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„Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam
vôňu vašich zhromaždení. ... Ale nech sa právo valí
ako vody a spravodlivosť ako stály potok!“

ÚVODNÍK

Ámos 5, 21. 24

Evanjelická jar

OKIENKO MOS
CHARTA 2017
Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
SPOLUPRÁCA

Moje najobľúbenejšie ročné obdobie je jar. Príroda sa prebúdza,
vzduch je svieži, vo vzduchu cítiť nádej, očakávanie. Stromom sa
rozvinú listy a kvety v priebehu pár dní, státisíce listov a kvetov.
Krátky úsek demokratizácie spoločnosti na jar roku 1968 dostal
prívlastok Pražská jar. Nasledovalo tvrdé a kruté potlačenie
slobodného hlasu, tankami a mocou. Následným procesom normalizácie sa vtedajší režim snažil umlčať slobodu. Neumlčal ju však
úplne. 1. januára 1977 bolo zverejnené Prehlásenie Charty 77, ktorú podpísala skupina 242 disidentov. Dokument apeloval na obnovu
občianskych práv a slobôd. Redaktor časopisu .týždeň, Anton Vydra, priniesol v čísle 11/2017 prepis posledných slov hovorcu Charty77
Jana Patočku z marca 1977, ktoré vložil na papier: „Nijaká poddajnosť doteraz neviedla k zlepšeniu, ale iba k zhoršeniu situácie. Čím
väčší je strach a servilnosť, tým viac si mocní trúfali, trúfajú a budú trúfať. Neexistuje nijaký iný prostriedok na to, ako zmenšiť ich tlak,
než to, keď sú zneistení, keď vidia, že na nespravodlivosť a diskrimináciu sa nezabúda, že sa nad tým všetkým nezatvárajú vody“.
Poslanec NR SR Ján Budaj v stredu tento týždeň, po zrušení tzv. Mečiarových amnestií v poslaneckom pléne, dal jari prirovnanie
Slovenská jar, s tým, že len začína. Aký prívlastok bude mať tohtoročná jar pre nás a Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku?
- mk -

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

SENIORÁLNYCH KONVENTOCH
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 ...
STE NA ZASADNUTIACH PRESBYTERSTIEV A KONVENTOV DISKUTOVALI O AKTUÁLNYCH TÉMACH A PRIJATÝCH UZNESENIACH NA
A SYNODÁLOV VYZÝVAME K ÚPRIMNOSTI A ZODPOVEDNÉMU PRÍSTUPU ZA ĎALŠIE SMEROVANIE

Prijaté uznesenia Seniorálneho konventu Myjavského seniorátu (SK MYS) v Bukovci
 SK MYS vyjadruje nespokojnosť s celým priebehom a okolnosťami volieb dozorcu ZD ECAV na Slovensku.
 SK MYS žiada Synodu, aby nové varianty reštrukturalizácie cirkvi sa najskôr schvaľovali na jednotlivých konventoch v cirkevných
zboroch v zmysle právnej subjektivity.

Prijaté uznesenia Seniorálneho konventu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu (SK DNS),
1. 4. 2017 v Hontianskej Vrbici
 SK DNS protestuje proti tomu, akým spôsobom prebiehali voľby dištriktuálneho dozorcu Západného dištriktu, keď najskôr kandidát
Bohuslav Beňuch, ktorý spĺňal všetky podmienky dané zákonom na kandidovanie, bol z kandidatúry vylúčený a do nasledovných
udalostí zasahovali orgány, ktorým to zo zákona nepatrí: dištriktuálne predsedníctvo, z ktorého jeden člen bol i kandidátom vo voľbách
a bol teda v silnom konflikte záujmov a generálne presbyterstvo, ktoré si vzalo právo súdu a zrušilo uznesenia dištriktuálneho
presbyterstva, ktoré riadi voľby. Voľby dištriktuálneho dozorcu riadi výhradne dištriktuálne presbyterstvo a právo zasahovať do ich
priebehu má iba súd. Seniorátny konvent konštatuje, že tento princíp nebol dodržaný a samotné voľby, o vykonanie ktorých sa cítia
niektoré zbory ukrátené, pretože ich neodmietli vykonať, iba rešpektovali predbežné opatrenie dištriktuálneho súdu, namiesto
zabezpečenia a dobrej správy cirkvi vyvolali chaos a znechutenie. Seniorátny konvent rešpektuje nezávislosť cirkevných súdov, ale
očakáva, že výsledok volieb, ktorých jediným kandidátom bol Slavomír Hanuska, bude súdom vyhlásený za neplatný a cirkevné zbory
Západného dištriktu ECAV budú môcť vykonať voľby s dvoma navrhovanými kandidátmi, ktoré sa budú riadiť platnými cirkevnými
predpismi.
 SK DNS protestuje proti tomu, že proti predsedovi Dištriktuálneho súdu Jánovi Bunčákovi, bol v súvislosti s voľbami dištriktuálneho
dozorcu dištriktuálnym predsedníctvom podaný návrh na disciplinárne konanie pre údajné vedomé porušenie cirkevnoprávnych
predpisov. Je nemysliteľné, aby sudca bol disciplinárne stíhaný za svoj právny názor.
 SK DNS žiada generálne predsedníctvo ECAV, generálne presbyterstvo a Synodu ECAV, aby svojimi uzneseniami vytvorili dostatočne
dlhý časový priestor na to, aby na úrovni cirkevných zborov prebehla diskusia k problematike reštrukturalizácie ECAV na Slovensku bez
jej zbytočného urýchľovania, rešpektujúc princíp, že všetka moc v ECAV pochádza z cirkevných zborov.
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REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIE, REFORMAČNÉ VYZNANIE
Ninive a my.
Závidím Ninivčanom.
Som už vyše desať rokov ev. farár vo výslužbe (v. v.), teda penzista a súčasný pohyb v ECAV sledujem len okrajovo; iba
občas sa zapájam, lebo mi to nedá. Ešte vždy si myslím, že tento pohyb podnietil Duch Svätý, ktorý nás prebúdza a učí rozprávať
v Jeho duchu. Stále dúfam, že to, čo sa deje, smeruje k duchovnému prebudeniu, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá.
V Modlitebnom spoločenstve ECAV sa totiž už vyše dvadsať rokov modlíme za duchovné prebudenie, a tak, keď sa nejaký pohyb
objaví, vždy dúfam, že Pán Boh odpovedá aj na naše modlitby. Takže aj sympatizujem s týmto pohybom, podpísal som Chartu, občas
niečo poviem, či napíšem. A uvažujem, a hľadám prirovnania v Písme. Ponúka sa mi jedna reflexia zo Starej zmluvy. Prorok Jonáš
a Ninive. Alebo veľké duchovné prebudenie v pohanskom meste Ninive. Čo by nám to dnes mohlo povedať?! Jonáš a Ninive.
Závidím Ninivčanom. Závidím im, že mali niekoho, kto im zrozumiteľne a jednoducho interpretoval , či sprostredkoval Božie
Slovo. Jazykom súčasníka. Sprostredkoval im ho tak, že sa dotklo srdca každého. Aj kráľa dokonca, aj ľudu, aj veľmožov. A nastalo
veľké duchovné prebudenie. Chcel by som byť súčasťou takej cirkvi, ktorá by takto sprostredkovala Božie Slovo súčasníkom. Občas
by som chcel byť na Jonášovom mieste, najmä vedy, keď už všetci boli oblečení vo vrecovine a hlavy mali posypané popolom. To by
bol cirkevný zbor, to by bolo živej viery, to by boli plné chrámy veriacich.
Lenže, kým Jonáš prišiel na to, že bol ochotný ísť a hovoriť to, čo prikázal Hospodin, bola tu poriadna príučka. Búrka na mori
a brucho veľryby. Ktovie, čo zamýšľa Hospodin so súčasnou cirkvou, so súčasným Jonášom? Ako nás naštartovať, aby sme hovorili
živé slová svojho Boha? Charta???
U nás by to mal Jonáš asi ťažké. Kdeže, len tak, na uliciach si hovoriť Božie Slovo? To predsa odporuje všetkým cirkevnoprávnym predpisom (CPP) a uzneseniam výborov, najmä vieroučného a liturgického! Alebo nie?
Verím, že vedenie našej ECAV, ako aj spomenuté výbory sa stotožňujú s naším Pánom Ježišom Kristom. Že je pre nich, teda pre nás,
autoritou č. 1! No, ale Ježiš sa zasa stotožnil s Jonášom vo chvíli, keď od Neho žiadali znamenie, že teda kto Mu dovoľuje si takto
počínať, ako si počína? Kto Mu to schválil? Kto Ho poveril. A čo CPP a výbory ako vieroučný a liturgický ...???
Keď si to dávam dohromady, tak sa pýtam, kam smerujeme, kde nás to vedie a smeruje vedenie ECAV a naše výbory? Nie
náhodou smerom k tým, ktorí Ježiša kritizovali a konfrontovali a hľadeli Ho podchytiť v reči? Ide nám vôbec ešte o spásu pre našich
ľudí, ide nám ešte o to, ako by sme im v dnešnej dobe sprostredkovali Božie slovo, Ježišove slová? Alebo nám ide naozaj už len
o chrámy, oltáre, rúcha, predpisy ...?
Závidím Ninivčanom aj kráľa. Najvyššiu autoritu v krajine. Zostúpil z trónu, obliekol si vrecovinu namiesto nádherného
rúcha, sypal si na hlavu popol, čo je sebakritika, či pokánie a nariadil podriadeným, teda ľudu: „ A nech sa ľudia i zvieratá odejú
vrecovinou a mocne volajú k Bohu; nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, čo má na rukách“. Tak sa má správať
autorita v krízovej situácii. A keď znie slovo Hospodinovo, to je krízová situácia. Naše autority si v krízovej situácii radšej obliekajú
ešte krajšie rúcha „sebaspravodlivosti“, popol sypú najradšej protivníkom do očí a u ľudí sa snažia získať popularitu pre najbližšie
voľby.
Obávam sa, že aj tí, ktorí hľadajú niečo lepšie od toho, čo existuje pri interpretácii Božieho slova, obávam sa, že aj oni
skĺzavajú do zaužívaných praktík našej ECAV. Akoby sme to už mali v krvi ... Kde sme sa to ocitli, o čo nám vlastne ide??? Mám na
mysli Chartu a celý proces v cirkvi, ktorý dala do pohybu. (Chceme zmeniť osoby alebo spôsoby?)
Ale divím sa Jonášovi. Vo chvíli veľkého duchovného prebudenia sa modlí divnú modlitbu. Predivná modlitba vo chvíli, keď
je Jonáš, cirkev, vedenie cirkvi, svedkom veľkého duchovného pohybu a prebudenia???!!! Vyčíta Hospodinovi milosrdenstvo. Zdá sa,
že jemu nešlo o zachráneného hriešnika, ale o seba samého, o prestíž. On, prorok, sa chcel predviesť, on chcel byť oslávený. On
chcel, aby sa splnili jeho slová o treste. Aká tam milosť, aké odpustenie, - ak budeš dobrý, pôjdeš do neba, ak budeš zlý, pôjdeš do
pekla. Najmä aby si zachovával CPP... potom si spravodlivý?!?! A my rozhodujeme o tom, kto je dobrý a kto zlý!
Divím sa Jonášovi, o čo mu vlastne išlo? Ale zase sa mu až tak nedivím, veď som sa počas farárskej služby stretával v cirkvi
s podobnými „modlitbami“. S podobnými úvahami a výrokmi: keď poprední činitelia cirkvi sa podobne vyjadrovali vo chvíli, keď sa
v cirkvi objavili prebudenecké pohyby a nálady.
Závidím Jonášovi, závidím ninivčanom a dúfam, že aj pre nás má náš Pán Boh pripravené dobré veci. Že aj súčasný pohyb
v ECAV vyvolá zaujímavý rozhovor. Dúfam ...
Jozef Grexa, evanjelický farár v. v.

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

Autor: Ján Oslík Modra, marec 2017

O zákone, evanjeliu a milosti
Evanjelium je sila, ktorá oslobodzuje.
„Ak zostanete v mojom slove, budete skutočne moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (J 8,31.32)
Zákon nie je riešenie pre náš život.
„Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je len poznanie hriechu.“ (R 3,20)
Odpustenie a ospravedlnenie si nemôžem zabezpečiť žiadnym spôsobom. Je mi to dané z milosti. Je to dar.
„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží.“ (Ef 2,8)
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OKIENKO MOS
Prenasledovanie je pre kresťana normálne a v Božej láske sa dá zniesť.
Ján 15:17-25
Pri čítaní týchto vážnych slov Pána Ježiša Krista sa mi natíska otázka: „zažívame kvôli viere v Ježiša Krista nejakú formu
prenasledovania?“ Či už je to opovrhnutie, odsúdenie, ohováranie, šikanovanie, posmešky a irónia, až po vyhodenie z práce,
zastrašovanie, fyzické útoky? Ježiš toto všetko zažil a predpovedal aj svojim nasledovníkom. „Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám
hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť
budú aj na vaše“ J 15, 20.
Samozrejme tým nemyslím, že máme prenasledovanie vyhľadávať, alebo nejako neuvážene iných provokovať a pohoršovať.
Úplne stačí žiť podľa Písma v poslušnosti Pánovi Ježišovi Kristovi. A prenasledovanie príde. Je priam nevyhnutné, pretože kresťania
nepatria tomuto svetu, tomuto ľudskému systému, ktorému vládne a riadi ho diabol – otec lží a hlavný Boží nepriateľ. Ich
prenasledovanie zo strany sveta je neodvratné a nevyhnutné. Hlavným dôvodom je, že svet nepozná a odmieta Otca a tiež, že „boh
tohto sveta zatemnil myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží“ 2Kor 4, 4.
„Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet
nenávidí.“ Nie je to pre nás varovným znamením, že cirkev neprežíva žiadne prenasledovanie? Neznamená to, že v cirkvi Ježiša Krista je
príliš veľa svetských názorov a svetského zmýšľania? Že tam vládne „duch sveta“, a nie „Duch Svätý“?
Svet jednoducho bude ostávať nepriateľom a prenasledovateľom verných veriacich až do konca sveta, tomu sa nedá vyhnúť,
pretože kresťan, vyznávajúci Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa, žijúci podľa Božieho slova a prinášajúci ovocie, nie je z tohto sveta, ako
hovorí apoštol Pavel: „ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista“ Fil 3, 20. Sám náš Pán to
potvrdzuje vo svojej modlitbe: „dal som im Tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta tak, ako ja nie som zo sveta“ J 17, 14 – 15.
Preto nevyhľadávajme prenasledovanie, ale žime verne podľa Božieho Slova, v moci Ducha Svätého, aby náš život bol oslavou
Ježiša Krista. Diabol urobí všetko preto, aby nás zastavil, znechutil, či odradil. Ale my sa nemusíme báť, lebo Ježiš už zvíťazil, a keď ON
trpel, dá nám silu zniesť to isté, veď je s nami v každej situácii a ON má všetko pevne pod kontrolou. Sláva Bohu. Nech sa Boh oslávi na
našom smrteľnom tele, či už životom, alebo smrťou.
„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia
a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali
prorokov, ktorí boli pred vami“ Mat 5, 10 – 12.
Stano Kocka, predseda Modlitebného spoločenstva

CHARTA 2017
pokračovanie Charty 2017

VYSVETĽUJÚCE ČLÁNKY CHARTY
Článok I - Kto sme a aké sú naše korene
1. Podľa Biblie cirkev je duchovným spoločenstvom – telom Pána Ježiša Krista. Ľudí v nej spája viera v Ježiša Krista ako
Pána, Spasiteľa a Učiteľa a vzájomná láska a spolupatričnosť.
2. Cirkev je teda v tomto svete jedným z nástrojov Božieho konania (nie je iba jednou z mnohých organizácií, hoci má
navonok „svetskú“ organizačnú podobu).
3. Jej základnými jednotkami sú cirkevné zbory, cez ktoré cirkev plní svoje poslanie na poli misie (zvestovania evanjelia),
pastorácie, prisluhovania sviatostí a diakonie (služba starostlivosti chudobným, nevládnym, chorým a inak odkázaným
ľuďom).
4. Sme občania Slovenskej republiky, obyvatelia miest a obcí, kresťania, evanjelici augsburského vyznania na Slovensku
a členovia evanjelických cirkevných zborov, ktorí si cenia hodnotu kresťanskej rodiny.
5. Nadväzujeme na predchádzajúce generácie evanjelikov a na hodnoty, ktoré vytvorili a zanechali. Vážime si prínos
evanjelických osobností, ktoré výrazne prispeli k rozvoju cirkevných zborov, obcí a miest a celej spoločnosti.
6. Na to, aby cirkevné zbory mohli plniť svoje poslanie a úlohy, potrebujú pracovať v prostredí cirkvi, ktorá podporuje ich
prácu, rôznorodosť, špecifické a regionálne potreby, miestnu angažovanosť, ako aj obdarovania jednotlivých pracovníkov.
7. Je neprijateľné, že dnes to stále nie je samozrejmé. Vedenie cirkvi (t. j. predsedníctvo ECAV na Slovensku – generálny
biskup a generálny dozorca) sa nevenuje vytváraniu vhodného prostredia pre rozvoj a obnovu cirkvi. Dokazujú to výsledky
jeho činnosti.
– pokračovanie nabudúce –

Poďakovanie za postoj a podporu
Ďakujeme bratom a sestrám v Kristovi, ktorí sa doteraz svojím podpisom pripojili k signatárom Charty 2017. K dnešnému
dňu tak učinilo už 399 členov z našich cirkevných zborov zo všetkých kútov Slovenska. Prosíme cirkevné zbory, ktoré majú
zhromaždené podpísané podpisové hárky, aby nám ich poslali naskenované na emailovú adresu:
help@evanjelickajednota.sk alebo listom na adresu: Sekcia HELP - EJ, o. z., Partizánska 2, 811 03 Bratislava. Ďakujeme.
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Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
Evanjelizačné stredisko pozýva na
Konferenciu EVS –
KLINCE, KTORÉ ZMENILI SVET
5. – 7. máj 2017, Žilina – Evanjelický kostol
Viac na 0911/798 800 alebo 0911 784 800
alebo na
http://www.evs.sk/index.php/konferencia
#program
ZED – AKO ĎALEJ?
Milí bratia a sestry v duchovnej službe,
pripomíname Vám termín VZ ZED, ktoré
sa bude konať v pondelok 1. mája 2017
v hoteli Partizán na Táloch.

Milé sestry, milí bratia,
v roku 1998 si naša cirkev pripomenula 100. výročie založenia spolku Tranoscius.
Budúci rok teda uplynie už 120 rokov od jeho vzniku. Naše dnes už tradičné
evanjelické vydavateľstvo má bohatú knižnú a časopiseckú tradíciu. Sme vďační Pánu
Bohu, že do služby tohto vydavateľstva povolával verných a múdrych pracovníkov,
ktorí udržali vydavateľstvo aj v neľahkých časoch neslobody i znovunájdenej slobody.
Dnes si však s veľkou bolesťou v srdci uvedomujeme, že naše evanjelické
vydavateľstvo zápasí o svoj duchovný profil a profesijný kredit v konkurenčnom
mediálnom a knižnom prostredí. Preto chceme aj prostredníctvom Reformačných
listov vyzvať čitateľov, podporovateľov, ale najmä akcionárov Tranoscia, a. s.
k diskusii, ktorá by viedla ku skvalitneniu produkcie vydavateľstva Tranoscius.
Tak, aby sme v mene pamiatky jeho zakladateľov a osobností evanjelickej cirkvi,
mohli opäť s láskou povedať: Sme hrdí na značku Tranoscius, naše evanjelické
vydavateľstvo!
Redakcia Reformačných listov

Reakcia na článok
Chcem zareagovať na nižšie uvedenú správu – uverejnenú v Reformačných listoch č. 5/2017: Krátka správa zo Seniorálneho
konventu Rimavského seniorátu (SK RIS), 25. 3. 2017.
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.
Som zborovým dozorcom v Trenčíne tretie volebné obdobie, a tak s bratom farárom Bunčákom spolupracujem už 18 rokov. Ako
najbližší jeho spolupracovník, rovnako štatutár cirkevného zboru, mi nie je známa jedna skutočnosť, sťažnosť alebo čokoľvek iné, že
si farár Bunčák neplní svoje povinnosti v cirkevnom zbore, a preto je disciplinárne postihovaný. Nie je to pravda. Ale je smutné, že
klamstvo sa už stáva pravidlom a pracovnou metódou pána Krivdu. Poznám aj dôvod, je to strach a obava o svoju „moc“ v cirkvi,
lebo si uvedomuje, že mentálne ani odborne nesiaha farárovi Bunčákovi, obrazne povedané ani po členky, a tak musí nastúpiť jeho
odstránenie. A takáto prax sa udržiava v našej cirkvi ešte aj 28 rokov od nežnej revolúcie.
Bc. Milan Samák, zborový dozorca CZ ECAV Trenčín, 5. apríla 2017

Reakcia na príspevok Harmonogram prípravy a realizácie zjednodušenia štruktúry ECAV uverejnený v RL č.5:
Snaha zriadiť len jeden dištrikt je vlastne uzurpovať a sústrediť moc len do jedných rúk, čo považujem za krok späť. Všetko je vlastne
načasované tak, aby nový model začal platiť od 1.11.2018, nakoľko funkčné obdobie terajšieho predsedníctva cirkvi končí 31.10.
2018. Dovtedy chcú stihnúť vypracovať novú cirkevnú ústavu, podľa ktorej by mohlo predsedníctvo cirkvi ( hlavne generálny biskup )
kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. Toto sa nemôže stať. Záleží však hlavne na synodáloch ako sa k tomu postavia. Keď som však
pozeral na zloženie predsedníctiev seniorátov, ktoré sú členmi synody, tak som zistil, že dlhodobo nie sú obsadené senioráty
gemerský, tatranský a niektoré ďalšie len preto, že predsedníctvo cirkvi nesúhlasí s niektorými návrhmi na seniorov. Sú tam síce
administrátori seniora, ale čo sú to za funkcie, môžu takýto ľudia zastupovať senioráty na synode? Pozná naša cirkevná ústava takéto
funkcie? Nie je tu snaha vylúčiť niektorých ľudí zo synody? Vo vyššie uvedených seniorátoch dokonca nie sú ani volení konseniori, ktorí
by mali zastupovať seniorov. To je jedna zo základných vecí, ktorá by sa mala zmeniť - odobrať kompetenciu predsedníctvu cirkvi k
dávaniu súhlasu k voľbe seniora. Táto kompetencia by mala byť plne v právomoci príslušného predsedníctva dištriktu. Kto má lepšie
poznať svojich farárov – budúcich seniorov, ak nie biskup a dozorca príslušného dištriktu? Nevidím žiaden dôvod na takú
reštrukturalizáciu cirkvi, aká je navrhovaná, nakoľko my sme cirkvou ľudovou a vychádzame zdola zo zborov.
Ing. Jozef Oráč

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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