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Písmo, reformácia a Augsburské vyznanie 
 

• Sme cirkvou Božieho slova, ktorej Písmo je prameňom viery a pravidlom života. Božie 
slovo obsiahnuté v Písme máme poverenie zvestovať pravdivo, odvážne a úprimne 
v duchu našich Symbolických kníh. 

• Augsburské vyznanie viery je pre nás vyjadrením našej identity a je pre nás živým 
prostriedkom pochopenia odkazu Písma. 

• Reformácia iniciovaná Martinom Lutherom nie je len historickým zdôvodnením našej 
historickej existencie, ale aj východiskom a trvalým podnetom k reformám a k 
ozdravovaniu vnútorného života cirkvi. 

 
o Pre našu cirkev je kľúčové udržiavanie a posilňovanie biblického vzdelávania. 
o Pripravímekvalitne redakčne spracované vydanie Symbolických kníh v modernej 

slovenčine. 
o Reformovanie cirkvi nie je lipnutie na forme, ale hľadanie možností, ako čo 

najnaliehavejšie,najprístupnejšie, najláskavejšie a najpresvedčivejšie podávať Božie 
slovo veriacim i neveriacim. 

 
 

1Príklad 
 

• Boli sme postavení pred úlohu obnoviť vzájomnú dôveru a pestovať zdravé vzťahy 
v cirkvi –to je predpokladom plnenia jej základného poslania – zvestovať 
evanjeliumPána Ježiša Krista, slovom aj životom. 

• Naša cirkev, teda my všetci, sa musíme učiť odpúšťať si – tak, ako aj Boh odpúšťa 
nám. 
 

o Budeme v cirkviposilňovať: vnútornú komunikáciu a láskavosť, bratstvo a úctu vo 
vzájomných vzťahoch atiež otvorenosť. 

o Podporujeme a prosíme opravidelné modlitby za cirkev a jej predstaviteľov na 
všetkých úrovniach. 

o Nedeľu pokánia chceme vedome tematizovať ako deň pokánia cirkvi, vzájomného 
odpúšťanie si- s možnosťou osobnej spovede. 

o Zamedzovať zneužívaniudisciplinárneho konania a posilniť jeho objektívnosť zmenou 
cirkevného zákona. 

 
 
 
 



 2 Smerom dnu 
 

• Za nástroj obnovovania cirkvi považujeme bohoslužobný život. Služby Božie majú byť 
vedené v prívetivom duchu lásky, čo má byť posilnené aj zapájaním neordinovaných 
do ich priebehu. 

• V tomto duchu chceme pripravovať aj kandidátov duchovnej služby z radov 
študentov teológie. 

• Služby Božie majú byť centrom zborového života, kde majú nájsť svoje miesto, svoje 
témy a miesto pre svoj príspevok k službe všetci: deti, konfirmandi, mládež, rodiny, 
seniori a i. 

 
o Podporujeme programy zborových dní, programy pre manželský a rodinný život viery, 

pre duchovné, poznávacie, kultúrne i športové aktivity. 
o V spolupráci s EBF sa budeme snažiť pripraviť program Kandidát duchovnej služby 

(KDS) tak, aby študenti za účelom praxe v cirkevnom spoločenstve boli prideľovaní k 
niektorému CZ vbratislavskomsenioráte. 

o Evanjelický spevník bude priebežne dopĺňaný o nové piesne, ktoré prejdú odborným 
výberom a budú zverejňované na stránke našej cirkvi www.ecav.sk a v mobilných 
aplikáciách.  

o Podporujeme talentovaných členov našej cirkvi k tvorbe nových piesní pre deti, 
mládež aj dospelých. 

 

 3 Generácie 
 

• Zdôrazňujeme nikdy nekončiacu prácu v cirkevných zboroch so všetkými generáciami 
vytváraním podmienok pre ich stretanie sa a posilňovanie viery v ich spoločenstvách. 

• Opakujeme, že najvhodnejším miestom pre stretanie všetkých generácií v cirkevnom 
zbore sú Služby Božie, kde sa učíme tolerovať sa, rozumieťsi, slúžiť si a povzbudzovať 
sa k vzájomnej láske. 

 

o V cirkevných zboroch budeme podporovať vytváranie spoločenstiev jednotlivých 
generácií, zverejňovať misijné a vzdelávacie programy a piesne aj pre deti a mládež, 
ktoré sú osvedčené a podnecujú k medzigeneračnej službe a láske. 

o Za prirodzenú súčasť života zborov považujeme biblické vzdelávanie a základné 
cirkevnoprávne zručnosti neordinovaných pracovníkov cirkvi a ich aktívne zapájanie 
sa prostredníctvom rôznych foriem služby a svedectva do života cirkevných zborov 
a spoločenstiev, v ktorých pôsobia. 

 
 

 4 Sme tu pre druhých 
• Je potrebné, aby naša cirkev, vedomá si svojej duchovnej identity, vychádzala 

z vlastných priestorov a zúčastňovala sa ekumenických a spoločenských aktivít, ktoré 
sú v súlade s evanjelickými hodnotami. Ak ľudia neprichádzajú do cirkvi, tá musí ísť 
medzi nich. 

• Podporujeme obzvlášť slovenských evanjelikov v zahraničí. 



• Podporujeme misionárov, ktorí vyšli z našej cirkvi a majú povolanie niesť evanjeliom 
Pána Ježiša v zahraničí. 

 
o Kladieme dôraz na evanjelizáciu, lebo cirkev, ktorá sa nevenuje misii, hynie. 
o Konvertiti nie sú a nebudú druhoradými cirkevníkmi v našej ECAV. 
o Budeme získavať a ponúkať hodnotovo správne orientované programy. 
o Na podporu misijných aktivít našej cirkvi doma i v zahraničí vytvoríme darcovský 

program finančnej a inej podpory. 
 
 

 5 Štruktúra a administratíva 
 

• Želáme si posilnenie cirkevných zborov, ktoré sú základnou a rozhodujúcou cirkevno- 
organizačnou jednotkou v budovaní cirkvi. 

• Želáme si čo najviac decentralizovaný model cirkvi, so zachovaním princípu, že každý 
biskup bude mať svoj vlastný dištrikt. 

• Za dôležitú otázku v procese reštrukturalizácie považujeme prípadné zlučovanie 
cirkevných zborov, ktoré nie sú schopné samostatnej existencie, prípadne 
geografické zmeny seniorátov,na základe ich návrhov. 

• Jednota cirkvi budezaručená existenciou spoločných orgánov cirkvi, vytvorených 
zástupcami všetkých dištriktov. 

• Reštrukturalizácia cirkevnej správy má napomáhať zlepšovaniu podmienok pre rozvoj 
misie,práce a programov vo všetkých oblastiach služby a pôsobenia cirkvi. 

 
o  Budeme sa usilovať o skoré uvedenie systému EIS do praxe cirkvi. 

 
 

 6 Vzdelávanie 
 

• Želáme si cirkev, v ktorej budú mladí ľudiamotivovaní študovať teológiu a vstupovať 
do kňazskej služby. 

• Chceme dbať o ďalšie kontinuálne vzdelávanie farárov.  
• Rovnako chceme podporovať biblické vzdelávanie neordinovaných pracovníkov cirkvi, 

získavanie cirkevno-právnych zručností a ich aktívne zapájanie sa do služby 
v spoločenstve a v cirkvi. 
 

o Podporíme vydávanie literatúry, ktorá napomôže vzdelávaniu pracovníkov v cirkvi 
a misijných pracovníkov. 

o Budeme napomáhať vzdelávanie presbyterov, kantorov a ďalších funkcionárov 
v cirkvi. 

 
 

 7 Diakonia 
 

• Podporiť treba každú snahu v cirkevných zboroch, kde majú víziu uskutočniť reálny 
diakonický program. 



• Využiteľnosť absolventov Evanjelickej bohosloveckej fakulty so zameraním na sociálnu 
službu je v našej cirkvi veľmi nízka. Budeme hľadať možnosti ich uplatnenia na poli 
sociálnom i na poli pastorálnej starostlivosti. 

• Veľkou výzvou pre našu cirkev ostáva vytvoriť nemocničnú pastorálnu službu. 
• Posilníme spoluprácu s Evanjelickou diakoniou a s občianskym prostredím sociálnej 

pomoci. 
 
 

 8 Spravodlivosť 
 

• V cirkvi by mala prebehnúť diskusia o volebných pravidlách. 
• Poklesky a zlyhania duchovných i neordinovaných je potrebné riešiť diskrétne 

v luteránskej tradícii napomínajúcej lásky. 
 

o  Legislatívne pravidlá disciplinárnych konaní bude potrebné sprehľadniť, zjednodušiť 
a zamedziťich zneužívaniu – ale tiež umožniť transparentne a rýchlo riešiť 
disciplinárne priestupky: objektívne, spravodlivo a účinne. 

o Pastorálne zodpovednéosoby by nemali byť súčasťou disciplinárneho orgánu osôb 
zverených do ich pastorálnej starostlivosti. 

 
 

 9 Médiá 
 

• Cirkevná tlač na všetkých úrovniach má publikovať len overené informácie a biblické 
stanoviská. Dehonestovanie ľudí v cirkevnej tlači, alebo v inom médiu, bez výroku 
disciplinárneho orgánu a narúšanie bratsko-sesterských vzťahov v cirkvi publikovaním 
lží a poloprávd je neprijateľné. 

• Cirkev podporí vytvorenie mobilnej aplikácie pre veriaceho evanjelika. 
• Budeme podporovať komunikáciu s evanjelickou verejnosťou prostredníctvom 

sociálnych sietí. 
 

o Podporujeme a prosíme o spoluprácu aj na úrovni regiónov pri tvorbe a šírení 
mediálnych výstupov o našej evanjelickej cirkvi. 

 

 10 Financovanie 
 

• Želáme si cirkev, ktorej služba je čo najmenej závislá na cudzích zdrojoch, ale ktorej 
členovia ju ochotne podporujú, a ktorá svoje finančné a majetkové zdroje spoľahlivo 
spravuje. 

 
o Podporujeme všetky podoby darcovstva, služby a pomoci.  

 
 
 
 



 11 Ekuména 
 

• Záleží nám na bratsko-sesterských vzťahoch so všetkými kresťanskými cirkvami 
a náboženskými obcami. 

• Aj naďalej chceme byť platným členom Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej 
republike.  

• Pamätáme na mnohé evanjelické rodiny, ktoré prijali medzi seba kresťanov iného 
vierovyznania a oceňujeme, že mnohí vedia vychádzať navzájom v duchu tolerancie 
a ekumenickej jednoty. 

 
o Budeme podporovať snahy, ktoré posilnia dobré a biblické hodnoty v našej 

spoločnosti. 
o Budeme sa držať Augsburského vierovyznania a vieroučnej čistoty pri zachovaní 

rešpektu a bratskej lásky k inak veriacim a zmýšľajúcim. 

 
 

12Kultúrne dedičstvo 
• Uvedomujeme si význam nášho historicko-kultúrneho dedičstva, ktoré je zdrojom 

múdrosti, ale aj databázou skúseností a svedectiev viery. Poznanie našej minulosti 
nám pomáha pochopiť kým sme, odôvodniť našu prítomnosť a pochopiť našu úlohu a 
víziu do budúcnosti.  

• Ceníme si naše kultúrne pamiatky, ktoré sú svedkami pracovitosti a dobročinnosti, ale 
i talentu a kreativity našich predkov.  

 
o Chceme venovať zvýšenú pozornosť predarchívnej starostlivosti, starostlivosť o 

archívne dokumenty zosúladiť s platnou štátnou i cirkevnou legislatívou. 
o Vidíme ako dôležité rozvíjať osvetovú činnosť v tejto oblasti prostredníctvom 

odborných prednášok a seminárov. 
o Dôležitou úlohou tiež bude podniknúť konkrétne kroky na záchranu ohrozených 

archívnych dokumentov a kníh. 
o Máme víziu centra histórie ECAV, ktoré by v sebe spájalo tri pamäťové inštitúcie - 

Ústredný archív, knižnicu a múzeum. 
o Svoju pozornosť chceme venovať aj ohrozeným nehnuteľným a hnuteľným kultúrnym 

pamiatkam. 
 
 

13Životné prostredie 
 

• Zvyšovanie spoluzodpovednosti za ochranu životného prostredia, krajiny a jej 
prírodných zdrojov je súčasťou postoja našej viery. 


