánujete prísť, pošlite nám, prosím, SMS s Vaším menom a priezviskom, aby sme vedeli odhadnúť
počet účastníkov. Ďakujeme.

Kontakt: OZ HELP, Partizánska 2, 811 03 Bratislava, kontakt mobil: 0905 813 782 Eva Bachletová
bližšie informácie: Ing. Martin Kováč, predseda OZ HELP: 0905 269 078
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Vážení čitatelia,
uverejňujeme list, ktorý v týchto dňoch rozposielame
predsedom Seniorálnych pastorálnych konferencií ZED
s výzvou k aktívnej účasti na volebných procesoch v ECAV.

Vážená sestra predsedníčka, brat predseda seniorálnych pastorálnych konferencií,
Milé sestry, milí bratia,
dovoľujeme si Vás osloviť ako Hnutie evanjelických laických pracovníkov, občianske združenie (HELP) v kontexte aktuálnej situácie v našej cirkvi. Stojíme pred procesom volieb biskupa Západného dištriktu ECAV, volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku. Už v apríli sa rozhodne, kto bude kandidovať na post biskupa Západného dištriktu
ECAV. Voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu ešte oficiálne vypísané neboli, nie je známy ich harmonogram, no predpokladáme, že sa tak udeje v letných mesiacoch. Naše Hnutie evanjelických laických pracovníkov citlivo
vníma kroky, ktoré sprevádzajú voľby zborových farárov, seniorov, najmä v kontexte neudeľovania súhlasov, rôznych
obštrukcií a účelových disciplinárnych konaní. Preto s obavou hľadíme aj na proces volieb vrcholových predstaviteľov
ECAV na Slovensku.
Dovoľujeme si Vás touto formou vyzvať, Vás a Vašich kolegov a kolegyne v cirkevných zboroch, aby ste vo
svojich cirkevných zboroch a seniorátoch podporovali transparentné vedenie týchto volieb, aby ste pozorne skúmali, kto kandiduje na tieto funkcie a s akým programom. Apelujeme na Vás, aby ste veriacim, teda voličom v zboroch a v seniorátoch sprístupnili informácie o kandidátoch v dostatočnom predstihu, aby mali čas sa zoznámiť s ich
prácou v cirkvi a ich morálnym profilom! Veďte o nich diskusiu, na zborových presbyterstvách či po službách Božích.
Prosíme, aby ste v rámci svojej stavovskej organizácie ZED, ako aj v rámci rôznych spoločenstiev diskutovali o vhodných kandidátoch a ich programoch. Teraz sa určí totiž, aká bude budúcnosť cirkvi pre naše deti, pre budúce generácie. Budeme stagnovať, alebo rásť? Budeme misijnou, modernou, transparentnou, priateľskou cirkvou, slúžiacou
Bohu a ľuďom v tejto krajine, alebo chátrajúcou organizáciou odsúdenou na zánik? Budeme pociťovať radosť z hlásania evanjelia a služby človeku, alebo bolesť v pomalom, ale istom zomieraní našej cirkvi?
Naliehavo Vás prosíme o angažovanosť, o prekonanie pasivity a strachu! Prosíme, aby ste sa zasadili za obrodu našej cirkvi, za návrat demokracie do spravovania cirkevných vecí, za návrat kresťanských hodnôt a profesionality
do vydavateľstva Tranoscius, a.s.! Prosíme Vás, aby ste sa prestali ľahostajne prizerať krivdám, ktoré sa napáchali na
duchovných a aktívnych pracovníkoch v cirkvi! Mnohí títo ľudia majú trvalo poškodené zdravie, renomé, ich rodiny
trpia, trápia sa, chcú slúžiť, ale nemôžu! Ich osud môže byť aj Vašim!
Prosíme, modlite sa a konajte, aby sme blížiace 100. výročie ECAV na Slovensku mohli osláviť so cťou, slobodne a v milosti Božej! Zúčastnite sa sobotňajšieho Valného zhromaždenia ZED, nenechávajte veci a dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvnia aj Vašu službu, na náhodu. My, laickí pracovníci, chceme byť oporou vo Vašej službe a rovnocenným partnerom v obnove a rozvoji našej cirkvi.
Nech Vám žehná Hospodin
S úctou
Za občianske združenie HELP a jeho Výkonný výbor:

Ing. Martin Kováč
predseda

Mgr. Eva Bachletová, PhD.
tlačová tajomníčka OZ HELP
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Čas kriku kameňov
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„PRED SVITOM VSTÁVAM; VOLÁM O POMOC;
A DÚFAM V TVOJE SLOVO“

ŽALM 119, 147

Bratia a sestry,
poznáte tento text? Hovorí ho Pán Ježiš. „Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať“ Lk 19,40. Isteže ste ho čítali
a samozrejme aj počuli. Hovoril to farizejom. Lebo keď prichádzal ku svahu Olivového vrchu, tak „celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha.“
Kričali: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Pokoj
na nebi a sláva na výsostiach!“ Lk 19, 37 – 38. To sa samozrejme niektorým farizejom nepáčilo. Veď oni sú tí, ktorých
by mali oslavovať. Nemôžu predsa oslavovať Toho, ktorý im
kazí politiku a ich vplyv.
Vidíme, čo sa deje a ako sa to deje. Už teraz je to tak, že
televízie dokážu pustiť vyhlásenie politika, či nejaký sľub
a jasne ukázať, že tento sľub tu už bol. No, ako sa zdá je to
trvalka. Je to kvalitný sľub, lebo sa dá použiť aj viackrát.
Prichádza doba, kedy klamstvá, ktoré ľudia vyrieknu
budú usvedčené umelou inteligenciou. Jednoducho, všetko
bude v elektronickej podobe uchované a táto elektronika
skôr vyhľadá a overí výroky. Už teraz funguje overovanie
faktov naživo. Novinári to robia. Len potom to bude rýchlejšie.
Sú takí predstavitelia, ktorí povedia aj na kameru, čo je
potrebné povedať, ale sú aj takí, ktorí nepovedia nikde nič.
A ak, tak spolu s nejakým grémiom. Aby azda nebolo niečo
zle povedané. Lebo, dá sa to už v tejto dobe nájsť
a porovnať. A vyhľadávanie informácií bude oveľa rýchlejšie.
A – to je veľmi dôležité – bude to robiť umelá inteligencia.
Čo všetko dokážu ľudia prekrútiť k obrazu svojmu je
evidentné. No trendom technických vymoženosti sa nedá
zabrániť. Umelá inteligencia bude hľadať zhodu vo výrokoch
a ak nájde, tak vám pripomenie, ako ste konkrétnu tematiku
riešili kedysi a ako to riešite teraz.
Ale nemáte sa čoho báť, lebo naše áno je áno a nie je
nie. Takže buďte v pohode. Tu by som nám všetkým rád
pripomenul, aby to tak bolo. Ticho byť nemôžeme, lebo
potom by sme nevydávali svedectvo. Nekonať tiež nemôžeme, lebo by sme nevydávali svedectvo. Ale aké svedectvo
vydávajú, ak si svoju službu zamenili za politický dažďový
prales, odkiaľ ide život, kde je najzdravšie žiť a kde si púšťajú len tých, ktorí sú toho hodní. Samozrejme korene zdravia
a života potom prideľujú svojim. Iných však deptajú a tlačia
im ústa do hliny, aby vdýchli a pokorne priznali, že musia
odísť, lebo clonia ich slávu. Koreň však i kmeň je jedine Kristus. Z Neho rastie strom cirkvi veriaceho ľudu. Nie politický
dažďový prales túžob po sláve a honore.
Nedá sa mlčať. Ak však zisťujete, že ste ticho, či málo
hluční, budete počuť hlas. No kričať bude kameň – umelá
inteligencia, lebo vetvy stromu prestali šumieť vánkom Ducha Svätého.
Ján Brozman dozorca VD ECAV

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.
Dobrotivý Pane Bože, ďakujeme Ti za požehnanie, ktoré
nám vo svojej cirkvi udeľuješ, keď nám odpúšťaš naše
hriechy. Prosíme Ťa, skloň sa k nám v tomto čase, keď
sa blížia voľby v našej cirkvi na Slovensku. Úpenlivo
prosíme o pomoc a vedenie pri voľbe Tvojich služobníkov - ochotných robotníkov a pastierov na Tvoju vinicu
a pastvu. Dávame Ti srdcia, rozum i ruky , aby si cez nás
konal svoje dobré dielo pre prospech všetkých v cirkvi
i v národe. Posielaj do práce v cirkvi obetavých ľudí,
ktorí v nej nebudú hľadať iba svoj osobný prospech
a úžitok pre seba, ako sme toho svedkami v týchto desivých časoch našej cirkvi, ale budú úprimnými a pravými
svedkami Tvojej pravdy a vernými služobníkmi v diele
lásky.
Nedaj sa nám ľakať veľkých a ťažkých úloh, ani ľudí,
ktorí na nás vyvíjajú tlak, a tak nás zneužívajú na svoj
prospech.
Chráň nás, najmä našich duchovných pastierov pred
závisťou, pýchou, karierizmom, slávybažnosťou a samoľúbosťou. Prebuď nás spoločne k pokániu, k sebaspytovaniu a k pokore. Daj jednomyseľnosť vo veciach,
ktoré majú cirkev spájať v láske a v porozumení,
v priateľstve a v pokoji.
Vzbuď v cirkvi ľudí, naplnených Tvojím Duchom, ktorí by
Ťa ctili slovom i skutkom, ktorí by žili pred Tebou pobožne, radi sa modlili, stáli pevne v poznanej pravde
a svoju cirkev chránili, podporovali a budovali.
Vypočuj, Bože, tieto naše prosby v mene nášho Pána
Ježiša Krista a požehnaj nás. Amen.
(s použitím Cirkevnej Agendy)
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Valné zhromaždenie
Združenia evanjelických duchovných

Konferencia Evanjelizačného strediska (EVS)
sa uskutoční v dňoch 4. – 6. mája 2018
v Piešťanoch – Dom umenia
Téma konferencie:
MESTO NA VRCHU
VIAC SA DOZVIETE NA STRÁNKE:
http://www.evs.sk/index.php/konferencia#program

Milí bratia a sestry v duchovnej službe,
v sobotu, 14. apríla 2018, ak Pán Boh dá život a zdravie,
sa v priestoroch Biblickej školy v Martine so zač.
o 9:00hod. uskutoční VZ ZED.
Podstatným a najdôležitejším bodom rokovania sú
voľby do Výboru ZED. Pripomíname, že voľby budú mať
zásadný vplyv na pomer hlasov v generálnom presbyterstve a predovšetkým v dištriktuálnom presbyterstve
Západného dištriktu.

Milí bratia a sestry, čitatelia Reformačných listov,
v stredu, 21. marca. t. r., zasadalo vo Zvolene Dištriktuálne presbyterstvo ZD, ktoré sa uznieslo na dôležitých termínoch ku voľbám biskupa ZD.
Veríme, že najmä Predsedníctva seniorátov Západného
dištriktu umožnia cez Kandidačnú poradu (23. 4. ) evanjelickým voličom slobodné a demokratické voľby biskupa
Západného dištriktu.

Prosíme vás a láskavo žiadame,
veľmi dobre zvážte svoju voľbu, komu dáte svoj hlas,
aby sme tu, v tomto chaotickom a mocenskom zápase,
nemuseli žiť ďalších niekoľko rokov.

KANDIDAČNÁ PORADA
PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV
23. 4. 2018
ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU (ZD)
Zaslanie oznámenia o voľbách do cirkevných zborov Západného dištriktu
27. 4. 2018
Vyhlásenie volebných konventov v cirkevných zboroch:
2. 5. 2018
Voľby v cirkevných zboroch ZD
27. 5. 2018
Voľby v cirkevných zboroch ZD
3. 6. 2018
Voľby v cirkevných zboroch ZD
10. 6. 2018
Zaslanie zápisníc z cirkevných zborov na BÚ ZD 18. 6. 2018
Zasadnutie sčítacej komisie + dištriktuálne presbyterstvo
20. 6. 2018
Zaslanie vyhlásenia výsledkov volieb do cirkevných zborov
25. 6. 2018
Doručenie výsledkov volieb do cz
29. 6. 2018
Vyhlásenie výsledkov volieb v cz
1. 7. 2018
Apelačná doba
16. 7. 2018

Cirkev musí predsa slúžiť v slobode a láske
podľa príkladu Pána Ježiša Krista,
a nie panovať podľa vzoru politikov.
Nechceme politickú scénu Slovenska v našej ECAV!
Bratia a sestry v cz, podporte svojich kňazov k aktívnej
účasti na VZ ZED! Ide o budúcnosť ich služby
a charakter Božej a našej ECAV!
Účasť je preto dôležitá!
Tešíme sa na vzájomné stretnutie!

Redakcia RL

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
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 www.help-ecav.sk
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