
Podnety na diskusiu o vízii a programe rozvoja  

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

 

Cirkev 

1. Reformácia iniciovaná Martinom Lutherom nie je len historickým zdôvodnením našej 

existencie, ale aj východiskom a trvalým podnetom k reformám a k ozdravovaniu vnútorného 

života cirkvi. Augsburské vyznanie viery je pre nás vyjadrením našej identity, vymedzuje našu 

príslušnosť v kresťanskom svete a je pre nás živým prostriedkom pochopenia odkazu Písma. 

2. Vážime si čas slobody, ktorý nám Pán Boh doprial. Slobodu vierovyznania nepovažujeme za 

samozrejmosť. Vyznávame svoj osobný hriech, ako aj hriech našej cirkvi za zlé svedectvo lásky, 

slabé misijné pôsobenie, hriech vzájomného osočovania, hriech ľpenia na ľudských predpisoch 

viac, ako na Božom slove, hriech zlého svedectva zloby a rozdelenia, a to všetko počas 

posledných 30 rokov. 

3. Naším záujmom je obnovenie vzájomnej dôvery, ozdravenie vzťahov v cirkvi a jej vnútorného 

prostredia, ktoré je predpokladom pre plnenie jej prvoradého poslania – zvestovania evanjelia 

Ježiša Krista slovom aj vlastným životom. 

4. Chceme byť autentickou a priateľskou cirkvou, milujúcou Hospodina. Cirkvou, ktorá vie 

prejaviť emócie, poskytnúť úsmev, lásku a rešpekt v prístupe a komunikácii s inými, a ktorá vie 

byť duchovnou oporou hľadajúcim, zraneným a potrebným. 

5. Želáme si takú ECAV na Slovensku, ktorá dokáže prostredníctvom rôznorodosti foriem práce a 

služby cirkevných zborov osloviť aj doteraz pasívnych evanjelikov a ich rodinných 

príslušníkov, ako aj aj obyvateľov vo svojom okolí. – Cirkev, ktorá dokáže vytvoriť zázemie pre 

deti a mládež, a ktorá je oporou pre ľudí v núdzi, ľudí rôzneho postihnutia a ľudí v rôznych 

životných situáciách. 

6. Želáme si ECAV na Slovensku, ktorej zodpovedné orgány dokážu nestranne a objektívne 

rozhodnúť vo veciach disciplinárnych a súdnych konaní. Napomínanie i postihovanie tých, ktorí 

sa previnili, nech sa deje v bratskej a sesterskej láske, rešpekte a vzájomného prijatia. 

7. Želáme si cirkev, ktorej služba nie je závislá na cudzích zdrojoch, ale ktorej členovia ju ochotne 

podporujú, a ktorá svoje finančné a majetkové zdroje spoľahlivo spravuje. 

 

Cirkevní predstavitelia 

8. Túžime po cirkvi, kde predovšetkým duchovní a ostatní predstavitelia cirkevných zborov, 

seniorátov a dištriktov sú príkladom dobrých vzťahov bratsko-sesterskej lásky, dobroprajnosti, 

vzájomnej úcty, schopnosti pokory, pokánia a odpustenia a horlivosti v dobrom svedectve pred 

svetom i pred cirkvou. 



9. Želáme si, aby autorita biskupov bola prirodzená, nie vynútená, aby biskupi dokázali prejaviť 

lásku, milosrdenstvo, povzbudenie, prijatie, aj odpustenie – aby predstavovali morálnu autoritu 

a podporu v duchovnom raste svojho dištriktu i v celej cirkvi. 

10. Želáme si cirkev, v ktorej mladí ľudia budú motivovaní študovať teológiu a vstupovať do 

kňazskej služby. Cirkev, kde si ordinovaní budú vedomí dôležitosti svojho poslania, že ich 

služba má zmysel a stretáva sa úctou cirkevníkov a podporou nadriadených. 

 

Štruktúra cirkvi 

11. Želáme si posilnenie základných COJ, ktorými sú dištrikty, senioráty a najmä cirkevné zbory, 

ktoré sú rozhodujúcim článkom v budovaní cirkvi.  

12. Nadväzujúc na uznesenie č. C3 Synody ECAV na Slovensku z roku 2010 je potrebné 

rozpracovať legislatívu na 3 dištrikty. (Uvedené uznesenie č. C3/2010: Synoda Evanjelickej 

cirkvi a. v. na Slovensku ukladá Komisii pre zjednodušenie štruktúry pripraviť návrh štruktúry 

s ekonomickými, legislatívnymi a organizačnými zmenami na tri dištrikty v termíne do budúcej 

Synody. Prezentácia: 56; Za: 38; Proti: 10; Nehlasovalo: 8. Návrh bol prijatý.) 

13. Želáme si zjednodušenie štruktúry cirkvi, ktorá zníži administratívnu záťaž COJ, umožní 

rovnomernejšie rozdelenie úloh, počtu cirkevných zborov a seniorátov v dištriktoch, či lepšie 

geografické rozčlenenie dištriktov. 

14. Reštrukturalizácia cirkevnej správy má napomáhať zlepšovaniu podmienok pre rozvoj práce, 

programov a misie vo všetkých oblastiach služby a pôsobenia cirkvi. 

15. Posilnené cirkevné zbory, rovnomernejšie rozdelená práca v dištriktoch a ich seniorátoch 

prirodzene prinesie väčšiu spolupatričnosť vyšších a nižších COJ, posilní spoluprácu 

a budovanie jednoty cirkvi. 

16. Posilňovanie vnútornej jednoty cirkvi, cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov, sa má diať aj 

prostredníctvom spoločnej podpory rôznych misijných, diakonických, školských, vzdelávacích 

a sociálnych projektov, ku ktorým sa jednotlivé COJ zaviažu. 

17. Silnejšie cirkevné zbory, senioráty a dištrikty budú schopné podporovať a zvýhodňovať prácu 

farárov a kaplánov v znevýhodnených regiónoch Slovenska. 

18. Najmenšie cirkevné zbory, či malé administrované zbory by mali dostávať efektívnu duchovnú 

a organizačnú podporu a zjednodušenú formu riadenia a administrácie.  

 

Neordinovaní 

19. Želáme si, aby naša cirkev generovala odhodlaných a odborne zdatných neordinovaných 

spolupracovníkov. To umožní cirkevným zborom, aby intenzívnejšie spolupracovali 



a napredovali tak v oblasti duchovnej, ako aj v oblasti hospodárskej a boli tak samostatnejšie 

a udržateľnejšie. 

20. Za prirodzenú súčasť cirkvi považujeme biblické vzdelávanie a základné cirkevnoprávne 

zručnosti neordinovaných pracovníkov cirkvi a ich aktívne zapájanie sa prostredníctvom 

rôznych foriem služby do života cirkevných zborov a komunít, kde pôsobia. 

 

Médiá 

21. Želáme si modernizáciu a rozvoj cirkevných evanjelických médií, rozvoj a podporu duchovnej a 

náboženskej literatúry. Potrebné je k tomu využiť moderné a zodpovedné formy komunikácie, 

elektronizácie a digitalizácie. 

22. Želáme si, aby celocirkevná tlač a médiá boli názorovo pluralitné, aby poskytovali vyvážený 

obraz o dianí v cirkevných zboroch, kde prebieha reálna práca a služba cirkvi. 

23. Aby médiá slúžili na prospech Božiemu dielu, neželáme si, aby zverejňovali nepodložené 

informácie, dehonestovali osoby na základe domnelých zlyhaní a prinášali zlovestné, nenávistné 

články účelovo likvidujúce povesť oponentov. Ctíme si prezumpciu neviny.  

 

Cirkevné zbory 

24. Sme presvedčení, že evanjelium Ježiša Krista, Božie slovo obsiahnuté v Starej a Novej zmluve, 

a  podávané v spoločenstve cirkevného zboru v zmysle našich symbolických kníh, je jediným 

prostriedkami pre obnovu našich životov, spolu s prisluhovaním sviatostí. Len Božie slovo 

a sviatosti napomáhajú uplatniť dary a talenty jednotlivcov v cirkevných zboroch, komunitách 

i v celej našej cirkvi. 

25. Želáme si, aby sa práca a služba našich cirkevných zborov rozvíjala plnohodnotne vo všetkých 

oblastiach či je to práca s deťmi, s mládežou, s rodinami, s ľuďmi v núdzi, diakonická práca, 

práca na školách a s vysokoškolákmi, spolupráca v komunite obce a ekumény, kde cirkevný 

zbor pôsobí. 

26. Želáme si takú ECAV, ktorá umožňuje 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. 

 

Cirkev a spoločnosť 

27. Želáme si, aby práca, ktorá sa koná a rozvíja v cirkevných zboroch, bola požehnaním pre mestá, 

obce, regióny, ako aj komunity obyvateľov, kde cirkevné zbory pôsobia. Chceme sa učiť byť tu 

pre iných. 



28. Želáme si rozvoj vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, podporu duchovných, kultúrnych 

aktivít a zvýšenú podporu ochrany kultúrneho dedičstva cirkevných zborov vrátane písomného 

dedičstva, archívov a knižníc. Zvyšovanie spoluzodpovednosti za ochranu životného prostredia, 

krajiny a jej prírodných zdrojov by malo byť súčasťou postoja našej viery. 

29. V roku 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľstva. Z tohto pohľadu považujeme tento rok za 

dôležitý medzník, ku ktorému má smerovať naša snaha o obnovu kreditu cirkvi v spoločnosti, 

zlepšenie jej reálneho a tiež mediálneho obrazu a pomenovanie hodnôt, ktoré cirkev do 

spoločnosti prináša. 


