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Naša otčina je v nebesiach; odtiaľ
očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša
Krista.
Filipským 3, 20
ÚVODNÍK
Cieľ mám vždy pred očami ...

Bratia a sestry, iste tento text poznáte. Aj to, kde je
presne v Biblii napísaný. Prišiel mi na um v tomto

pôstnom čase, keď skúmame sami seba, viac sa venujeme
VYZNANIE
Božiemu slovu, ktoré má moc spasiť naše duše. (Jak 1,21)
 OKIENKO MOS
Ak sa držíme Slova, tak náš výhľad je jasný. Cieľ máme
 CHARTA 2017
pred očami.
 REAKCIA NA PREDCHÁDZAJÚCE Č. EPST
Jeden môj kamarát, s ktorým som sa stretol na
 Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
strednej škole, mal cieľ. Byť pilotom. Každý deň vyvíjal
veľké úsilie, aby cieľ dosiahol. Aj ho dosiahol. Urobil preto
maximum a dosiahol cieľ. Myslím, že každý z nás má cieľ, a nie jeden. Denne riešime rôzne situácie, problémy, aby sme
dosiahli výsledok, ktorý si želáme. Problémy musíme vyriešiť, pre lepší výhľad na cieľ. V rôznosti týchto problémov sa
nám cieľ trochu stratí z očí, ale po ich vyriešení vidíme jasne cieľ. Výsledky.
Skúmajme sa, bratia a sestry, či to, čo robíme nám nezamedzuje vidieť cieľ. Lebo nie je naším cieľom pohodlie,
pokoj, ktorý dáva svet, dosahovanie výsledkov, ani víťazstvo v názorovej prestrelke, ani dosiahnutie výborného
postavenia. Pretože našou úlohou je slúžiť. Tam, kde sme. Svojimi darmi a schopnosťami. Svietiť tým, ktorí sú okolo nás.
Soliť každodenné situácie. A to nie je ľahké. Niekomu slané nechutí, niekto nemá rád svetlo, niekto svieti sám pre seba,
niekto zas solí sám seba. Ale napriek rôznosti situácií, my musíme byť svetlom a soľou, ostatné je na Bohu, ktorý sa
zmilúva (R 9,16).
„Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. 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 3,13-14
Ján Brozman, dozorca VD ECAV
AKTUÁLNE DIANIE

Zaklínanie sa Pánom Ježišom Kristom
Ján Meňky vo svojom článku: Záchranári, ktorí potápajú
loď (Ev. Posol č. 10/2017 na str. 13) tvrdí, že nový
duchovný život plodí iba Pán Ježiš Kristus a žiaden
autentický, osvietený disident.
Skúsme porozmýšľať, čo to vlastne znamená, ako sa to
dá pochopiť, že nový duchovný život plodí iba Pán Ježiš
Kristus. Pán Ježiš Kristus – tak, ako ho chápe brat Ján
Meňky, zrejme prestal chodiť na Slovensku po cirkevných
zboroch inštitučných cirkví, lebo neplodí ten nový
duchovný život a nových ľudí, ktorí by napĺňali lavice
kostolov, či modlitební. Asi zaspal. Treba ho prebudiť
dodávkou viac modlitieb, či viac pôstov. Možno aj nejaké
obete by nezaškodili, či kňazi duchovnejšie sa obliekať – čo
tak pridať koláriky. Kostoly sú prázdnejšie a prázdnejšie
a Pán Ježiš Kristus podľa poňatia br. Meňkyho na to kašle:
pravoverných cb-čkárov, baptistov, luteránov, či katolíkov
nechal v tom svrabe – nemajú ľudí – presnejšie, čím ďalej
menej ľudí, a ba dokonca ešte menej ľudí. Pán Ježiš Kristus
jednoducho nefunguje. Preto On, Kristus, si za to môže
sám, že sa kostoly vyprázdňujú. Nie to ešte nejaký farár
alebo kazateľ.

Br. Meňky podal veľmi výstižný obraz vyprázdneného
významu mena Pána Ježiša Krista: vidí to on aj my všetci,
že zaklínanie sa Božím menom, či menom Jeho Syna
neúčinkuje. Očakávaný magický účinok truhly zmluvy už
nefungoval ani za starozmluvných čias (1Sam 4), podobne
ani magický účinok a magické používanie mena Božieho
Syna kýmkoľvek a akokoľvek oblečeného, neúčinkuje ani
dnes. Pavol to vystihuje: Budú mať výzor nábožnosti, ale
jej moc budú popierať. 2 Tim 3, 5.
Pán Boh je teda pri kormidle: vyprázdnené kresťanstvo
s magickým používaním Kristovho mena upadá a zatiaľ sa
skutočná metanoia nedá obísť. Vďaka Bohu.
Prečo to píšem? Lebo som autorom výroku, ku ktorému
sa hlásim, ktorý br. Meňky cituje z článku v uvedenej
publikácie, a s ktorým polemizuje: „Inštitučné kresťanstvo
má problém duchovne oplodniť svoje prostredie a jeho
lídri sa vyznačujú duchovnou impotenciou –
neschopnosťou splodiť nový duchovný život. Preto má
problém získať ďalšiu generáciu nasledovníkov.“ Atď.
Ondrej Garaj, riaditeľ JPK v Leviciach
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Cirkvi sa boja nezávislosti, politici si nechcú
pohnevať veriacich voličov
Na odluku naďalej nie je vôľa.
Financovanie cirkví sa tento týždeň opäť raz dostalo na rokovací stôl
koalície. Kto tému sleduje už asi nemá veľké očakávania, že sa čosi
zmení. Oprávnená rezignácia nech však nachvíľu ustúpi oprávneným
úvahám o absurdnosti súčasného modelu.
Ako je známe, väčšina cirkví a náboženských spoločností využíva
právo ustanovené dodnes platným zákonom z roku 1949. Tým
zákonom, ktorý nastupujúca komunistická totalita skoncipovala ako
nástroj kontroly štátu nad náboženským životom.
Princíp kontroly spočíval v tom, že cirkvám štát odňal majetky
a zaviazal sa financovať platy duchovných a prevádzku ich
administratívnych ústredí.
Samozrejme, ideologický aparát vykonával kontrolu aj mnohým
ďalšími nástrojmi. Mať však v rukách financie na základnú prevádzku
cirkví bol ten najefektívnejší nástroj na ich ovládanie. Štát tým
doslova držal cirkvi pod krkom a cirkvi poslúchali.
Situácia po roku 1989 priniesla zmeny aj v podobe reštitúcií. Odňaté
cirkevné majetky dostala cirkev späť. Mnohé boli v zanedbanom
stave a nedokáže ich dodnes zhodnotiť. Mnohé sú však lukratívne
a cirkvám sa darí dobre s nimi hospodáriť. Popri slobode rozvíjať
svoju náboženskú činnosť tak získali cirkvi znovu aj slobodu založenú
na vlastníctve majetku.
Napriek tomu väčšina cirkví v diskusiách o svojom financovaní
obhajuje svoju finančnú závislosť na štáte.
Štát vraj má povinnosť prispievať na prevádzku cirkví, lebo konajú
mnoho prospešnej činnosti pre spoločnosť. Tu však treba pomenovať
jeden zásadný rozdiel. Ak cirkev koná služby vo verejnom záujme,
teda sociálne služby, vzdelávanie alebo voľno-časové aktivity, tak
financovanie týchto činností z verejných zdrojov je na mieste.
Závislosť cirkví na peniazoch zo štátneho rozpočtu pri vykonávaní ich
základnej činnosti, teda šírení vlastnej zvesti a koordinácii základných
organizačných jednotiek (rozumej platy duchovných), však cirkvi robí
zraniteľnými.
Zastavenie tohto financovania by znamenalo kolaps väčšiny cirkví.
Preto by z morálneho i strategického hľadiska malo byť vo vlastnom
záujme cirkví, aby práve tieto činnosti dokázali financovať z priamych
príspevkov svojich členov a z výnosov vlastného majetku.
Okrem toho štátne peniaze na základnú prevádzku oberajú cirkvi
o slobodu. V posledných rokoch bolo mnoho udalostí a javov, pri
ktorých cirkvi, vychádzajúc zo svojho učenia, mali pozdvihnúť kritický
hlas na adresu nositeľov štátnej moci. Neurobili to. Veď, kto by
hrýzol ruku, ktorá mu dáva chlieb?
No a ktorý politik by vzal peniaze tak veľkému počtu voličov,
ktorý členovia cirkví na Slovensku predstavujú?
Ondrej Prostredník, evanjelický teológ
Zdroj: archív autora, uverejnené: SME Komentáre, 21. 3. 2017
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Právny výbor a komisia „poslušne“
odsúhlasili centralizáciu cirkvi!
Komisia pre zjednodušenie štruktúry ECAV
na Slovensku dňa 15. 3. 2017 zasadla a spolu
s ňou aj Právny výbor. Predsedníctvo ECAV
si s pohodlnou hlasovacou väčšinou
presadilo posunutie jediného návrhu
reštrukturalizácie
cirkvi
na
ďalšie
schvaľovanie (generálne
presbyterstvo
a synoda) a to centralizáciu! Jeden dištrikt,
staronový generálny biskup na 10 rokov,
zrušenie všetkých dištriktov, seniorátov a ich
predstaviteľov (predsedníctva, presbyterstva
a výbory) a voľba vedeniu podriadených
cirkevných predstaviteľov. Iba na to
potrebuje súčasné predsedníctvo cirkvi
členov cirkevných zborov, momentálne
členov synody. Tomuto návrhu je potrebné
povedať jasné NIE!
Žiadne
zastavenie
prenasledovania
aktívnych
pracovníkov
v cirkvi,
ani
ospravedlnenie
sa
nespravodlivo
odsúdeným. Žiadna obnova stratenej dôvery
vo vzťahoch a zvyšovanie transparentnosti.
Nie je potrebná vízia rozvoja, ale vízia
mocného vodcu. Také je súčasné vedenie
cirkvi. Namiesto toho, aby poskytlo vedenie
verejný odpočet za svoje doterajšie
pôsobenie, pritvrdilo a navrhuje zrušiť
všetky funkčné zložky cirkvi a nahradiť ich
umelými štruktúrami, ktoré budú riadiť
a dusiť život cirkvi.
Preto je úplne čitateľný odkaz z aktuálneho
čísla EPST, v ktorom nám odkazujú, že návrh
modelu troch dištriktov je nerelevantný.
Áno, taký je pre súčasné vedenie cirkvi,
ktoré nepodporuje decentralizáciu a obnovu
cirkvi, ale jej centralizáciu. Pre nich skutočne
nie je relevantný návrh 3D. Vedenie cirkvi
žije totiž vo vlastnom svete, pre seba, nie
pre cirkevné zbory. Preto je veľmi cenné, že
sa nám podarilo v Charte 2017 sformulovať
víziu rozvoja a hodnoty za ktorými si stojíme.
Nenechajme sa zastrašiť konaním vedenia
cirkvi, ich návrh reštrukturalizácie je
potrebné odmietnuť a zastaviť! Máme inú
víziu. Víziu obnovy a rozvoja, nie víziu
stagnácie, strachu a frustrácie.
Martin Kováč
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REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIE, REFORMAČNÉ VYZNANIE
MÁ TO PÁN BOH S NAMI ŤAŽKÉ – ALEBO MY S NÍM?!
Reformácia – alternatíva.
Keď náš Pán Ježiš Kristus vyslal svojich učeníkov do sveta, dal im takéto poverenie: Choďte teda, čiňte mi
učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som
vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta Mt 28,19-20.20. Evanjelista Marek doplnil aj cieľ
tejto činnosti budúcej cirkvi: Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený (Mk 16,16).
Jednoducho a zrozumiteľne.
Cirkev však v dejinách často činila a konala všeličo iné, len nie to, čo jej prikázal Pán. A tak vznikali alternatívy –
reformácie jednotlivcov aj skupín, ktoré volali k návratu ku pôvodnému povereniu. Jednou z najvýznamnejších bola
známa protestantská reformácia. Uprostred cirkvi povstal jeden človek proti mienke všetkých – Martin Luther
s volaním po návrate k pôvodnému povereniu. Začalo to 31.10.1517 a priestorom pre zverejnenie jeho volania sa stali
kostolné dvere vo Wittembergu. Priamym podnetom, ktorý spustil celoeurópske a celosvetové hnutie sa stali –
peniaze. A to nie hocijaké peniaze, ale zbierka na stavbu kostola. Cirkev zrazu mala na prvom mieste peniaze a kostoly
a slávnosti a rúcha a plné kostoly – nevedomých ľudí. Už len sem-tam blikali malé ohníky viery, aj tie boli potláčané
dokonca v mene Božom a v mene pravovernosti.
Tohto roku si pripomíname 500. výročie tejto udalosti a tak sa zdá, že v našej ECAV vzniká po tieto dni taká
malá alternatíva – reformácia, túžba po obnove a návrate k pôvodnému povereniu cirkvi. Ukazuje sa totiž, že aj v tejto
dobe a nielen naša ECAV, ale cirkev ako celok sa hodne odklonila a odkláňa od pôvodného poverenia a činí všeličo iné,
len nie to, čo prikázal náš Pán. A jedným z podnetov dnešnej alternatívy – reformácie sú znovu – peniaze a kostoly
a pravovernosť . A všeličo iné.
S krstom nemáme až také veľké problémy (alebo máme?), keďže krstíme malé deti a tie nič nepovedia. Horšie je to
s učením... Stačí, ak sa pozrieme do školských osnov pre učenie náboženstva alebo sa opýtame detí, čo sa naučili a už
máme problém. A podobne pri vyučovaní konfirmandov. Väčšina z nich sa po skončení vyučovania nestane učeníkmi,
ale rýchlo zmiznú, prestanú byť viditeľní. A podobne dopadneme, ak sa pozrieme do rodín, čo sa tam naučia naše
kresťansko-evanjelické deti, ako sa z nich stávajú, či nestávajú učeníci Pána Ježiša Krista. Podobné problémy máme
s evanjelickou mládežou a jej vyučovaním. Hodne nám napovie nedorozumenie medzi SEM-om a cirkvou, ktoré trvá
už vyše 25 rokov, od prevratu. V posledných rokoch dokonca cirkev usiluje o alternatívu – o organizačné vytvorenie
nového zväzu mládeže na princípe svetských organizácií.
A čo by sme sa dozvedeli, keby sme sa zastavili na zasadnutí presbyterstiev – zborových, seniorálnych, dištriktuálnych,
generálneho. O čom hovoria zápisnice? Hovoria o tom, ako lepšie činiť Ježišovými učeníkmi náš národ, ako účinnejšie
zvestovať evanjelium, ako zmobilizovať svoje sily? Obávam sa, že omnoho viacej je tam reč o peniazoch, stavbách,
slávnostiach, kauzách – ako za Luthera. Odklonili sme sa a to poriadne. Biskupi sa snažia, usilujú, predvolávajú si
nespokojencov, prehovárajú, aby mlčali. Vysielajú za nimi svojich poverencov, Kajetánov a podobných – tiež ako za
Luthera. Ale ani spomienky o učeníctve, o spoločnom hľadaní alternatívy pre dnešný svet. Vyrábajú sa aféry. A veľmi
málo sa pritom otvára Písmo sväté. Veľmi málo sa dbá na Ježišovo poverenie. Úrady zahŕňajú podriadených
množstvom CPP – cirkevno-právnych predpisov o tom, ako viac poslúchať a nasledovať Ježiša? – to ani nie, ale o tom,
ako viac poslúchať a nasledovať ľudí, predstavených. Už to pomaly nie je o nasledovaní Ježiša Krista, ale o nasledovaní
ľudí a ich nariadení. Kde sme sa to dostali? A každá kázeň v kostole sa končí zverejnením sumy ofery z minulej nedele
a určením ofery z prítomnej nedele. Znovu je to o peniazoch?
Nie div, že vzniká alternatíva, túžba po návrate k pôvodnému povereniu, k Ježišovým slovám o učeníctve. Nie
div, že niektorí zas a zas otvárajú Písmo a tam hľadajú nové možnosti práce a služby. Je čas, aby sme spojili rozdvojené
sily a spoločne hľadali nové a nové možnosti, spôsoby zvestovania, aby sme „nekacírovali“ tých, čo volajú po obnove,
čo sa snažia otvárať a čítať Písmo sväté, čo sa snažia rozumieť slovám nášho Pána. Aby sme neuhášali tie malé ohníky
zbožných a neoznačovali ich za sektárov len preto, že otvárajú a čítajú Bibliu a modlievajú sa trochu odlišným
spôsobom, ako sme zvyknutí. Je čas, aby sme dali Bibliu do rúk aj laikom, neordinovaným, a tak sa vrátili k tomu, čo
bolo našou pýchou, k „písmáctvu“.
Toto je môj pohľad na súčasné dianie v cirkvi, pohľad farára v.v., vo výslužbe. Od prevratu som bol členom MoS,
modlitebného spoločenstva, ktoré vzniklo z túžby po prehĺbení zbožnosti a modlitebného života. Tam som zažil a skúsil
mnoho rôznych pohľadov, snažení, túžob po Bohu. Aj mnoho nevraživosti, odsudzovania, neporozumenia. Ale aj
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-pokračovanie z predchádzajúcej stranymnoho dobrých skúsenosti s modlitebným životom, s jeho prehĺbením, s túžbou po poznávaní Písma a poznávaní nášho
Pána Ježiša Krista. Je to dobré spoločenstvo a je dobre, že ho máme. Už len to, že vyše dvadsať rokov vydáva čítanie na
každý deň Tesnou bránou je významná misijná činnosť. Tesná brána sa stala známym a uznávaným čítaním, a prispievajú
svojimi výkladmi nielen ordinovaní, ale aj neordinovaní členovia cirkvi. Prehlbuje sa tak znalosť a čítanie Písma aj laikmi,
pestujeme a upevňujeme dedičstvo otcov, na ktoré sme boli vždy hrdí, že totiž v našej cirkvi čítajú a rozumejú Písmu
svätému všetci. Býval som zavše smutný, keď som práve v cirkvi, u jej predstavených nenachádzal porozumenie, ale skôr
kritiku a odsudzovanie činnosti MoS.
To, čo tu píšem, je môj pohľad farára v.v. na dianie v cirkvi. Pozývam k verejnej rozprave o tom, čo sa deje. Možno sa
mýlim, možno zle hodnotím, možno celkom dobre nerozumiem. Ale túžim po tom, aby sme otvárali Písmo
a konfrontovali skutočné dianie so slovami nášho Pána. Aby sme spoločne hľadali, ako lepšie osloviť evanjeliom
súčasníka, ako lepšie a účinnejšie činiť učeníkmi Ježišovými ten náš národ. Lebo ide o veľa, ide o život a to o život večný.
Jozef Grexa, ev. farár v.v.

REFORMAČNÉ VYZNANIE
Autor: Ján Oslík Modra, marec 2017
Jednotlivé časti Reformačného vyznania Vám prinášame na pokračovanie od minulého čísla.

O cirkvi
Cirkev je spoločenstvo rôznych ľudí, rodina, ktorú spája Kristova láska. Stojí na vyznávaní Ježiša Krista ako Záchrancu,
Vykupiteľa a Spasiteľa.
„Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.“ (1Kor 3,11)
Poslaním cirkvi je „byť soľou zeme a svetlom sveta“ – prinášať evanjelium (dobrú správu) o záchrane z otroctva
hriechu a novej šanci pre človeka a pomáhať ľuďom nachádzať cestu k Bohu.
„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac zachovávať
všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ (Mt 28,19.20)
Cirkev, ktorá neplní svoje poslanie, je zbytočná.
„Ale sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.“
(Mt 3,10)
Keď príde do nášho života búrka – konflikty, nedorozumenia, ktoré ničia naše vzťahy, nestačí opravovať loď – cirkev.
Najskôr treba, aby Ježiš utíšil búrku.
„Zachráň nás, Pane, hynieme! Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru,
i nastalo veľké utíšenie.“ (Mt 8,25.26)

OKIENKO MOS
Svätý Pane, prosíme Ťa, aj v tomto týždni vlož do našich
sŕdc v prvom rade túžbu po Tebe,
po Tvojom slove a po Tvojej prítomnosti.
Nech sú naše oči upreté na Ježiša, Pôvodcu
a Dokonávateľa viery.
Veď nás Duchom Svätým v poslušnosti a v dôvere.
Chceme a potrebujeme poznať Tvoj plán pre náš život.
A daj nám Ducha poslušnosti.
V mene Ježiš. Amen.
Stano Kocka, predseda Modlitebného spoločenstva
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Zastav sa a nájdi eVýchod – časopis, ktorý vidí
svet v inom svetle.
Vyšlo najnovšie číslo Evanjelického východu,
odporúčame Vám v ňom rozhovor s dozorcom TAS
bratom Tomášom Hybenom, článok o Dome seniorov,
alebo článok z pera našej dopisovateľky Olinky
Kaňuchovej. Časopis EV vychádza mesačne vo formáte
A4 v plnofarebnom vydaní na 36-tich stranách. Čitatelia
si v ňom okrem iného nájdu zaujímavé témy, rozhovory,
reportáže, knižné recenzie, komentáre k aktuálnemu
dianiu v cirkvi doma i vo svete, monitoring života
cirkevných zborov, či životné príbehy evanjelických rodín.
Výška ročného predplatného je 18,- € (1ks – 1,50€).
Časopis EV si môžete objednať u brata farára Petra
Mihoča telefonicky: 0918 828 312 alebo mailom:
predplatne@evychod.sk
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sa poučiť z minulosti ani v oblasti zmeny a zjednodušenia
organizačnej štruktúry, hoci v minulosti k takýmto zmenám
dochádzalo.
● Vnímame, že v našej cirkvi chýba otvorená diskusia
o aktuálnych otázkach a problémoch, vytráca sa tolerancia
voči všetkému, čo je iné a nedokážeme akceptovať tých,
ktorí majú iný pohľad. Zo vzťahov sa vytratila skutočná
láska a chýba nám pokora.
„A veď ani telo nie je jeden orgán, ale mnoho orgánov.“
(1Kor 12,14)
„Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je
ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi
Ježišovi.“ (Gal 3,28)
„Slabého vo viere sa ujímajte a nie, aby ste posudzovali
jeho zmýšľanie.“ (R 14,1)

V nasledujúcich číslach Reformačných listov prinášame
jednotlivé časti Charty 2017.

PROGRAMOVÝ DOKUMENT
Kde sa nachádzame
Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na
Slovensku si 31. októbra 2017 pripomína päťsté výročie
začiatku reformácie – procesu, ktorý znamená nápravu
a očistenie od toho, čo bolo pokrivené, deformované,
nesprávne, zlé. Reformácia je proces, ktorý treba
uskutočňovať vždy nanovo v každej dobe, v každej
kultúrno-spoločenskej situácii, v každom spoločenstve,
v živote každého kresťana. Reformácia je potrebná aj
dnes.
Pri analýze súčasnej situácie vidíme príležitosti aj
ohrozenia:
● Veľkým potenciálom pre ECAV na Slovensku sú základy,
na ktorých stavia. Reformačné zásady „jedine Písmo“,
„jedine pre zásluhy Ježiša Krista“, „jedine skrze vieru“,
„jedine z milosti“ sú základy, na ktorých môžeme stavať
a budovať aj dnes.
● Princíp slobody, ktorý vniesla reformácia do života cirkvi,
spoločnosti aj jednotlivca, je určujúcim prvkom aj pre
dnešnú dobu.
● Evanjelická cirkev vždy kládla veľký dôraz na vzdelanie
a výchovu, podporovala a rozvíjala školstvo. Tento dôraz
kladieme rovnako aj dnes.
● ECAV nie je elitárskou cirkvou, je domovom pre ľudí
s rôznym kultúrnym, spoločenským, vzdelanostným
zázemím.
Ohrozenia, ktoré v poslednom desaťročí vnímame v našej
cirkvi, nastávajú, keď sa zneužívajú príležitosti, keď miesto
služby nastupuje túžba po moci a uznaní, keď žijeme
z minulosti a strácame víziu pre budúcnosť:
● Reformačné zásady sa prestali prakticky uplatňovať,
namiesto nich nastúpili cirkevno-právne predpisy, ktoré
obmedzujú a redukujú suverenitu cirkevných zborov
a slobodu jednotlivcov.
„Darmo ma však uctievajú, keď ľudským rozkazom učia
ako učeniam Božím. Opustili ste prikázanie Božie
a pridŕžate sa podania ľudského.“ (Mk 7,7-8)
● Namiesto služby vnímame u najvyšších cirkevných
predstaviteľoch presadzovanie moci a túžbu po sláve
a uznaní. Demokratický charakter cirkvi sa stal len
formálnym heslom. Najvyššie cirkevné grémiá sú
manipulované, sú z nich odstraňovaní ľudia, ktorí sú pre
vedenie nepohodlní. Šíri sa frustrácia, atmosféra strachu
a nedôvery.
„Medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami chcel
stať veľkým, bude vaším služobníkom, a kto by sa medzi
vami chcel stať prvým, bude vaším sluhom.“ (Mt 20,26.27)
„On musí rásť, a ja sa umenšovať.” (J 3,30)
● Cirkev prestala žiť z budúcnosti (z očakávania), nemá
víziu pre budúcnosť. Svoj pohľad obraciame stále len do
minulosti a glorifikáciou osobností, ktoré cirkev v minulosti
dala tomuto svetu a spoločnosti, sa snažíme zvýšiť kredit
cirkvi. Nedochádza k realizácii zásadných rozvojových
projektov, niektoré funkčné zložky, ktoré realizovali
potrebné formy kresťanskej služby boli zrušené. Nevieme

Kam chceme ísť
ECAV na Slovensku vzišla z Lutherovej reformácie
a v našej vlasti bola za posledných päť storočí významným
prínosom v oblasti teologickej, kultúrnej, jazykovej
a literárnej, a tiež v oblasti národnej identity. Reformácia
(obnova, náprava) je proces, ktorý neskončil v minulosti,
ale kontinuálne pokračuje a prebieha v každej dobe. Len
cirkev, ktorá je stále reformovaná, je živou cirkvou. Na tejto
ceste chceme pokračovať a vytrvať aj dnes.
Vyznávame, že cieľom existencie cirkvi je:
● prinášať tomuto svetu evanjelium Ježiša Krista o Božej
milosti a láske
„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich
v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich
zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.“ Mt 28,1920a
● žiť v láske k Bohu a ľuďom
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej
duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako
seba samého.“ L 10,27 / „Ako mňa miloval Otec, aj ja som
miloval vás; zostaňte v mojej láske.“ J 15,9
● rásť vo viere a prehlbovať lásku
„aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade
v Toho, ktorý je Hlava, v Krista“ Ef 4,15
● slúžiť ľuďom bez rozdielu
„Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás
preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás prenasledujú a vám
sa protivia.“ Mt 5,44 / „Nehľadajte každý len svoj prospech,
ale aj prospech iných.“ F 2,4
K dosiahnutiu týchto cieľov potrebujeme vnútornú aj
vonkajšiu reformu. Vnútorná sa týka našich osobných
životov – aby boli menené a transformované Božou láskou,
naplnené pokorou, ale tiež nádejou, pokojom a radosťou.
Vonkajšia sa týka zmeny organizačnej štruktúry, ktorá má
byť ochranou pred centralizáciou a zneužívaním moci.
Táto zmena má viesť k opätovnému posilneniu suverenity
cirkevných
zborov.
Činnosť
vyšších
cirkevnoorganizačných jednotiek má viesť k službe a podpore
práce misijnej aj administratívnej.
- pokrač. nabudúce -

Signatári Charty 2017
k dnešnému dňu (piatok, 24. marca 2017, 08:00 hod.) sa
k signatárom Charty pripojilo 208 členov cirkvi
prostredníctvom internetu, + ďalších 39 členov cirkvi
prostredníctvom podpisových hárkov. A teda spolu
s úvodnou skupinou signatárov má tak Charta 2017
k dnešnému ránu 285 signatárov.
- pokrač. ďalej -
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Autori niektorých článkov v aktuálnom čísle EPST (z 22.3.2017) nás nazvali pochybnými menami, spochybnili naše
úsilie. Nenechajme sa odradiť, ak chceme obnovu ECAV na Slovensku, ak túžime po tom, aby členovia Synody
povedali svoje NIE ďalšej centralizácii a prehlbovaniu stagnácie, musí byť počuť a vidieť náš hlas.
Nie sme zanedbateľný hlas, keď sa pozriete z koľkých miest, obcí a seniorátov pochádzajú signatári Charty 2017,
pochopíte. Na porovnanie, schvaľovacia mašinéria Predsedníctva ECAV má v generálnom presbyterstve 9 ľudí,
ďalej má Predsedníctvo "svojho" aj generálneho žalobcu, predsedu generálneho súdu ako aj väčšinu členov
Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi a členov právneho výboru. To je zhruba 20-ka ľudí, ktorá dnes,
v poslednom záchvate moci, presadzuje centralizáciu cirkvi. Taká je pravda. Vedenie nepotrebuje členov cirkevných
zborov a cirkevné zbory, len svoju schvaľovaciu väčšinu. Preto je potrebné pred vedenie cirkvi postaviť zrkadlo.

REAKCIA NA EPST ZO DŇA 15. 3. 2017
Stroskotanci
V týždenníku Evanjelický posol spod Tatier (EPST 9/2017, str. 2) píše v Úvodníku pani šéfredaktorka Martina
Kováčiková, že aktérmi Charty 2017 sú „ukrivdenci s morálnym životným zlyhaním“ a označuje nás za
„samozvancov a stroskotancov“. To slovo „stroskotanci“ ma zaujalo.
Pani šéfredaktorka Kováčiková ani netuší, akú pravdu povedala. Aj keď ona to myslela inak a použila tento
výraz dehonestujúco. Ale pravda je, že sme stroskotanci. Všetci. Je úplne jedno, na ktorej strane človek stojí. To
je jedna z dôležitých skutočností, ktoré nám Biblia hovorí o človeku, o nás – že sme v živote stroskotali. To sa
stalo prvým ľuďom v Édene a ďalším, ktorí po nich nasledovali. Stroskotancami boli nielen colníci a hriešnici
v Ježišovej dobe, ale rovnako tak aj farizeji. A takými stroskotancami sme aj my.
Preto potrebujeme záchranu, lebo nie je v našich silách, aby sme sa zachránili sami. Keď boli Peter a Ján pred
židovskou radou, vyznal Peter: „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom,
v ktorom by sme mali dôjsť spasenia“ (Sk 4,12).
Záchrana nestojí ani na „chartistoch“, ani na biskupoch, ale jedine na Ježišovi Kristovi. Inej cesty k záchrane
niet.
Ján Oslík, zborový farár, Modra

Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
Prinášame uznesenia alebo návrhy niektorých našich cirkevných grémií, ktoré sa dotýkajú súčasnej situácie v ECAV.
Uznesenie č. 5 / 2017 Presbyterstva BAS (z 15. 2. 2017), ktoré si osvojil Konvent BAS (Vrbové 18. 3. 2017)
Seniorálne presbyterstvo BAS neakceptuje výsledky volieb dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV, pretože sa uskutočnili v rozpore s Božím
zákonom. (Hlasovanie: Za: 15, Proti: 0, Nehlasoval:1)
Seniorálny konvent BAS tiež prijal uznesenie, v ktorom žiada Predsedníctvo Západného dištriktu o zastavenie disciplinárneho konania
voči ev. farárovi Jánovi Bunčákovi (Trenčín) za jeho rozhodnutie (vydané predbežné opatrenie) z pozície predsedu dištriktuálneho súdu
vo veci volieb dištriktuálneho dozorcu ZD.
-----Uznesenie zo Sen. presbyterstva ZVS: SP ZVS vyjadruje nespokojnosť s priebehom volieb na funkciu dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV
z dôvodu porušenia morálnych, etických, kresťanských, no najmä Božích zákonov. Nesúhlasí s výsledkami týchto volieb.
Uznesenie zo Sen. pastorálnej konferencie/SPK v ZVS: Bratstvo SPK ZVS odporúča SK ZVS prijať nasledovné uznesenie:
Seniorálny konvent ZVS žiada Synodu, aby otázku reštrukturalizácie cirkvi neotvárala dovtedy, kým neprebehne diskusia v cirkevných
zboroch ECAV na Slovensku.
------

SPOLUPRÁCA
Bratia a sestry, nakoľko považujeme spoluprácu za základ vydávania Reformačných listov, chceme vás požiadať v prvom
rade o väčší záujem o dianie v ECAV a aktívny prístup. Veríme, že zo záujmu vyplynie túžba po pravde a transparentnosti
v cirkvi. A ku tomu sa pridá spolupráca s nami. Svoje skúsenosti, informácie, či podnety nám posielajte na nižšie uvedené
adresy. Spolupráca je tiež dôležitá aj pri distribúcii Reformačných listov. Chceme ich doručiť predovšetkým na farské úrady,
kde by ich mali vytlačiť a priniesť do chrámov, aby ste si ich mohli pri východe prevziať (ak ich máte, je to dobrý znak ).
Pomôžte, prosíme, aby sa v cirkvi konečne začalo slobodne a pravdivo hovoriť o tom, že súčasný stav nie je dobrý, a že
potrebujeme zmenu, zmenu k lepšiemu. A zmena je možná, len sa musí začať v nás a od nás. Tešíme sa na vašu spoluprácu
a prosíme o vaše modlitby. Nech vás Pán zachová v pokoji, v láske a v túžbe pomôcť ku transparentnosti v 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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