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ÚVODNÍK
JOZEF MILOSLAV HURBAN – 200. VÝR. NARODENIA
AKTUÁLNE DIANIE: UZNESENIA ZO SENIORÁLNYCH
KONVENTOV



„Vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny
na suchú zem, vylejem svojho ducha na
tvoje potomstvo a svoje požehnanie na
tvoju mlaď.“
Izaiáš 44, 3
ÚVODNÍK

REFORMAČNÉ OKIENKO - ZAMYSLENIE, REFORMAČNÉ

Prečo je obnova cirkvi zápasom? Pretože okolnosti
v akých sa nachádzame vôbec nie sú jednoduché.
 OKIENKO MOS
Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa snaží v poslednej chvíli
 CHARTA 2017
svojho mandátu za každú cenu presadiť zmenu štruktúry
 Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
cirkvi, ktorá speje k ešte väčšej centralizácii prostredníctvom
jedného dištriktu. K tomu využíva všetok vplyv a moc, ktoré
 SPOLUPRÁCA
získalo za ostatné roky. Rozsah ich vplyvu je kolosálny: úplná
kontrola nad GBÚ, spoločnosťami Reformata, s.r.o., Tranoscius, a.s., kontrola nad týždenníkom EPST, Cirkevnými listami,
kontrola nad generálnym súdom a generálnym presbyterstvom, kontrola nad farárskymi a kaplánskymi skúškami,
kontrola nad vedením ZEDu, kontrola nad udeľovaním súhlasu pre voľbu seniorov, kontrola nad pracovno-právnymi
vzťahmi s farármi a kaplánmi, kontrola nad odvolacími orgánmi v cirkvi, .... . Kam sme to dospeli? K ovládnutiu
rozhodovania a slobody, k zviazaniu reformačných zásad, hodnôt a demokracie. Nie sú toto dôvody stagnácie cirkvi? Sú.
Preto je potrebná zmena – decentralizácia. Na tento účel sa najviac hodí rozšírenie počtu dištriktov z dvoch na tri,
pri zachovaní dlhodobo overených a funkčných základných cirkevno-organizačných jednotiek (COJ) – dištriktov,
seniorátov a cirkevných zborov. Je to najjednoduchšie riešenie. Nie opak, ktorý navrhuje vedenie cirkvi. Zmena je nielen
potrebná, ale aj možná. Bude však vtedy, ak bude zhoda. Budovanie zhody stojí na tom, že sa neprehliada názor orgánov
základných COJ. Viaceré seniorálne konventy v ostatných dvoch týždňoch odsúhlasili zastavenie snahy súčasného
vedenia cirkvi predložiť na rokovanie synody model reštrukturalizácie na jeden dištrikt. Seniorálne konventy to sú
predovšetkým zástupcovia cirkevných zborov, aktívni pracovníci, členovia zborov, predsedníctva cirkevných zborov.
Ich hlas nie je možné ďalej prehliadať. Týmto členom cirkvi patrí poďakovanie za ich službu, prácu a podporu. Ďakujeme
aj doterajším signatárom Charty 2017, ktorí sa rozhodli svojím podpisom verejne podporiť naše úsilie a zápas o obnovu
ECAV na Slovensku. Spája nás túžba po obnove vzťahov a vzájomnej dôvery, po návrate k reformačným hodnotám, po
spolupráci, po domove, ktorým sú cirkevné zbory. Také by malo byť prostredie, v ktorom je možný rast – duchovný,
hodnotový a myšlienkový.
- mk VYZNANIE

JOZEF MILOSLAV HURBAN – DŇA 19. 3. 2017 SME SI PRIPOMENULI 200. VÝR. JEHO NARODENIA
Vážený brat Jozef Miloslav Hurban,
dovoľte mi prosím adresovať Vám niekoľko riadkov. Blížia sa veľkonočné sviatky
a Vy ste práve na Veľkú noc v roku 1846 vydali Slovenskje pohladi na vedi, umeňja
a literatúru. A ja som sa stala Vašou obdivovateľkou. Vaše periodikum som čítala aj
v nasledujúcich rokoch – 1847, 1851 a 1852. V mene všetkých čitateľov Vám chcem
zo srdca poďakovať za myšlienky, ktoré ste adresovali prebúdzajúcemu slovenskému
národu. Vďaka štúdiu Slovenských pohľadov som Vás mohla spoznať ako muža
viery, muža slova, kňaza, vydavateľa, redaktora, spisovateľa, literáta, publicistu.
Pôvodná evanjelická fara v Beckove,
Vaše meno ostáva navždy spojené so štúrovským hnutím, ale aj s vydavateľskou
rodný dom dr. J. M. Hurbana
činnosťou, veď vďaka Vám začal vychádzať almanach Nitra (od r.1842), ale aj
Cirkevné listy (od r.1863).
Evanjelická fara v Hlbokom bola Vašim tvorivým zázemím, predkladať v inšpirujúcej forme čitateľom. Dnes si
priestorom, kde ste v skromných podmienkach vytvorili pripomíname 200. výročie Vášho narodenia. Vieme však,
vzácne dielo, ktoré má nadčasovú hodnotu. Hoci ste boli že Váš odchod do večnosti bol sprevádzaný trpkosťou
často vzdialený od centra politického a kultúrneho pohybu, a zavrhnutím. A vieme, že ideály štúrovského hnutia sa
dokázali ste vynikajúco pochopiť stav slovenského národa, v mnohom nenaplnili a mocní toho času rozhodli aj
spoločenské smerovanie a na základe Vášho poznania ho o Vašom osude. Boli ste však bojovníkom dušou i telom,
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hoci Vaše srdce bolo zjazvené. Mnohí súdili a súdia Váš
život, mnohí interpretujú Vaše konanie. Avšak málo je tých,
ktorí poznajú Vaše dielo, Váš spôsob myslenia. Vašu
genialitu.
Ako som čítala Vami vydávané Slovenské pohľady
spoznávala som Vás ako vynikajúceho glosátora,
komentátora, filozofa života, výnimočného štylistu. Písali
ste logicky, ostro, farbisto, vtipne, no s vždy s pointou.
Nástojčivo ste predkladali svoje poznanie nielen
slovenského a slovanského sveta. Vaše riadky boli
priamočiare, no nie prvoplánové. Boli odvážne i rozvážne.
Písali ste s vášňou a rovnako s vášňou ste predkladali svoje
pravdy. Priateľom i nepriateľom. Nedbali ste veľmi na
mienku iných, pretože ste si boli vedomý hĺbky vysloveného
slova – slova pravdy. Bola som očarená Vašim prehľadom
o histórii, filozofii, literatúre, kultúre slovanských národov.
Isteže, dejiny ukázali v čom sa mýlila Vaša generácia.
Avšak v danom čase ste vydali to najlepšie svedectvo viery

31. MARCA 2017

v život slovenského národa, v jeho zastúpenie medzi inými
európskymi národmi. Zároveň ste aj Vy boli nemilosrdným
kritikom vlastného národa. Poznali ste jeho slabosti, no
ukazovali ste aj cestu nápravy. V Slovenských pohľadoch
ste predovšetkým vytvorili zjednocujúci intelektuálny
základ pre reflexiu humanitných vied v spoločnosti
a skúmanie postavenia človeka vo svete. Zároveň boli
kultúrnym a literárnym priestorom pre zobrazenie dobovej
literárnej a kultúrnej scény. No písali ste aj o evanjelickej
cirkvi. Ako kňaz, teológ ste komentovali jej dianie, najmä,
ak sa život cirkvi dotýkal národného pohybu a rozvoja
slovenského národa.
Milý brat Hurban, som vďačná Bohu, že som mohla načrieť
do Vášho diela, v ktorom som spoznala Vašu dušu –
búrlivú, vášnivú, dobromyseľnú, romantickú, otvorenú,
priamu, veselú, milujúcu Boha, národ, cirkev. Vždy
hľadajúcu spravodlivosť a dobro. A to máme spoločné!
S úctou Eva Bachletová (Hurbanovka)

AKTUÁLNE DIANIE – PRINÁŠAME VÁM UZNESENIA ZO SENIORÁLNYCH KONVENTOV, KTORÝMI V TOMTO ČASE V NAŠEJ CIRKVI ŽIJEME TAK VO VD AKO AJ
V ZD. POVZBUDZUJEME VÁS, ABY STE NA ZASADNUTIACH PRESBYTERSTIEV A KONVENTOV DISKUTOVALI O AKTUÁLNYCH TÉMACH A PRIJATÝCH UZNESENIACH NA

SENIORÁLNYCH KONVENTOCH A SYNODÁLOV VYZÝVAME K ÚPRIMNOSTI A ZODPOVEDNÉMU PRÍSTUPU ZA ĎALŠIE SMEROVANIE ECAV. Nezabúdajme, bratia
a sestry, seniorálne konventy sú zložené z predstaviteľov (delegátov) jednotlivých cirkevných zborov t. j. z tých, ktorí organizujú život
a službu spolu s duchovnými v cz a oni v prvom rade naozaj zastupujú členov ECAV. Vidiac počty hlasujúcich, Scenár komisie na
centralizáciu nemá v týchto seniorátoch žiadnu podporu. Nemá ju v seniorátoch resp. ak tak len minimálny počet presvedčených
zástancov, ktorí na konventoch buď mlčia, alebo si zahlasovaním chvíľkovo užívajú slobodu názoru ...

Prijaté uznesenia Seniorálneho konventu Košického seniorátu (26. 3. 2017)

 Seniorálny konvent Košického seniorátu ECAV na Slovensku (SK KOS) registruje stupňujúcu sa snahu o centralizáciu moci
v ECAV, dôrazne žiada pozastaviť pripravovanú reštrukturalizáciu ECAV podľa pripravovaného modelu na 1D v atmosfére
cieleného navodzovania časovej tiesne pred blížiacou sa synodou. SK KOS upozorňuje na platné uznesenie Synody C3/2010
o reštrukturalizácii ECAV na model troch dištriktov, a preto žiada príslušné orgány ECAV, aby uznesenie Synody ECAV
C3/2010 na Slovensku naplnili.
 SK KOS žiada Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku a Generálne predsedníctvo ECAV na Slovensku vyvolať
celocirkevnú diskusiu s dostatočným časovým priestorom pre dosiahnutie všeobecnej dohody a konsenzu v ECAV potrebnými
pre schválenie zámeru a cieľov pripravovanej reštrukturalizácie v ECAV na Slovensku. SK KOS zaväzuje svojich delegátov na
Synodu ECAV na Slovensku, aby hlasovali v zmysle tohto prijatého uznesenia.
 SK KOS pozorne sleduje konanie vybraných cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike
týkajúce sa zmeny financovania cirkví a následnej odluky cirkví od štátu. SK KOS vníma uznesenie Synody z Nových Zámkov 1002 ako rámcové pre ďalšie jednania so štátom i ostatnými cirkvami a náboženskými spoločnosťami registrovanými v Slovenskej
republike, čo však nedáva mandát generálnemu biskupovi v mene ECAV na Slovensku bez prejednania a schválenia v
najvyššom orgáne ECAV na Slovensku – Synode, podpisovať akékoľvek záväzné dokumenty s nezvratnými dôsledkami pre celú
ECAV na Slovensku do budúcnosti. SK KOS žiada generálne predsedníctvo ECAV na Slovensku pozastaviť podpisovanie
záväzných dokumentov vo vzťahu k Slovenskej republike vo veci – zmeny financovania cirkví a následnej odluky cirkví od štátu,
až do rozhodnutia najvyššieho orgánu ECAV na Slovensku – Synody.
 SK KOS konštatuje, že v posledných rokoch dochádza k zastrašovaniu duchovných zneužívaním inštitútu udeľovania
súhlasu k voľbe, navrhuje preto Synode ECAV na Slovensku zrušiť inštitút udeľovania súhlasov k voľbám zborových farárov
a seniorov ECAV na Slovensku.
 SK KOS je súčasťou ECAV na Slovensku, a cíti preto povinnosť vyjadriť sa k udalostiam dejúcim sa v Západnom dištrikte
ECAV na Slovensku. SK KOS vyjadruje znepokojenie nad pripravovaným disciplinárnym konaním voči Mgr. Jánovi Bunčákovi –
predsedovi Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo veci vydania predbežného rozhodnutia súdu. SK
KOS má za to, že sudcu ECAV na Slovensku nemožno disciplinárne riešiť za jeho rozhodovanie, ktoré koná v dobrej viere.
SK KOS žiada všetky COJ ECAV, aby všetky kauzy, ktoré z morálneho hľadiska poškodzujú dobré meno ECAV, boli neodkladne
riešené v stanovenej lehote, aby sa ich riešenie zbytočne neodďaľovalo, pretože tým dochádza k znevažovaniu ECAV.
 SK KOS zaväzuje delegátov na Synodu ECAV na Slovensku, aby prijaté uznesenia SK KOS ECAV na Slovensku zo dňa 26.3.
2017, ktoré sa týkajú celocirkevných záležitostí, predniesli na Synode ECAV na Slovensku.
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Uznesenie Seniorálneho konventu Turčianskeho seniorátu (SK TUS):

 SK TUS ECAV na Slovensku so znepokojením registruje snahu o centralizáciu moci v ECAV, a preto žiada pozastaviť
prípravy na reštrukturalizáciu ECAV podľa pripravovaného modelu na 1D.
 SK TUS ECAV na Slovensku žiada Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku a Generálne predsedníctvo ECAV na
Slovensku vyvolať celocirkevnú diskusiu ohľadom všeobecnej dohody v ECAV na schválenie zámeru a cieľov
pripravovanej reštrukturalizácie v ECAV na Slovensku.
Zo 106 konventuálov zahlasovalo 105 za a proti nikto. 1 nehlasoval.

Krátka správa zo Seniorálneho konventu Rimavského seniorátu (SK RIS), 25. 3. 2017
1. Padol návrh na prijatie uznesenia ku vyhláseniu výsledkov volieb dozorcu ZD. V hlasovaní (v zmysle nesúhlasu
s voľbami z dôvodu chaosu), hlasovalo 35 delegátov zo 79. Návrh nebol prijatý.
2. Bol podaný návrh uznesenia na stiahnutie disciplinárneho konania voči bratovi farárovi Jánovi Bunčákovi. Návrh však
bol stiahnutý, nakoľko prítomný biskup ZD „objasnil“, že brat farár je disciplinárne postihovaný za neplnenie povinností.

REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIE, REFORMAČNÉ VYZNANIE
UPGRADE 2017
Aktualizačný program cirkvi
Všetko sa časom pokazí. Veci prestávajú slúžiť, systémy prestávajú fungovať, ľudský organizmus starne. Tomuto
všetkému rozumieme, dokonca sa s tým dokážeme viac-menej vyrovnať a prijať to. A tak to, čo sa dá opraviť, opravíme,
vyčistíme. Čo sa dá obnoviť, obnovíme a zlepšíme. Čo sa dá vyliečiť, to liečime a pridáme nejaké vitamíny. To, s čím sa
už nič nedá robiť, vymeníme. Problémy nastávajú, keď sa to, čo neslúži, čo nefunguje, čo nie je životaschopné, stále
snažíme udržať v chode.
Výnimkou nie je ani cirkev - aj tá sa časom kazí a prestáva fungovať. Vždy znovu a znovu. Stačí sa pozrieť do
dejín a vidíme, že vždy prichádzali obdobia, kedy cirkev prestávala fungovať – neprinášala evanjelium (dobrú správu)
o záchrane, o novej šanci na život, ktorú Boh dáva; prichádzali obdobia, keď sa cirkev dopúšťala krívd, nespravodlivosti
a násilia; obdobia, keď robila viac politiku ako službu; alebo obdobia, keď sa zo strachu stiahla. Takéto obdobia boli
a vždy aj budú prichádzať. Je to preto, lebo cirkev je tvorená z nás, ľudí – nedokonalých, hriešnych, zlyhávajúcich.
Ale dejiny nám ukazujú ešte jeden fenomén – po každom zlyhaní prichádza náprava, obnova, oživenie. Niekedy
to prebieha pokojne, inokedy to má dramatický priebeh. V každom prípade je to vždy náročné a často bolestivé. Táto
možnosť obnovenia, napravenia je tu vždy. Vďaka tomu tu cirkev - napriek všetkým zlyhaniam – stále je. Je to preto,
lebo cirkev je Božím dielom, nie je to niečo, čo vytvorili ľudia. Cirkev nezmizla zo zemského povrchu len preto, lebo to
nie je ľudská inštitúcia. Preto prichádzala a prichádza vždy nová šanca – nový upgrade cirkvi (pozn. autora upgrade =
aktualizácia, obnova, vylepšenie).
V ktorej etape života cirkvi sme dnes? Funguje alebo nefunguje cirkev? Sme v období úpadku, krízy, alebo
v období rastu a rozkvetu? Potrebujeme dnes obnovu, reformáciu, upgrade?
Kostoly sú prázdne, ľudia sú rozhádaní, ignorujeme tých, ktorí potrebujú pomoc, rodiny sa rozpadajú, namiesto
lásky sme naplnení ľahostajnosťou, namiesto nádeje zúfalstvom, nevieme odpúšťať, nie sme schopní akceptovať tých,
ktorí sú iní ako my ... Kto by po tomto tvrdil, že je všetko v poriadku, je buď klamár, alebo hlupák, alebo naivný. Vidieť
skutočnosť v reálnom svetle - aj keď to nie je príjemné – patrí k múdrosti života.
Tento rok si pripomíname 500. výročie reformácie - udalosť, ktorá naštartovala obnovu cirkvi. Luther dokázal –
nielen v 95 výpovediach, ale ešte viac v ďalších svojich spisoch – jasne vidieť krízu cirkvi a spoločnosti a dokázal ju
jasne pomenovať. Otvorene hovoril o problémoch, o dôvodoch krízy a hľadal východiská.
A čo robíme my? Sadíme stromy reformácie, vydávame brožúrky o tom, ako sa má farár a farárka obliekať (toto radšej
nebudem citovať – aj tak by nikto neveril, že to nie je humoristická knižka), udeľujeme pamätné medaily za zásluhy,
vydávame bohoslužobné zásady, v ktorých sa hovorí, v akom uhle máme mať ruky pri Večeri Pánovej ... Bol by som
slepý a nespravodlivý voči všetkým, ktorí v cirkvi slúžia, keby som nevidel aj mnoho dobrých vecí, ktoré sa v cirkvi dejú.
Len ma trápi, keď vidím, že nápravu v cirkvi chceme dosiahnuť zákonmi a pravidlami, zásadami a predpismi – nie
Božími, ale ľudskými. Trápi ma, keď sa forma povyšuje nad obsah, keď je dôležitejšie to, či bol bezvýhradne dodržaný
liturgický poriadok, ako to, či evanjelium preniklo do ľudských sŕdc. Trápi ma, keď príde prípis, kde je detailne opísané,
ako majú byť rozmiestnené nádoby k Večeri Pánovej na oltári, ale ani slovo o tom, ako dnešným ľuďom povedať
a ukázať hodnotu Ježišovej obete. Trápi ma, keď dostanem do rúk brožúrku, v ktorej sú zásady správania (a obliekania)
cirkevných predstaviteľov a dôležitosť tohto pamfletu sa zdôvodňuje tým, že „úspech rokovaní závisí len 15% od
odbornej spôsobilosti a rozhodujúcich 85% pripadá na spoločenskú spôsobilosť“. (Keď si to preložím, znie to asi takto:
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„Môžem byť blbý, hlavne, že dobre vyzerám“.) Trápi ma, keď sa takýmto spôsobom hráme na bohov a spasiteľov, ktorí
to tu majú zachrániť a Ducha Svätého odstavíme bokom. Trápi ma, keď nechceme vidieť, že naše vzťahy sú rozbité –
keď nedokážeme oceniť a povzbudiť jeden druhého, keď jeden druhému nedôverujeme, keď sa bojíme, keď sa
nedokážeme otvorene rozprávať, keď nedokážeme akceptovať pohľad a názory druhého. Trápi ma ... Toto nie je len
kritika iných. V mnohom z toho vidím seba samého - a to ma trápi. Ale vidím aj nádej. To, čo platilo v minulosti, platí
stále - Boh spôsobuje zmenu, nápravu, môže do nášho „údolia suchých kostí“ voviesť život, môže nás naplniť svojím
Duchom a oživiť.
Takže čo urobíme s príležitosťou, ktorá sa nám v tomto roku reformácie ponúka? Ako to „osláviť“? Najlepšie
reformáciou - nápravou, obnovou, oživením, upgradom.
Ján Oslík, zborový farár, Modra

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

Autor: Ján Oslík Modra, marec 2017

O hriechu
Túžime „byť ako Boh“. Chceme rozhodovať, čo je dobro a čo zlo, čo je správne a čo nesprávne.
Diabol nás nahovára: „Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete
vedieť, čo je dobro a čo zlo.“ (1M 3,5)
Hriech spôsobuje duchovnú slepotu. Náš zrak, náš pohľad na ľudí a svet okolo nás je pokrivený. Potrebujeme
uzdravenie, „navrátenie zraku“.
„Hospodin otvára oči slepým, Hospodin dvíha skleslých, Hospodin miluje spravodlivých.“ (Ž 146,8)
Dôsledkami hriechu sú neúcta voči iným, pýcha, pokrivené a zničené vzťahy, neschopnosť odpúšťať.
„Každé údolie nech je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený; čo je krivé, nech sa vyrovná a hrboľaté cesty nech sú
uhladené. (L 3,5)
Sami zo seba nie sme schopní konať dobro a žiť správne.
„Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to
vykonal.“ (R 7,18)

OKIENKO MOS
Pre čo sme oddelení? Aké sú v našom živote priority? Nerobíme zo svojej mysle „peleš lotrov?“ Nie je naša
obývačka miesto, kde „jeme a pijeme s opilcami“? A potom sa snažíme upokojiť svedomie jednou hodinou v nedeľu
v kostole, pripadne v týždni na biblickej hodine, a myslíme si, že si tým „kúpime“ svätého Boha. Že ho uplatíme. Možno
preto dnes kresťanstvo a cirkev vyzerá tak, ako vyzerá. Je bezduchá, teda „bez Ducha“, resp. je plná „ducha sveta“,
pretože kresťania sú plní práve tohto „ducha.“
Snáď musí Boh počkať, kým nedokončíme to, čo robíme? Alebo Ho vieme urobiť súčasťou každej našej činnosti?
Môže ísť všade tam, kam ideme my? Môže pozerať všetko to, čo pozeráme my? Priznajme sa, že mnohokrát s tým
máme problém z jednoduchého dôvodu, že by sa Mu to nepáčilo, že by do toho s nami jednoducho nešiel, že by Ho to
urážalo. Že je to v rozpore s Božím slovom.
Sme ochotní kvôli Bohu, kvôli Ježišovi Kristovi oddeliť svoj čas a priestor, aby sme boli s ním a prebývali v ňom?
A to sa dá, aj keď športujeme, varíme, bavíme sa, relaxujeme.
Pavol na adresu cirkvi v Korinte napísal krásne a povzbudzujúce slová: „Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za
Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi, že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým slovom
a všetkou známosťou, len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, takže nemáte nedostatok v nijakom
dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista.“1Kor 1, 4 – 7. Tým, že boli oddelení pre Ježiša Krista,
žili v Božej milosti a vďaka tomuto „štýlu života“ boli „obohatení všetkým“. Byť obohatený všetkým je neuveriteľná výsada
a milosť. Ale Boh takéto výsady dáva len vtedy, keď sa medzi nami „utvrdí svedectvo o Kristovi.“ Tu nemá miesto
žiadny formalizmus, žiadna tradícia, pretvárka, žiadna telesnosť. Boh sa oklamať nedá!!! Alebo patrím Jemu, alebo
diablovi. Nezakryjú to žiadne kostolné šaty, luterák, nič. Obstojí iba „ovocie Ducha.“
Stano Kocka, predseda Modlitebného spoločenstva
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CHARTA 2017
V nasledujúcich číslach Reformačných listov prinášame
jednotlivé časti Charty 2017.

Akú ECAV na Slovensku nechceme:
● Nechceme ďalšiu centralizáciu ECAV na Slovensku a ďalšie
posilňovanie hierarchickej štruktúry cirkvi, nakoľko sme
svedkami k tomu smerujúcich procesov.
● Odmietame model vytvorenia ECAV na Slovensku bez
dištriktov s jediným biskupom pre celé Slovensko; biskup má mať
svoje územie v ktorom pôsobí - dištrikt.
● Odmietame ďalšie pretrvanie organizačnej štruktúry ECAV na
Slovensku, ktorú štát presadil v 50. rokoch XX. storočia
z dôvodov politickej kontroly cirkvi.
● Odmietame manipulačné vplyvy a zaujatosť najvyšších
predstaviteľov cirkvi a im naklonených členov generálneho
presbyterstva a senátov generálneho súdu.
● Odmietame zneužívanie demokratických a samosprávnych
zásad cirkvi ako aj spochybňovanie autority Synody ECAV na
Slovensku.
● Nesúhlasíme s nedostatočným a nekompetentným
prezentovaním ECAV na Slovensku v svetských a cirkevných
médiách a s ovládnutím viacerých celocirkevných evanjelických
médií jednou redakčnou skupinou.
● Odmietame zneužívanie celocirkevnej tlače na presadzovanie
jednostranných názorov a na účelovú propagandu, ktorá
spôsobuje názorový zmätok medzi členmi cirkevných zborov
a širokou verejnosťou.
● Odmietame účelové disciplinárne konania s neprimeranými
postihmi.
● Odmietame prenasledovanie názorových oponentov vedenia
cirkvi a kritiky na fungovanie cirkvi. Naopak konštruktívnu kritiku
a napomenutia prijímame ako základ bratskej a sesterskej lásky
a prijatia.
● Neželáme si, aby sa zneužíval nátlak na farárov a kaplánov –
ordinovaných pracovníkov – a vynucovala sa od nich umelo
lojalita, pod nátlakom, hrozbou sankcií, alebo za účelové výhody
a pôžitky na úkor ostatných farárov a kaplánov.
● Nechceme cirkev, ktorá sa odvracia od vlastnej mládeže
a mladej generácie, ktorá tvorí jej budúcnosť.
● Neželáme si, aby sa pri rozhodovaní v cirkevných orgánoch na
vyšších rozhodovacích úrovniach prehliadali hlasy, prosby
a názory cirkevných zborov.
● Nechceme, aby predpisy a postupy cirkvi umožňovali sústrediť
rozhodovaciu moc vo všetkých oblastiach v rukách jedného
človeka a uplatňovanie protekcie.

Akú ECAV na Slovensku chceme – vízia rozvoja:
● Želáme si decentralizáciu v ECAV na Slovensku, ktorá posilní
postavenie najmä cirkevných zborov, ktoré sú rozhodujúcim
článkom pri budovaní cirkvi.
● Potrebné je naplniť uznesenie č. C3 Synody ECAV na Slovensku
z roku 2010 o reštrukturalizácii ECAV na Slovensku, ktorým sa má
vytvoriť nová štruktúra cirkvi na báze troch dištriktov. Na tento
účel a na vytvorenie efektívnych koordinačných orgánov ECAV na
celoslovenskej úrovni je potrebné novelizovať Ústavu ECAV na
Slovensku
 Silnejšie cirkevné zbory, rovnomernejšie rozdelená práca
v troch dištriktoch a ich seniorátoch prirodzene posilní
spoluprácu, spolupatričnosť a budovanie jednoty v cirkvi.
● Želáme si ECAV na Slovensku, ktorej zodpovedné orgány
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dokážu nestranne a objektívne rozhodnúť vo veciach
disciplinárnych konaní, v bratskej láske napomenúť a prijať,
pričom si vážia názor členov ECAV na Slovensku a rešpektuje ich
petičné právo.
● Želáme si, aby celocirkevná tlač a médiá boli názorovo
pluralitné, aby poskytovali vyvážený obraz o dianí v cirkvi
a o činnosti cirkevných zborov, kde prebieha reálna práca
a služba.
● Želáme si, aby sa práca a služba našich cirkevných zborov
rozvíjala plnohodnotne vo všetkých oblastiach, či je to práca
s mládežou, rodinami, ľuďmi v núdzi, diakonická práca, práca
s vysokoškolákmi, ekumenická práca, ako aj práca v komunite
občanov, kde pôsobí cirkevný zbor.
● Želáme si takú ECAV, ktorá umožní cirkevným zborom, aby
intenzívnejšie spolupracovali a napredovali v jednotlivých
regiónoch Slovenska tak v oblasti duchovnej, ako aj v oblasti
hospodárskej a boli tak samostatnejšie a udržateľnejšie, aj
s ohľadom na prebiehajúcu diskusiu o odluke cirkvi od štátu, na
ktorej podobe, podmienkach a úrovni odluky je potrebné sa
zhodnúť.
● Želáme si modernizáciu a rozvoj cirkevných evanjelických
médií, rozvoj a podporu duchovnej a náboženskej literatúry,
rozvoj vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, podporu
duchovných, kultúrnych aktivít a zvýšenú podporu ochrany
kultúrneho dedičstva cirkvi a cirkevných zborov.
- pokrač. nabudúce ● Želáme si posilnené cirkevné zbory, senioráty a dištrikty,
ktoré budú schopné podporovať a zvýhodňovať prácu farárov
a kaplánov v znevýhodnených regiónoch Slovenska.
● Želáme si takú ECAV na Slovensku, ktorá dokáže
prostredníctvom rôznorodosti foriem práce cirkevných zborov
osloviť aj doteraz pasívnych evanjelikov alebo ich rodinných
príslušníkov, ale aj obyvateľov vo svojom okolí, ktorá dokáže
vytvoriť zázemie pre deti a mládež, ako aj byť oporou pre ľudí
v núdzi, ľudí rôzneho postihnutia a ľudí v rôznych životných
situáciách.
● Želáme si takú ECAV na Slovensku, ktorá dokáže
prostredníctvom cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov
podporovať rôznorodé misijné, diakonické, školské, vzdelávacie
a sociálne projekty a dokáže vystupovať jednotne i posilňovať
vnútornú jednotu cirkvi.
● Chceme autentickú a priateľskú ECAV, milujúcu Hospodina,
tak ako aj ľudí, jej členov; chceme cirkev, ktorá vie prejaviť
emócie, poskytnúť úsmev, a ktorá vie byť duchovnou oporou.
● Želáme si, aby práca, ktorá sa zabezpečuje a rozvíja
v cirkevných zboroch, bola požehnaním pre mestá, obce,
regióny ako aj komunity obyvateľov, kde pôsobia cirkevné
zbory.
● Želáme si, aby autorita biskupa bola prirodzená, nie vynútená,
aby biskup dokázal prejaviť lásku, milosrdenstvo, povzbudenie,
prijatie a odpustenie, aby predstavoval morálnu autoritu
a podporu v duchovnom raste celého dištriktu.
● Sme presvedčení, že evanjelium Ježiša Krista, Božie slovo
obsiahnuté v Starej a Novej zmluve, spoločenstvo cirkevného
zboru sú jedinými prostriedkami pre obnovu našich životov
a plnohodnotného uplatnenia darov a talentov členov
a jednotlivých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.
● Naším záujmom je obnovenie dôvery a zdravých vzťahov
v cirkvi, spravodlivé uplatňovanie práva a ozdravenie
vnútorného prostredia našej cirkvi, ktoré je predpokladom pre
plnenie jej prvoradého poslania – zvestovať evanjelium slovom
aj praktickým činom.
– pokrač. nabudúce –
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Poďakovanie za postoj a podporu
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie bratom a sestrám v Kristovi, ktorí sa doteraz svojím podpisom pripojili
k signatárom Charty na ochranu reformačných hodnôt a obnovu ECAV na Slovensku. K dnešnému dňu tak učinilo
už 352 členov našich cirkevných zborov zo všetkých seniorátov a kútov Slovenska. Táto podpora je nám povzbudením
k tomu, aby sme pokračovali v našom zápase za obnovu ECAV na Slovensku.

Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
Bratia a sestry,
aj Vám sa dostal do rúk Harmonogram prípravy
a realizácie zjednodušenia štruktúry ECAV?
Kladieme si jednu zásadnú otázku: Quo vadis ECAV? Zdá
sa, že sa neuberáme správnym smerom. Ak sa
nespamätáme, toto je realita budúcich mesiacov a roka.
Priatelia, treba sa nám zobudiť, lebo sme asi zaspali,
prestali sme vidieť skutočnosti také, aké naozaj sú.
O našich predstaviteľoch majú mnohí veľmi dobrú
mienku, majú voči nim slepú dôveru, ... ale pozor –
zobuď sa, kto spíš, otvor si oči! Nie je všetko tak, ako sa
to môže javiť. Neslúžme ľuďom – ale Pánu Bohu;
nepočúvajme klamstvá – počúvajme Toho, ktorý je
Pravda, Cesta a Život; nenechajme sa zavádzať
falošnými vonkajšími prejavmi – obnovme si myseľ i srdcia Duchom Svätým. Predreformátor Ján Hus bol upálený, lebo
povstal aj voči nespravodlivej vrchnosti, voči vrchnosti, ktorá ľuďom klamala a zavádzala ich. Nedajme sa už klamať
a zavádzať. Zobuď sa, kto spíš a zaskvie sa Ti Kristus! A tak Vás v pokore prosíme, zahrňme do svojich každodenných
modlitieb našu cirkev na Slovensku, aby sme ju, my, evanjelici, nepriviedli o 501. rokov dozadu!
OZNAM
Dňa 13. 3. 2017 predložila skupina 75 signatárov z radov evanjelikov, evanjelikálov a kresťanských osobností poslancom
Národnej rady SR svoje stanovisko ku kauze únosu, vraždy a politického krytia týchto skutkov, ktoré bolo zároveň aj apelom
na zrušenie tzv. Mečiarových amnestií, ktoré už viac ako 20 rokov traumatizujú Slovensko. Iniciátorom zostavenia stanoviska
bol brat Pavol Trúsik, kurátor Múzea sestier Royových. Stanovisko vznikalo ešte pred premietaním úspešného filmu Únos
a vznikom konsenzu na parlamentnej politickej scéne. Vítame, že neskôr sa v podobnom duchu k tejto téme vyjadrilo aj
súčasné Predsedníctvo ECAV. Cirkev vždy musí stáť na strane obetí a ukrivdených. Tlak občanov a verejnosti z rôznych
strán tak celkovom prispel k tomu, že poslanci Národnej rady na svojom zasadnutí dňa 30. 3. 2017podporili otvorenie
ústavnej možnosti na zrušenie týchto amnestií na pôde Národnej rady SR.

ZED – AKO ĎALEJ?
Milí bratia a sestry v duchovnej službe, pripomíname Vám blížiaci sa termín Valného zhromaždenia ZED, ktoré sa bude
konať, ak Pán Boh dá, po nedeli Dobrého Pastiera, v pondelok 1. mája 2017 v hoteli Partizán na Táloch.

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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