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Boh dokazuje svoju lásku k nám tým,
že Kristus umrel za nás, keď sme boli
ešte hriešni.
Rímskym 5, 8
Úvodník

Viac ako 20 rokov sa vedú debaty
o reštrukturalizácii. To je viac ako obdobie
jednej generácie. Výsledok? Komisia pre
VYZNANIE
reštrukturalizáciu predkladá na Generálne
 CHARTA 2017 - PREAMBULA
presbyterstvo (GP) model jedného ústredia,
cirkvi bez dištriktov, jedného (generálneho)
 REŠTRUKTURALIZÁCIA – CENTRALIZÁCIA (MODEL 1D)
biskupa
so záhadnou
zmesou
nových
ALEBO DECENTRALIZÁCIA (MODEL 3D)
povinností každej COJ. Navrhuje vytvoriť
 REAKCIA NA AKTUÁLNE ČÍSLO EPST
dokonalý štát v štáte. Predkladaný model
 Z VAŠICH MAILOV (ODKAZOV)
dokonale kopíruje štátnu správu a štátne
 SPOLUPRÁCA
orgány. No a práve v tom je ten základný
rozdiel pohľadu súčasného vedenia cirkvi a reálnych potrieb cirkvi. Vedenie cirkvi chce budovať
organizačnú štruktúru cirkvi, zabúda však, že my už sme cirkvou. Tí, čo už sú v cirkvi, nie sú závislí od
dokonalej (štátnej) štruktúry, rozdelených priečinkov, zbierky zákonov a parlamentnej praxe. Tí, čo už sú
v cirkvi, sú závislí iba na Ježišovi Kristovi. S ním dokážeme realizovať akékoľvek projekty, zámery
a službu v cirkevných zboroch, v osobných životoch a na miestach, kde pôsobíme, kde pracujeme.
Ak bol pred 20 rokmi zvolený názov reštrukturalizačnej komisie „Komisia pre zjednodušenie
organizačnej štruktúry cirkvi“, tak to nebolo nadarmo. Malo to svoj dôvod. Zjednodušenie malo a má
hlavne priniesť otrasenie sa od zbytočností a náterov, ktoré nás brzdia v konaní a rozvíjaní služby
cirkevných zborov. Napriek pohnutej a zložitej dobe, je tu Svetlo a to musíme nasledovať. Nemusíme
vytvárať a ani kopírovať dokonalú štátnu štruktúru v našej cirkvi. Naopak musíme sa odbremeniť od
všetkého, čo nás oberá o výhľad na Krista. V tom je podstata zjednodušenia organizačnej štruktúry
cirkvi, je to v decentralizácii, je to vo viere, že menšie spoločenstvá ako i cirkevné zbory dokážu vykonať
oveľa viac ako nadriadené štruktúry na poradách a nekonečných zasadnutiach. Zmysluplné, ustanovené
nadriadené cirkevné štruktúry majú podporovať výmenu skúseností, podporovať prácu cirkevných
zborov a uľahčovať ich prácu, nie prácu priťažovať, neprimerane kontrolovať a znepríjemňovať. Chceme
sa nadýchnuť a chceme uplatniť dary a talenty, ktoré nám Hospodin dal? ÁNO.
mk



Reformačné listy sú žiadané
Chceme vám touto formou poďakovať za
doterajšiu podporu a záujem o ďalšie vydávanie
ako aj odoberanie Reformačných listov. Za
skutočne krátku dobu ich existencie sme
pochopili, že potrebujeme medzi sebou navzájom
komunikovať,
vymieňať
si
skúsenosti,
zjednocovať sa v tom ako formovať cirkev, ako
zlepšiť
vzájomnú
dôveru
a zvyšovať
transparentnosť pri správe veci cirkevných.
Prosíme vás, aby ste, podľa vašich
miestnych možností, Reformačné listy vytlačili aj
vaším rodičom, či členom cirkevných zborov
a spoločenstiev. Diskutujte o témach, o ktorých
píšeme, aby sme boli pripravení vydať svedectvo

v čase, ktorý na to bude určený, že nám záleží na
budúcnosti cirkvi, budúcnosti ďalšej generácie, že
nám záleží na obnove cirkvi a zachovaní
reformačných hodnôt.
Prosíme vás, pošlite nám príspevky
o činnosti
vašich
cirkevných
zborov
a spoločenstiev, ktoré môžu byť povzbudením
vo viere a službe v rôznych oblastiach pôsobenia
cirkvi a cirkevných zborov. Ak máte záujem,
môžete prostredníctvom Reformačných listov
zverejňovať aj oznamy, ktoré môžu byť
užitočné iným pracovníkom, či členom cirkvi
a cirkevným zborom.
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Upozornenie na zastrašovanie

AKTUÁLNE DIANIE
Charta 2017 oslovuje
členov cirkevných zborov
S radosťou prijímame informácie o tom, že sa
posolstvo o Charte na ochranu hodnôt reformácie
a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017)
roznieslo do všetkých kútov Slovenska. K dnešnému
dňu (piatok, 17. marca 2017, 08:00 hod.) sa
k signatárom charty pripojilo 159 členov cirkvi
prostredníctvom internetu a ďalších 12 členov cirkvi
prostredníctvom
podpisových
hárkov.
Je
potešiteľné, že medzi signatármi charty je množstvo
dlhoročných pracovníkov, laikov z cirkevných
zborov, presbyterov, ale aj zborových farárov. Nie je
to náhoda. Tlmočte, prosím, posolstvo Charty aj na
zborových či seniorálnych konventoch, v rámci
Vašich spoločenstiev či rodín. Nech je povzbudením
k budovaniu jednoty a posilňovaniu viery, že vieme
za Kým chceme ísť a akou cestou.
Text charty si môžete stiahnuť alebo
prečítať
na
internetovej
stránke
http://evanjelickajednota.sk. Ku jej jednotlivým
častiam sa budeme postupne pristavovať
v dnešnom a v nasledujúcich číslach Reformačných
listov.

V tomto istom čase súbežne dostávame aj
informácie o tom, že vedenie cirkvi a Predsedníctvo
Západného dištriktu uskutočňuje telefonáty a osobné
návštevy viacerých farárov a cirkevných zborov s cieľom
viesť „pastorálne rozhovory“ ako i prezentovať model
cirkvi bez dištriktov. Podľa informácií, ktoré máme sú
viacerí bratia a sestry v duchovnej službe, ktorí prejavili
odvahu a informovali o tom, že vznikla Charta 2017
zastrašovaní a vyzývaní, aby nešírili informácie o Charte
2017 a Reformačných listoch a naopak, sú tiež
usmerňovaní, aby podporovali líniu a názory vedenia
cirkvi. Dajte nám, prosím, vedieť o každom takomto
prípade.
Bratia farári a sestry farárky v službe, rovnako aj
bratia kapláni a sestry kaplánky, nenechajte sa
zastrašovať. Vaša viera a služba stojí na učení Pána
Ježiša Krista, nie na slepom nasledovaní vodcov.
Nebuďme však z tohto prekvapení. Toto sú metódy,
ktoré uplatňovalo vedenie cirkvi v ostatných rokoch.
V posledných mesiacoch viac a viac. Je smutné o tom
písať, ale je to tak. Tieto javy sa budú z ich strany
stupňovať. Takémuto konaniu je však potrebné povedať
NIE.

ZED – AKO ĎALEJ?
Milí bratia a sestry v duchovnej službe,
onedlho sa blíži termín
Valného zhromaždenia Združenia evanjelických duchovných (VZ ZED),
ktoré sa bude konať, ak Pán Boh dá, po nedeli Dobrého Pastiera,
v pondelok 1. mája 2017 v hoteli Partizán na Táloch.
Všetci členovia ZED sú srdečne pozvaní na VZ.
Na mnohých SPK sa preberá aktuálna situácia v ECAV, viacerí sú aktívni a horliví a navrhujú uznesenia
pre vyššie grémia, na niektorých, žiaľ, pre dusivú atmosféru a nátlak, to nie je možné.
Chceme všetkých povzbudiť, aby ste sa na SPK otvorene porozprávali o tom, čím všetci žijeme
a aké máme z toho skúsenosti, ako ďalej ... a čo očakávame od tohtoročného VZ ZED pri 500. výr. reformácie.
Milí naši, ozdravenie nepríde samo, treba sa oň pričiniť. Pán Boh nám hovorí, modli sa a pracuj.
My sa síce modlíme, ale otázka je ako a či vôbec pracujeme na ozdravení? Čo preň robíme?

Modlitba
Drahý Pane Bože, skláňam sa pred Tebou v pokornej prosbe za zoslanie Ducha Svätého na našu Evanjelickú a. v. cirkev
na Slovensku, prosím Ťa, aby si nás priviedol k nohám a srdcu Pána Ježiša Krista, aby si v nás obnovil pokoru a lásku
k Božiemu slovu. Aby si v nás prebudil lásku k človeku, lásku ku stvorenstvu. Prosím Ťa, utvrď nás vo svojom
zasľúbení, posilni našu vieru. Obnov v nás, prosím, súdržnosť, solidaritu, vedomie, že žiaden človek nie je väčší ako Ty,
že sme si rovní pred Tebou. Prosím Ťa, obnov v nás ducha radosti, ducha služby, ducha sily vytrvať v službe. Prosím
Ťa, o láskavé porozumenie medzi nami. Prosím Ťa, dotkni sa našich sŕdc, nech precitneme. Prosím o milosť a Božiu
ochranu pre všetkých našich duchovných a laických pracovníkov v cirkvi. Prosím Ťa o požehnanie pre naše cirkevné
zbory a pre celú našu krajinu. Prosím Ťa, nech sa dokážeme podvoliť Tvojej vôli a Tvojmu vedeniu! Amen.
Eva Bachletová
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REFORMAČNÉ OKIENKO – ZAMYSLENIE, REFORMAČNÉ VYZNANIE
Nestrkaj nos, kam nemusíš ...
Zvykli sme si starať sa hlavne o svoje pohodlie a kľud. Víriť hladinu, starať sa do iných vecí, príliš sa
angažovať v záležitostiach, sa, úprimne, neodporúča. Spôsobuje to totiž problémy. Teda presnejšie, človek tým
narobí problémy predovšetkým sám sebe.
Takto si zavaril Martin Luther, keď sa ozval, keď začal písať, keď sa začal starať. Začalo to – aspoň on si to
spočiatku myslel – celkom nevinne. Napísal niekoľko viet – podnetov k diskusii o odpustkoch – a zavesil to na
stredoveký facebook – teda na dvere kostola vo Wittenbergu. Spustili sa dve lavíny. Jedna osobná – lavína
problémov, prenasledovania, ťažkostí, ktoré sa na Luthera začali valiť. Tá druhá, ktorá začala prinášať zmeny,
nápravu, zlepšenie. Našťastie, tá prvá lavína ho nezastavila. Vedel, do čoho ide, napriek tomu sa nenechal odradiť.
V jednom liste Luther napísal: „Očakávam kliatbu z Ríma každý deň. Som pripravený na všetko. Keď príde kliatba,
budem pripravený ísť ako Abrahám nevedno kam, ale s istotou, že Hospodin je všade“.
Keby nám popod okná nejazdili autá a ja by som tento príspevok nepísal na počítači a nehral by mi pritom
jazz, asi by som si myslel, že sme v stredoveku. Sledujeme dianie v spoločnosti a vidíme, alebo aspoň tušíme, že sa
to uberá akýmsi zlým smerom. Sledujeme dianie v cirkvi a máme rovnaké pocity. Ale väčšinou na to len potichu
nadávame a vedieme „krčmové reči“. Bojíme sa verejne ozvať, lebo by to celkom iste spustilo rovnakú lavínu, aká
sa spustila na Luthera. Nechceme si zbytočne spôsobovať problémy a starosti, hlavne, aby sme mali „kľud a nohy
v teple“.
Lenže tie problémy nie sú zbytočné. Keby taký postoj zaujal Ježiš, tak On by neskončil na kríži a my by sme
skončili v pekle. To by určite nebolo dobré. Takže sme vďační, že – ako píše prorok Izaiáš: „On niesol naše choroby,
vzal na seba naše bolesti... On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia ... Hospodin
spôsobil, aby Ho zasiahla neprávosť všetkých nás.“ (Iz 53). Toto je podstata toho, čo cirkev prináša, čo robí a na
čo tu je – správa o Božej láske, ktorá je tak úžasná, že sa nezastavila ani pred problémami, trápením a smrťou.
Jedine na to tu cirkev je, aby prinášala túto úžasnú správu, toto evanjelium všetkým ľuďom. Ako refrén sa v listoch
apoštola Pavla vždy znova a znova opakuje, že je poslaný, aby šíril evanjelium Ježiša Krista, toho, ktorý nás
zachraňuje, oslobodzuje a prináša pokoj a radosť do našich životov. Kresťanom do Korintu napísal Pavol, že sa
rozhodol nevidieť medzi nimi nič iné, jedine Ježiša Krista, toho ukrižovaného. (1Kor 2,2). V tej istej línii pokračoval
Martin Luther, keď vo svojich spisoch zdôrazňuje, že jediná dôležitá vec v cirkvi je zvestovanie evanjelia. Nie zvyky,
tradície, oblečenie, dokonca ani formy a spôsoby bohoslužby, ale jedine zvestovanie evanjelia je to dôležité.
Všetko ostatné je druhoradé.
Dnes potrebujeme - rovnako ako pred 500 rokmi - reformáciu. Nielen hovoriť o tej, ktorá sa pred tými
piatimi storočiami odohrala. Za ten čas sme toho už zas veľa pokazili. Potrebujeme tých, ktorí sa nebudú starať len
o svoje pohodlie a kľud, ale nájdu odvahu a odhodlanie ísť proti prúdu. Nemôžeme mlčať.
Ján Oslík , zborový farár, Modra

REFORMAČNÉ VYZNANIE
Reformačné zásady „SOLA“ sa vytratili z nášho kresťanského života, z cirkvi. Medzi nimi aj „Sola Scriptura“ jedine Písmo. Dôraz sa presunul na Cirkevno-právne predpisy (CPP), hoci tieto nie vždy stoja na Písme. CPP spolu
s rozhodnutiami cirkevných grémií sa stali najsilnejším argumentom v našich služobných vzťahoch a v praxi
života cirkvi. Biblia pri tom stratila aktuálnosť. A s tým sa vytratila aj láska a úcta, pochopenie a tolerancia.
Dostali sme sa do kŕčového zákonníctva, ktoré nám prináša strach z trestu, a nie radosť z vykúpenia.
Preto som zostavil niekoľko vyznaní na základe biblických textov, ktoré v dnešnej dobe vnímam ako dôležité.
Nazval som ich „Reformačné vyznanie“, lebo sú písané s cieľom obrátiť náš pohľad späť k tomu, čo je podstatné –
aby sme svoj život žili jedine podľa Písma, vierou, z milosti a jedine pre zásluhy Ježiša Krista.
Ján Oslík Modra, marec 2017

O cirkvi
O hriechu
O zákone, evanjeliu a milosti
O kresťanskom živote

O ľudských ustanoveniach
O služobníkoch a vedúcich predstaviteľoch
O obradoch
-jednotlivé vyznania Vám prinesieme na pokračovanie /pozn. redakcie/-
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Evanjelici na Slovensku sú aj dnes veľmi
rozmanitým spoločenstvom. Túto rozmanitosť
chceme chrániť a pestovať, lebo ona je základným
prejavom evanjelickej identity. Je prejavom identity
ľudí žijúcich z povedomia neodňateľnej slobody
darovanej nám, ako zvrchovaný akt Božej milosti a
garantovanej našou vierou v Pána Ježiša Krista.

Ako sme Vám sľúbili, v nasledujúcich číslach
Reformačných listov Vám prinesieme jednotlivé časti
Charty 2017.
Preambula
Sme dedičia reformačných myšlienok, ktoré na
naše územie pred piatimi storočiami cez obnovu
cirkvi priniesli obnovu spoločnosti. Naša cesta k
spolužitiu ľudí, založenom na slobode jednotlivca a
na princípoch vzájomnej úcty, je inšpirovaná
slobodou, ktorú získavame ako Božiu milosť vierou v
Ježiša Krista. So znepokojením sledujeme, ako
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na
Slovensku (ECAV) prestáva byť „soľou zeme a
svetlom sveta“. Spreneverujeme sa nášmu
základnému
poslaniu.
Prestávame
byť
svedectvom o Božej láske, ktorá človeka
zachraňuje a premieňa. Toto svedectvo je potrebné
v dobe, keď ľudia stále viac hľadia na seba, svoje
záujmy a prestávajú sa zaujímať o ostatných
a pomáhať im, aby tiež prežili zachraňujúcu lásku
Božiu.

Ako spoločenstvo založené na biblických pravdách
a na ich pochopení v Symbolických knihách sme
formovaní svedectvami a teologickými zápasmi
celých novovekých dejín, ktoré nás učia vždy nanovo
prinášať oslobodzujúcu zvesť evanjelia. Túto
schopnosť nechceme stratiť ani dnes. Preto sa
hlásime k dôkladnému a v duchu reformačných
zásad, aj ku kritickému štúdiu vlastnej tradície. Toto
štúdium chceme pestovať ako na akademickej úrovni,
tak aj na úrovni radových členov cirkvi, neustálym
pohľadom na biblické texty ako také, ktoré nám
odhaľujú zachraňujúcu pravdu o človeku.
Ako spoločenstvo, hlásiace sa k ťažkej skúsenosti
evanjelikov počas protireformácie, vidíme aj
v súčasnosti
veľký
potenciál
v
posilňovaní
zvrchovanosti miestnych cirkevných zborov, od
ktorých sa v evanjelickej cirkvi odvodzuje všetka moc.
Každá vyššia organizačná jednotka má

Žijeme v dobe, keď stále viac ľudí podlieha strachu
z otvoreného a slobodného sveta. Znepokojujúco
veľké skupiny obyvateľov našej krajiny sa utiekajú k
ponukám radikálnych, zdanlivo rýchlych, ale, žiaľ,
násilných riešení spoločenských problémov, ako ich
predkladajú extrémisti a politické subjekty s
pochybnými hodnotami. Žijeme v dobe, keď vládnuce
politické strany strácajú dôveryhodnosť a politici
nedokážu zastaviť stále viac sa prehlbujúcu priepasť
medzi rastúcou mocou oligarchov a bezmocnosťou
ľudí stojacich na okraji spoločnosti.

byť len službou miestnym cirkevným zborom
a spájajúcim prvkom cirkvi v podmienkach nášho
kultúrneho a politického spoločenstva. Preto
vyzývame k takej zmene štruktúry ECAV na
Slovensku, ktorá zodpovedá tomuto princípu
decentralizácie a pružne dokáže reagovať na
aktuálne zmeny vo vzťahu štátu k cirkvám a
náboženským spoločnostiam. Model troch dištriktov
pokladáme za najlepšie východisko, pre hľadanie
optimálnej zmeny štruktúry.

V tejto kritickej fáze našej mladej demokratickej
spoločnosti stratila ECAV povedomie prorockého
poslania, vzdala sa dôležitej tradície svojich predkov,
ktorí boli hlasom svedomia vtedajšej spoločnosti.
ECAV stratila misijný rozmer (prinášať svetu
evanjelium Ježiša Krista) a tiež rozmer služby.
Stráca demokratický charakter. Jej predstavitelia
sú zameraní na upevňovanie centralisticky
organizovanej štruktúry totalitnými metódami.
Sústreďujú sa na podávanie disciplinárnych
podnetov,
predvolaniami
a
vypočúvaním
zastrašujú svojich kritikov.

Vyzývame členov Synody ECAV na Slovensku,
aby neboli ľahostajní k budúcnosti našej cirkvi
a bezodkladne využili všetky legitímne cesty, ktoré
s účinnosťou od roku 2018 vyriešia zmenu štruktúry,
volebného
zákona,
úpravu
kompetencií
predstaviteľov cirkvi, pripravia nové voľby a
zabezpečia plynulý prechod cirkvi k fungovaniu v
nových podmienkach.
V roku 500. výročia reformácie sa preto obraciame
na všetkých evanjelikov na Slovensku, na tých, ktorí
zostali v cirkevných zboroch, ako aj tých, čo sa našej
cirkvi z rôznych dôvodov vzdialili. Máme v rukách
dedičstvo reformácie, ktoré nás zaväzuje konať
v záujme neustálej obnovy cirkvi. Pozývame Vás, aby
ste svojimi darmi a svojimi schopnosťami prispeli
k reforme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku.

ECAV je dnes v spoločnosti vnímaná ako mlčiaca,
do seba a svojej minulosti zahľadená cirkev. Klesá
počet ľudí hlásiacich sa k ECAV. Mladí i starší ľudia
odchádzajú do iných cirkevných spoločenstiev.
Podporu samostatných organizačných jednotiek
a špecializovaných typov duchovenskej služby
zastavila túžba po ovládaní a kontrole. Pretrváva
úzkostlivé
lipnutie
na
niektorých
tradíciách
povýšených nad potrebu transformácie a obnovy.

-pokračovanie Charty na ďalšej strane-

4

REFORMAČNÉ LISTY 3/2017
Naša cirkev potrebuje nielen novú štruktúru,
ale aj nových ľudí s čerstvými silami a víziou. Preto
voláme všetkých k tomu, aby posilňovaní modlitbami,
hľadali ľudí ochotných prevziať volené funkcie v cirkvi
a povzbudzovali ich k vernej a odvážnej službe.
Vyzývame k zmene ustanovení o kandidačných
poradách, ktoré rôznymi manipuláciami oberajú
čestných a bezúhonných ľudí o ich právo byť volení.
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predstaviteľov poškodené dobré meno a boli
poškodené ich práva, tak civilné ako aj cirkevné.
● Zastaviť zneužívanie týždenníka Evanjelický
posol spod Tatier, mesačníka Cirkevné listy,
vydavateľstva Tranoscius, a.s. ako aj stránky
www.ecav.sk na jednostrannú propagáciu názorov,
poškodzovanie dobrého mena cirkvi i práv iných osôb
a zabezpečiť vyvážené zastúpenie dištriktov v
redakčných radách týchto médií.

S prosbou k všemohúcemu Hospodinovi, aby
sa svojou milosťou priznal k našej viere pre zásluhy
Pána Ježiša Krista, predkladáme túto chartu.

● Trvalo pracovať na obnove morálneho kreditu
našej cirkvi, jej dôveryhodnosti a tak deklarovať a
posilňovať reformačné zameranie cirkvi, aby sa
nestalo, že reformácia zostane len na papieri.

Ciele charty:
● Formulovať víziu ozdravenia a rozvoja našej
cirkvi, aby sa obnovila vzájomná dôvera,
transparentnosť
v
procesoch
rozhodovania,
akceptoval sa model otvorenej správy, participácie a
spolupráce, a rozvíjala sa činnosť a služba v
jednotlivých oblastiach pôsobenia cirkvi.

Súčasťou tejto Charty, na ochranu hodnôt reformácie
a obnovu ECAV na Slovensku, je Programový
dokument, ktorý ju podrobne objasňuje, i formuluje
víziu rozvoja, obnovy a zjednotenia cirkvi.

● Podporiť novelizáciu cirkevnej ústavy,
optimalizáciu územného členenia na tri dištrikty,
zjednodušenie
organizačnej
štruktúry
formou
decentralizácie kompetencií na dištrikty, senioráty a
cirkevné zbory a podporiť obnovu práv a slobôd v
cirkvi.

Svojím
podpisom
potvrdzujem/e,
že
sa
stotožňujem/e
s
obsahom
tejto
charty
sformulovanej a zverejnenej pri 500. výročí
reformácie, ako člen ECAV na Slovensku / zborový
orgán / orgán seniorátu / orgán dištriktu, s nádejou na
obnovu funkčnosti našej cirkvi v duchu reformácie,
obnovu vnútornej dôvery a transparentnosti pri
správe veci cirkevných.

●
Podporiť
transparentné
voľby nových
cirkevných predstaviteľov na úrovni dištriktov a
súčasne s tým na celocirkevnej úrovni (ktoré budú
odvodené od zastúpenia v orgánoch dištriktov a
seniorátov), do novej zjednodušenej organizačnej
štruktúry cirkvi.

5. marec 2017
-pokračovanie Charty nabudúce-

● Zastaviť prenasledovanie a rehabilitovať
poškodených členov ECAV, ktorým bolo konaním
ECAV na Slovensku a jeho ústredných orgánov a

Text Charty môžete podpísať na peticie.com, kde si ju
treba nájsť podľa názvu, alebo si ju môžete stiahnuť alebo
prečítať na internete http://evanjelickajednota.sk

Zastav sa a nájdi eVýchod – časopis, ktorý vidí svet v inom svetle.
Od januára 2010 Biskupský úrad Východného dištriktu začal opäť vydávať časopis Evanjelický východ (EV).
V minulosti bol EV vnútromisijným časopisom slovenských evanjelikov na východnom Slovensku, vychádzal mesačne
v Prešove od r. 1933. EV ako mesačné periodikum nechce byť len lokálnym časopisom jedného z dvoch evanjelických
dištriktov, ale má ambíciu osloviť všetkých veriacich.
Slovo ´Východ´ nevnímame z geografického hľadiska, aj keď historicky takýto pohľad možno skôr potvrdiť ako
vylúčiť. Pre nás má význam z hľadiska obsahového. Slovo východ = exodus – pomenováva ´vyjdenie´- t. j. zmenu stavu.
Táto zmena stavu zabraňuje statickému zahnívaniu, spôsobuje dynamiku života, otvára perspektívy budúcnosti.
Časopis EV svojím posolstvom chce prinášať ľuďom výzvy pre ich „zmeny – vyjdenia“ vo svetle Božieho slova.
Chce byť Východom pre „východ“ ľudí. 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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mať na starosti dva až tri krát väčšie územie, nemajú byť
súčasne zborovými farármi a majú mať navyše
automaticky seniorálnych kaplánov. Je to možné a reálne
zabezpečiť, ak je dnes nedostatok farárov a kaplánov?
Položme si úprimnú otázku, čo myslíte? Koľko študentov
sa hlási v súčasnosti do prvého ročníka Evanjelickej
bohosloveckej fakulty UK? To nechám ako kvízovú otázku
a odpoveď uvedieme v budúcom čísle Reformačných
listov. Budete veľmi prekvapení. Nezostane kameň na
kameni.
To, čo som doteraz uviedol je len slabý odvar toho,
čo materiál navrhuje ďalej. Materiál navrhuje rušiť
predsedníctva cirkvi ako stupeň riadenia. Funkcia
štatutárneho orgánu má pripadnúť na presbyterstvo. To, je
absurdné. V civilnom sektore, či pri neziskových
organizáciách, komerčných firmách ako aj v štátnej správe
je štatutárom stále jedna osoba, prípadne dve poverené
osoby (riaditeľ, predseda, konateľ a pod.). Materiál
navrhuje dôsledné oddelenie duchovnej správy od
materiálnej, akoby neexistoval farár, ktorý musí riešiť
alebo iniciuje z času na čas aj opravu kostola alebo fary.
Však je to úplne prirodzené a o spolupráci s členmi zboru.
Alebo to bude tak ako v nemocnici, že chirurg príde
k operácii až vtedy, keď je pacient a všetko pripravené
a odíde hneď po vykonaní chirurgického úkonu, však
pacienta zašije pomocný zdravotný personál? Nie je to
vytváranie ešte väčšej priepasti medzi veriacimi, členmi
zborov, a farármi (a kaplánmi)? Navrhovaná transformácia
z dielne vedenia cirkvi (alebo GBÚ) navrhuje aj ďalšie
absurdné veci, členovia synody sa majú nazývať
poslancami. Počet sudcov sa bude musieť navyšovať, lebo
dva dištriktuálne súdy sa zrušia, ale 6 seniorálnych súdov
sa má zriadiť.
Navrhované riešenie zavádza aj ďalšie stupne
regulácie činnosti a kontroly v radoch duchovných. Ak
doteraz previnenia riešil disciplinárny orgán a odvolania
súd, tak po novom má pribudnúť „duchovná rada“, ktorá
bude rozhodcom v tom, či bolo dodržané „Desatoro
Božích prikázaní“ alebo nie. Kde sme sa to dostali?
Komisia po 20 rokoch pôsobenia navrhuje pravý opak
toho, na čo bola zriadená, zavádza experimenty, ktoré
nebudú prinášať úžitok, ale mnoho neznámeho. Chcem
podotknúť, že výpočet absurdít som ani zďaleka
nevyčerpal. Materiál obsahuje aj dve - tri svetlé miesta
(presun zamestnávateľskej funkcie farárov a kaplánov na
nižšie COJ), ale tie zanikajú v záplave množstva
nerozumných návrhov celého, 68 stranového, materiálu.
Nie je to dobré! Skutočne nezostane kameň na kameni.
Toto nie je zjednodušenie štruktúry cirkvi,
ale pravý opak, ďalšie obrovské zaťaženie nelogickými
zmenami. Je to vytváranie štátu v štáte.

Model 3D schválila synoda v roku 2010 (uznesenie C3)
a to nasledovne: počet prítomných 56,
ZA hlasovalo: 38, PROTI: 10, NEHLASOVALO: 8.
To znamená, že model 3D prešiel 3/5 väčšinou.

O rôznom ovocí centralizácie
a decentralizácie
Článok V programového dokumentu Charty na
ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na
Slovensku (Charta 2017) vysvetľuje, v čom je rozdielne
ovocie centralizácie a decentralizácie. Tento článok
prinesieme v celom rozsahu v jednom z nasledujúcich
čísiel reformačných listov.
V tomto príspevku chcem dať do pozornosti
aktuálny vývoj vo veci reštrukturalizácie cirkvi. Je
smutné, že Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa
aktivizuje vo veci reštrukturalizácie v závere svojho
mandátu a to spôsobom, ktorý nesvedčí o tom, že chce
plynule zabezpečiť odovzdanie funkcie svojím
nástupcom. Naopak zvolalo Komisiu pre zjednodušenie
štruktúry ECAV na Slovensku s tým, že komisia predloží
na Generálne presbyterstvo návrh reštrukturalizácie.
Ťažko povedať, čo konkrétne predloží vedenie cirkvi na
rokovanie Synody ECAV prostredníctvom svojej väčšiny
na Generálnom presbyterstve (ako aj v komisii). Jedno
je však známe (z ich prezentácií v seniorátoch), že by to
mal byť model zrušenia dištriktov, pod zámienkou
redukcie stupňov cirkevnej správy zo štyroch na tri.
Tento prístup však maskuje to podstatné o čo ide,
o centralizáciu ešte väčšieho rozsahu akú zažívame
v súčasnosti. Ak návrh vedenia cirkvi bude čo i len
z jednej polovice totožný s materiálom „Reforma správy
ECAV na Slovensku“, ktorého autorom je riaditeľ GBÚ,
Ing. Dušan Vagaský, tak v cirkvi nezostane kameň na
kameni. O zjednodušení teda nemôže byť žiadna reč.
Uvedieme len pár faktov, ktoré navrhuje
materiál „Reforma správy ECAV na Slovensku“. Tento
materiál navrhuje zrušiť dištrikty, majetok dištriktov sa
má zvláštne rozdeliť medzi nové senioráty (navrhuje ich
6 alebo 8), ktoré budú pôsobiť v nových hraniciach
s novými úradmi seniorátov, ktoré bude potrebné
zriadiť, technicky a materiálne zabezpečiť. Navrhuje
zložité „operácie“, ako napríklad to, že minimálne
polovica týchto nových seniorátov budú musieť
zabezpečiť nové byty pre seniorov a kaplánov, ich
kúpou. Čo to znamená v praxi? Všetky seniorské úrady
v súčasnej podobe zaniknú, s ním aj súčasne zvolené
predsedníctva seniorátov. Noví seniori budú

-pokračovanie na ďalšej strane-
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Preto, dňa 14. marca 2017, občianske združenie Evanjelická jednota predložilo Komisii pre zjednodušenie
štruktúry ECAV na Slovensku detailný Návrh transformácie štruktúry cirkvi na tri dištrikty. Zverejnili sme tak náš
zmysluplný návrh, aby bol verejne dostupný, známy a mohlo sa o ňom transparentne diskutovať v cirkevných
zboroch a v seniorátoch. Sú známe aj jeho prínosy, jednoduchosť riešenia, minimálne ekonomické dopady a podpora
rozvoja práce a služby cirkevných zborov, pri zachovaní dlhodobo overených základných COJ – cirkevných zborov,
seniorátov a dištriktov a zmene charakteru 4. úrovne správy. Tá bude primárne koordinačná.
O tom, v čom spočíva návrh transformácie na tri dištrikty budeme písať nabudúce. Materiál si k tomu môžete
prečítať a stiahnuť na stránke http://evanjelickajednota.sk. Sme tu na Slovensku a v cirkvi, aby sme slúžili druhým,
tvorivo rozvíjali službu, lebo Hospodin k tomu pridá. Nie sme tu na to, aby sme sa zadebnili do kancelárií, úradov,
riadiacich a kontrolných štruktúr, lebo nezostane čas na službu druhým, ktorí to najviac potrebujú. Preto sa
pridŕžajme Božieho slova a našej vízie, ktorú sme formulovali v Charte 2017. Tá preferuje model troch dištriktov, ako
logické, najjednoduchšie a najúspornejšie riešenie zjednodušenia štruktúry cirkvi v súčasnosti.
mk

REAKCIA NA AKTUÁLNE ČÍSLO EPST
Vážená pani šéfredaktorka,
EPST odoberám a pravidelne čítam, aj napriek tomu, že stále častejšie mám výhrady k niektorým príspevkom,
neustále sa opakujúcim autorom príspevkov, nereagovala som.
Na Váš úvodník v poslednom čísle z 15. 3. už nemožno nereagovať. V druhej časti úvodníka sa vyjadrujete
k boju o moc v cirkvi, hovoríte o nevedomých ľuďoch, ktorí sa nechávajú zmanipulovať - akú mienku a predstavu máte
o svojprávnych členoch v ECAV, v cirkvi s demokratickými princípmi?
Následne píšete o podivnej Charte, viem o nej, môj podpis pod ňou nenájdete. To, čo uvádzate o chartistoch
a v zátvorke doslovne píšete /jej aktérmi sú ukrivdenci s morálnym životným zlyhaním/ - použitý výraz nemožno
zovšeobecniť, vyjadruje osobnostné vlastnosti, črty, hodnoty, a môže sa výlučne vzťahovať a byť ním označený
konkrétny jednotlivec!
Týmto vyjadrením sa dávate do pozície kresťana vyvolávajúceho nepokoj a hádžuceho kameňom - čo je
nekresťanské. Vystupujete ako novinár, ktorý má problém s novinárskou etikou a uvedený výrok môže byť problémom
aj v právnej rovine.
Poznám dobre signatára Charty pána farára Oslíka ako človeka s pokorou, až nadmieru kritického voči sebe,
s vysokými nárokmi na seba. Šíri okolo seba lásku, volá po láske, má prísne morálne zásady voči sebe, ale i ku iným.
Volá k službe, upozorňuje na egoizmus a pýchu, upozorňuje, že bez lásky sa zničíme - Ježiš je láska.
Tvrdím , že jeden chartista nie je ukrivdenec ani nie je človek s morálnym zlyhaním, a ak by sa to týkalo len
jedného chartistu nemáte právo zovšeobecňovať!
MUDr. Milena Drímalová CSc., VŠ pedagóg a presbyterka CZ Sučany

Príspevok je bezprostrednou reakciou na Úvodník sestry šéfredaktorky EPST v aktuálnom čísle. Uvádzame výber
z úvodníka: „Zbory a maily cirkevných predstaviteľov zahltili propagandistické pamflety. Tie majú farári natlačiť
a nanútiť ľuďom. Aj podivná Charta má byť základňou k opozičnej cirkevno-politickej činnosti rozkladajúcej cirkev. V jej
slovách sa totiž skrýva základný rozpor medzi tým, čo jej chartisti uvádzajú a aké skutky ich charakterizujú (jej aktérmi
sú ukrivdenci s morálnym životným zlyhaním), preto je neúprimná a jej slová sú len zakrývajúcim manévrom túžby po
moci. Budúcnosť cirkvi je v hmle a mená tých, ktorí sa snažia o jej prevrat, naznačujú snahu o nástup totalitarizmu.
Samozvanci a stroskotanci. To najveľkolepejšie čo máme? Tragické.“ (Martina Kováčiková)

Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
"DÔVERUJ Hospodinovi a ROB dobre, ... PRAVDU ostríhaj. RADUJ sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti SRDCE TÚŽI.
UVAĽ na Hospodina svoju cestu, DÚFAJ v Neho a ON vykoná. UTÍŠ sa pred Hospodinom a ČAKAJ na Neho..." Žalm 37,
3 - 7. Milovaní, zoberme aj dnes vážne Božie príkazy aj zasľúbenia, hľadajme Božiu tvár horlivo a celým srdcom.
NEDOVOĽME nikomu a ničomu, aby nás zviedol z cesty za Pánom Ježišom. Len tam je víťazstvo. Žid 12, 1 - 3. Si
svetlom. Tak SVIEŤ!!!
Stano Kocka, predseda Modlitebného spoločenstva
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Pamätám sa ...
Pamätám sa na tie dni, keď ako deti hnali sme sa
do kostola,
veď hlas zvonov rozliehal sa až po nebesá.
Starký, starká, krstná, mamka, spevník v ruke, radosť
v oku,
že nám Pán Boh dáva mnoho, vďačnosť niesla sa
v tom kroku.

Spev, modlitby, tiché vzdychy, celý ich dom naplnili,
z očí okuliare zložil v pokore, Duch vlial mu sily.
Chvel sa mu hlas, triasli ruky, no s úprimnou vierou
v srdci
ani len nemohol tušiť, že sa z nás raz stanú vlci.
Aj dnes posol v dlaniach zviera, no jeho zrak smútok
zračí.
Tento nenávidí toho,... dosť už bolo, fakt už stačí!
Miesto radosti len zloba, skaza, predsudky a pýcha.
Kam zmizla tá naša Láska, veď v tú verí, veď ňou
dýcha!?

Keď sa piesne dospievali a spevníky zavreli sa,
k obedu sme utekali, bolo treba pomodliť sa.
Tak sa starký ujal slova a ďakoval Bohu smelo,
pozerala som sa naňho, aj mne srdce zahorelo.
Tiež som chcela tak oddane Bohu veriť, Jemu slúžiť,
to som ešte nevedela, čím sa bude starký súžiť.
Vtedy som snáď bola malá a len málo rozumela,
no tá prostosť krásna detská, aj dnes by mi dala veľa.
Naučil ma bez predsudkov a zlej mysle vidieť ľudí,
bol pre mňa dôkazom toho, že pravá viera s láskou
prijíma a nesúdi.
A kde je Boh, tam je LÁSKA - kedysi jej bolo veľa.
Viem to, lebo v riadkoch Posla jeho tvár sa krásne skvela.
Srdce mu vždy pohladili tieto stĺpce, strany, riadky...
Čítal o tom, ako Pán Boh požehnáva život krátky.

Že viac bude urážanie ako láska, pekné slovo ...
že budeme len so smútkom spomínať na to, čo bolo.
Pane Bože, vidíš, že sme ako ovce bez Pastiera!
Odpusť prosím, že nám chýba rozum, nie len pevná
viera.
Že sme pochovali všetko to, čo pravé kresťanské je,
keď to niekto zvonku vidí, určite sa na nás smeje.
Dávame sa zapredávať, ohlúpnutí zmietame sa,
zvony nás viac nevolajú, ale ako zvony medzi sebou
bijeme sa.
(9.3.2017 Petra Košalková)




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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