
Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k prenikaniu cudzích náuk a hnutí 
do ECAV 

 
V súvislosti s prenikaním cudzích duchovných prúdov do Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku prostredníctvom organizácií a hnutí, 
napr. Tréningové centrum  Kompas (TC Kompas), Hnutie zakladania zborov, 
Prirodzený rast cirkvi (Natural Church Development – NCD), Willow Creek a ďalších, 
ktoré si nárokujú vyučovať a viesť členov ECAV na Slovensku, Vieroučný výbor ECAV 
vydáva toto stanovisko: 
 
1. Každý človek je Pánom Bohom povolaný do stvoriteľského stavu cirkvi. Krstom 
svätým sa každý stáva kňazom, preto učíme o „všeobecnom kňazstve“ všetkých 
pokrstených. Kňazský stav platí na individuálnej rovine.  
 
2. Každý človek žije v konkrétnom spoločenstve ľudí: rodina, zbor, cirkev, národ. 
V závislosti od životnej situácie býva v živote povolaný do rôznych „úradov“ : napr. byť 
manželom, rodičom, učiteľom, vojakom, presbyterom, dozorcom, farárom. O úrade hovoríme 
tam, kde prebehlo verejné povolanie a poverenie k službe pre iných (sobáš, zloženie prísahy, 
uvedenie do úradu, ordinácia, inštalácia). Pôsobí to pokoj a poriadok v spoločenstve. Každý 
povolaný a poverený má povinnosť využívať to, čo mu je zverené – ale len v rámci svojho 
poverenia a povolania (otec v rodine, farár v zbore, biskup v cirkvi...). 
 
3. Úrad farára zastáva ten, ktorého ostatní „všeobecní kňazi“ poverili, aby verejne vykonával 
kňazskú službu pre a pri ostatných a koho cirkev riadne k tejto službe povolala. Na tento úrad 
sa vzťahuje 14. článok Augsburského vyznania (AV), kde sa úrad farára bližšie špecifikuje 
ako verejné učenie (publice docere) a riadne povolanie (rite vocatus). Rovnako sa týka aj 
úradu biskupa s rozšírením na posudzovanie a odmietanie neevanjeliového učenia  (AV 
28). Vo svojom farárskom a biskupskom úrade sa stávajú služobníkmi verejného zvestovania 
slova Božieho, ako ministri verbi divini a verejne spravujú hlavné znaky cirkvi (zvesť slova 
Božieho, prisluhovanie Krstu svätého, Večere Pánovej, rozhrešenie, vyučovanie).  
 
4. Cirkev je miestom, kde sa slovo Božie čistotne káže a sviatosti prisluhujú podľa 
evanjelia (AV 7), a preto je úrad znakom cirkvi  (notae ecclesiae). Povolaný do úradu robí 
tak z poverenia cirkvi, ktorá stojí na slove samého Ježiša Krista, ktorý prikázal, aby sa tieto 
veci diali v Jeho mene. Cirkev povoláva do úradu. Verejne vykonávaný úrad je potvrdením 
toho, že cirkev existuje ako spoločenstvo.  
 
5. Úrad farára a biskupa má svoju vážnosť a svoje opodstatnenie, aby sa zabraňovalo 
neporiadku, ktorý by vznikol, keby si každý začal uzurpovať niektoré veci pre seba a nechcel 
by sa podriadiť inému (1K 14, 40). S povereným verejným úradom je spojené zachovávanie 
jednoty a ochrana spoločenstva. Ak sa cirkev spreneverí „riadnemu povolávaniu“ a 
„verejnému učeniu“, potom nemôže efektívne zabrániť strate jednoty a rozdeleniu. Ak  
poverení a povolaní do verejného úradu prenechávajú svoj úrad ľuďom, pri ktorých absentuje 
riadne povolanie k verejnej službe, spreneverujú sa svojmu úradu. 
 
6. Z toho vyplýva nasledovné: 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku povolávala a poveruje učiteľov 
cirkvi verejne a podľa poriadku: v ordinácii, udeľovaním kanonickej misie.  
Je potrebné, aby si farári uvedomovali váhu ordinačného sľubu (Ako Kristov služobník 
budem brániť záujmy Evanjelickej cirkvi a. v. a pracovať pre jej blaho a rozkvet...). 



Je potrebné, aby si členovia našej cirkvi uvedomovali a rešpektovali, že vyučovanie v našej 
cirkvi prislúcha riadne a verejne povolaným do tohto úradu. 
 
7. Vieroučný výbor preto apeluje na všetkých, aby pre poriadok a jednotu cirkvi 
nevyučovali na žiadnej úrovni cirkevnozborového spoločenstva cirkvi tí, ktorí nemajú riadne 
povolanie k verejnému vyučovaniu. Toto stanovisko sa týka každej práce s deťmi, dorastom, 
mládežou, rodinami, presbytermi, laikmi aj ordinovanými.  
 
8. Vieroučný výbor povzbudzuje všetkých duchovných pastierov k plnému prevzatiu 
zodpovednosti za verejné zvestovanie evanjelia, prisluhovanie sviatosti, vyučovanie pri tých, 
ktorí im boli Pánom Ježišom Kristom skrze cirkev zverení. 
 
9. Vieroučný výbor napomína všetkých členov ECAV na Slovensku, aby rozlišovali, kto 
má, resp. nemá poverenie a povolanie k verejnému vyučovaniu, a súčasne napomína k 
rešpektovaniu učiteľského úradu v rámci našej cirkvi a k snahe o poriadok v cirkvi 
a k zachovávaniu jednoty. 
 
10. Vieroučný výbor vyzýva k modlitbám za porozumenie a pokoj v ECAV na Slovensku.  
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