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Abstract
Is ecumenical unity an irrelevant goal in Slovakia? What kind of basis does it 
have and what kind of obstacles did it experience? The goal of the study is to 
explore the present challenges and obstacles of the ecumenical commitment of 
the Evangelical Church and to overcome the obstacles by pointing out to the 
biblical and missiological reasons for it. Ecumenical responsibility of the 
Evangelical Church of Augsburg Confession in Slovakia has firm biblical roots 
and it follows the commitment of the fathers of the Reformation in the 16th 
century. It does not lead to uniformity but it is in a permanent search for the 
reconciled diversity, in which the common basis of faith of the Churches and 
diverse free attitudes of the different confessions and Christians remain 
reconciled. The unity in Jesus Christ is the first precondition for a successful 
mission of Christians in the pluralistic society today. Furthermore the 
ecumenical responsibility penetrates the whole life and work of the Church and 
gives it an inviting quality. All of this can be shown in numerous examples. 
Christians in Slovakia were able to show publicly their interest for unity. The 
analytical study shows and evaluates the most significant of them.
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Úvodom
      Nielen radoví členovia cirkvi, ale aj nejeden duchovný má v súvise 
s ekumenickou angažovanosťou cirkvi mnohé otázky a často zmiešané pocity. 
Pokúsme sa úvodom tohto referátu vysloviť niektoré z týchto otázok a pokúsme 
sa nad nimi stručne zamyslieť. Je to potrebné, aby sme mohli poukázať na to, 
prečo má evanjelická cirkev a v akom zmysle ekumenickú zodpovednosť. 
Môžeme vychádzať z teologického tvrdenia, ktorým chcem túto štúdiu 
predznačiť, že „ekumenická zodpovednosť cirkvi má priamy vzťah k súčasným 
i trvalým úlohám misijne orientovanej, apoštolsky zakorenenej a biblicky 
inšpirovanej cirkvi.“ 
      Najprv pomenujme niektoré výhrady a kritické otázky na adresu 
ekumenizmu.
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      Je ekumenická jednota devalvovaným, nepochopeným a zavádzajúcim 
cieľom? Nežilo sa kresťanským cirkvám lepšie, keď bolo jasné kde sú ich 
hranice a kto sú ich odporcovia vo viere? 
      Spomienka: jeden z duchovných otcov mi rozprával pri dvoch rôznych 
príležitostiach o tom, ako vďačne odovzdal Bibliu predstaviteľovi komunistickej 
moci, ktorý často prednášal vedecký ateizmus. Zároveň rozprával o tom, ako 
hrdinsky odmietol predať Bibliu jehovistovi, ktorý si ju prišiel kúpiť na faru. 
O čom to svedčí? 

O čom svedčí skutočnosť, že sú nám často milší ľudia, ktorí žijú bez 
viery, alebo ju dokonca odmietajú, ako tí, ktorí nehľadajú vieru správnym 
spôsobom a dopracovali sa k nesprávnym alebo odlišným uzáverom vo veciach 
viery? Prečo v nás vzniká obava z ľudí, ktorí svoj život inak ako my spájajú 
s vierou v Boha, možno dokonca na kresťanských základoch? Pýtajme sa 
sebakriticky, o čom to svedčí?  A pýtajme sa prečo pociťujeme niekedy väčší 
pokoj vo vzťahu k ľuďom, ktorí sa definujú ako ateistickí humanisti, alebo 
agnostici? Je to preto, že sú ich postoje príliš vzdialené našim a máme  pocit, že 
sú svojím radikálnym odmietaním  pre nás menšou výzvou, ako postoje tých, 
ktorí majú síce s nami veľa spoločného, ale v niektorých, pre nás citlivých 
otázkach, majú na veci viery iný názor?
      Bojíme sa, že hľadanie ekumenického súladu môže znamenať 
vyprázdnenie obsahu viery? 

Zážitok. Zahraničný hosť pri cirkevnej slávnosti v evanjelickom kostole. 
Zúčastnil sa jej sám, bez manželky. Išiel k VP. V príhovore povedal niekoľko 
paradoxných vecí. Jeho predkovia sa postarali v jeho meste o to, že sa tam 
rozšírila evanjelická viera počas reformácie. On je však dnes ženatý s katolíčkou 
a pri sobáši, nakoľko sa nemal času  tým zaoberať a zrejme tomu ani 
nepripisoval veľkú dôležitosť, podpísal, podľa jeho, slov „nejaké papiere“, ktoré 
mu predložil katolícky kňaz. Na základe týchto skutočností sú všetky jeho deti 
katolícke. On je hrdý, ako sa zdá, že žije v modernom ekumenickom zväzku 
a pokladá za nepodstatné, v ktorej cirkvi žijú jeho deti. Celá rodina nepatrí do 
konkrétnych cirkevných zborov a nepatrí ku pravidelným návštevníkom služieb 
Božích.  

Podobné skúsenosti ukazujú, že dochádza často k zjavnému nepochopeniu 
ekumenickej jednoty. Koncept „jednoty v zmierenej rôznosti”, vychádza 
z toho, že každá konfesia má a môže vlastným spôsobom prispieť k celému 
kresťanstvu, a preto rozdielnosti nemajú byť jednoducho odstránené, ale 
vzájomne zmierené a ako zmierené rozdielnosti zachované“.1 Tento koncept 
nesmie viesť k vyprázdneniu obsahu viery a k strate spoločenstva cirkvi.
     Dá sa pestovať úcta k vlastnej cirkvi bez pestovania konfesijného odporu 
voči iným cirkvám? Aká má byť v dnešnej pastorálnej situácii našich 
zborov a rodín stratégia obrany a budovania vlastnej cirkvi?  

1 Pozri viac v Evangelischer Gemeindekatechismus. s. 352
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     Pragmaticky možno poukázať na skutočnosť, že napríklad v mestách je 
v cirkevných zboroch väčšina manželských párov konfesijne zmiešaných. 
Väčšina pokrstených detí v mestách pochádza z konfesijne zmiešaných 
manželstiev. Tieto ukazovatele nasvedčujú, že tolerantný – láskavý postoj 
evanjelikov priťahuje do našej cirkvi aj členov iných cirkví. Možno nájsť mnohé 
prípady, keď násilný zápas o človeka inej konfesie, napríklad pri sobáši, viedol 
nakoniec k totálnemu odcudzeniu mladej rodiny od viery, aj keď sa podarilo 
tento zápas vyhrať tým, že sobáš bol napr. v katolíckom kostole. 

1. Ekumenická zodpovednosť Evanjelickej cirkvi má biblické korene

   Evanjelická cirkev podľa Augsburského vierovyznania si bola vždy vedomá 
svojej zodpovednosti za budovanie jednoty kresťanskej cirkvi. Dialo sa tak vo 
vernosti voči Božiemu Slovu, ktoré je pre nás prameňom viery a pravidlom 
života v snahe naplniť najsvätejšiu Kristovu túžbu vyjadrenú v arcipastierskej 
modlitbe, "aby všetci jedno boli" (J 17,21). „Jednota veriacich medzi sebou je 
odrazom nebeského pravzoru jednoty Otca a Syna, a preto sa od neho nedá 
izolovať.“2 Jednota kresťanov teda súvisí s jednotou Božej bytosti. Je ňou 
inšpirovaná a z nej vyživovaná. 

Podľa spoločného teologického stanoviska Nemeckej biskupskej 
konferencie a Vedenia  Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku 
(VELKD) s názvom Communio Sanctorum patrí do cirkvi podľa Novej zmluvy 
nie len Cirkev na zemi, ale tiež veľká neviditeľná Cirkev anjelov a kresťanov zo 
všetkých národov, kmeňov a rečí (Zjav 7,9-12), ktorí boli prijatí do slávy, preto 
ich možno nazvať svätými.3 

 Z množstva biblických dôvodov si pozrime aspoň tie, ktoré nachádzame 
v centrálnych častiach Arcipastierskej modlitby. Jednota, za ktorú sa Ježiš 
Kristus modlí, má svoje jasné dôvody a má tiež svoje jasné ciele:
          Medzi dôvodmi je jednota medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, na 
ktorej smú participovať aj Božie dietky v Kristovi: „ako Ty Otče si vo mne a ja 
som v Tebe, aby aj oni boli v nás“ J 17,21. Boh svojou jednotou napĺňa ľudí 
a tvorí z nich jeden Boží ľud v Jeho Trojici. Manifestáciu a aktivitu tejto jednoty 
nakoniec prináša Boží Duch. Smieme byť „dokonale jedno“ (v. 23). „Táto 
dokonalosť jednoty - pôvodné grécke slovo pleroó „naplniť – urobiť 
dokonalým“ má eschatologický význam (por. 1J2,5;4,12.17n) označuje 
zavŕšenie zjavenia Kristovho počas jeho pôsobenia.“4

     Jednota, ktorú Boh dáva sa prejavuje viacerými spôsobmi:
- Boh nás posväcuje v pravde. (v. 17) Ako tomu rozumieme? Pravda je pre 

nás svätá a iba pravda, ktorá je preniknutá Ním, Božím záujmom 
o záchranu človeka, je svätou a pravou. Boh nás učí poznávať realitu a za 

2 SCHULZ, Siegfried. Das Evangelium nach Johannes.  s 218
3 Communio Sanctorum. s 22
4 SCHULZ, Siegfried. Das Evangelium nach Johannes.  s 218
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týmto hľadaním je nakoniec vždy nie iba spoznanie stavu, ale tiež 
otvorenie cesty k vyliečeniu, náprave a reštitúcii pravej jednoty s Bohom.

- Kristus nám chce dať svoju slávu, ktorú dostal od Boha, aby sme boli 
jedno, ako Boh Otec a Syn sú jedno (v. 22). Často rozmýšľam, čo 
znamená táto Božia sláva v cirkvi? Určite to nie je nič z toho, čo by sme 
my svojimi nedokonalými silami chceli pridať k Božiemu dielu. Slávu 
dáva Boh. Je to paradoxná sláva kríža Kristovho a zraniteľná sláva cesty 
milosrdenstva a obete, ktorou kráčame. Je to sláva Kristovho víťazstva, 
ktorá vidí nádej tých, ktorí spoznali Krista. Sláva, ktorá sa dá vnímať 
nádejou na víťazstvo, ktoré možno ešte neprišlo. Sláva Božia, ktorá 
vytvára spoločného menovateľa služby evanjelizácie kresťanských cirkví. 
Sláva, ktorú budeme môcť raz vidieť naplno a spolu. Za to sa modlí Boží 
Syn (v 24).

- Jednota, ktorú dáva Boh, tá o ktorú prosí Kristus, „dokonalá jednota“, je 
potrebná na to, aby svet poznal, že Kristus je od Boha poslaný (v 23). 
Nejednota spochybňuje Krista v očiach ľudí, diskredituje vec, pre ktorú 
Kristus prišiel do sveta. Preto Kristus prosí aj za tých, čo pre slovo zvesti 
uveria v Neho. (v 20). Ekumenická jednota založená na uznaní 
spoločného Spasiteľa a hlavy Cirkvi Ježiša Krista je preto rozhodujúcou 
podmienkou úspešnej evanjelizácie kresťanských cirkví v spoločnosti.

2. Ekumenická zodpovednosť má základy v stanoviskách evanjelickej 
cirkvi v reformácii

       Reformačné vierovyznania, o ktoré sa opiera evanjelická cirkev ako o 
hermeneutický nástroj v prístupe k Božiemu slovu, hoci majú svoj historický 
kontext a odpovedajú z časti na rôzne aktuálne výzvy, majú pri nami sledovanej 
téme spoločné črty. Tieto sa dajú rozpoznať už z predslovu k jednotlivým 
dielam. Všimnime si tri z nich.
      Augsburské vierovyznanie bolo nesené nádejou, že tento spis, rovnako ako 
iné písomné stanoviská, ktoré si cisár vyžiadal od iných, budú viesť k tomu, „že 
názory a pohľady sa zjednotia a  vyrovnajú v jedinej kresťanskej pravde a tým 
sa odstráni všetko, čo sa na obidvoch stranách nesprávne vysvetľovalo a učilo 
a tým všetci prijmeme a zachováme jediné pravé náboženstvo.“5 Tento spis teda 
má „slúžiť jednote kresťanov“ Názory v CA sú vierovyznaním „farárov, 
kazateľov, učiteľov, ktorí kážu, učia a veria na základe Božieho slova v našich 
zemiach“6. Je teda postavené na Biblii, má slúžiť jednote cirkvi a ukazuje aj 
pripravenosť pripustiť vlastné chyby. Cisár je tu oslovený s celou úctou 
a nádejou, že skoro bude zvolaný všeobecný koncil kresťanov. O ekumenickom 
rozmere Augsburského vyznania podáva presvedčivú obsahovú analýzu Prof. 
Hinlický. Za rozhodujúci znak záujmu o jednotu v tomto spise pritom pokladá 

5 pozri viac: Symbolické knihy s 43,2
6 Symbolické knihy s 43,8
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to, že “záverečný 28. čllánok demonštruje vôľu prijať, ba dokonca posilniť (de 
jure homano) existujúci episkopálny system spravovania cirkvi prostredníctvom 
rozlíšenia časných a duchovných autorít. De jure divino možno povedať, že 
biskupský úrad má spravovať cirkev podľa evanjelia(AV 84:21), čoho dôkazom 
je nasledovný citát: “biskupi nemajú moc ustanoviť nič, čo by bolo v rozpore s 
evanjeliom” (86:34).7

       Východisková situácia Obrany Augsburského vyznania vyzerá odlišne. 
Cisár požadoval od zástupcov evanjelikov, aby prijali argumenty Confutácie. 
„Ako však môžu v najvážnejších otázkach náboženstva súhlasiť so spisom, 
ktorý nikdy nevideli? Pritom počuli, že aj také články majú byť odsúdené, pri 
ktorých sa s protivníkmi nedá súhlasiť bez hriechu.“8 píše Melanchton. Nádej na 
súlad však stále ostáva vo výhľade. Apologia je napísaná, aby „sa časom dalo 
ľahšie dospieť k súladu“9. Jasnú a pre cirkev potrebnú pravdu nemožno 
zavrhnúť“ to patrí k prioritám a „ pre slávu Kristovu a pre blaho cirkvi je 
potrebné vytrpieť aj nebezpečenstvá...“10 Melanchton končí svoj predslov 
modlitbou ku Kristovi, aby On riadil tieto konflikty a prosí za trpiacu cirkev a za 
to, aby jej Kristus „vrátil úprimnú a trvalú jednotu“11.
     Úvod k Šmalkaldským článkom Martina Luthera ukazuje ešte viac rastúcu 
biedu. Najhoršie je, že koncil v Manue sa nezišiel a Luther stráca nádej, že 
protivníci v Ríme vôbec dovolia, aby sa konal koncil, na ktorom by sa mohlo 
predniesť vierovyznanie. Preto píše a uverejňuje toto vierovyznanie. Veľmi si 
želá koncil. Pritom vie, že „pre nás ani tak veľmi nie je potrebný, ... naše cirkvi 
ho nepotrebujú...keďže sú tak dobre zabezpečené čistým Božím slovom... ale 
túžime po ňom, keďže vidíme, ako sú farnosti a biskupstvá prázdne, takže 
človeku puká srdce...“12 Aj tu sa teda dá povedať, že tento spis bol napísaný 
kvôli celej cirkvi, alebo dokonca kvôli tej druhej časti cirkvi. Katolicita a záujem 
o celú cirkev je zmyslom a cieľom vierovyznania, aj keď Luther ilustruje veľmi 
jasne svoj hnev, sklamanie a pochybnosti o druhej strane cirkvi.
     Možno teda súhrnne konštatovať, že vierovyznania boli motivované 
zásadnými a podstatnými teologickými témami. Sú biblicky zakotvené. Cieľom 
je zachovanie, resp. obnovenie jednoty a nádej na zlepšenie, či príde hneď, 
alebo neskôr. Horeuvedené spisy boli teda napísané v nádeji, že tieto spisy, aj 
keď nie hneď, prispejú k zhode. Aktuálnosť a zásadnosť sú teda základnými 
črtami vierovyznaní.
      Podobnú skutočnosť možno pozorovať pri vierovyznaniach, ktoré vznikli na 
území dnešného Slovenska v 16. storočí. V roku 1548 došlo k pokusu zo zákona 
zaviesť znovu staré náboženstvo. Ferdinand I. v tom istom roku prikázal, aby 
slobodné kráľovské mestá na východnom Slovensku, ako aj v banských 
7 HINLICKY,Paul. Budúcnosť cirkvi s 67. Autor podáva v šiestej stati tej istej práce aj pozorouhodný výklad 
teológie Augsburského vyznania, pozri s. 176nn
8 Symbolické knihy s 63,4
9 Symbolické knihy s 63,11
10 Symbolické knihy s 63,16
11 Symbolické knihy s 64,19
12 Symbolické knihy s 157,10
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oblastiach, zdôvodnili svoj odklon od starej cirkvi. Stalo sa to v troch 
vierovyznaniach, pri ktorých ako príklad poslúžilo Augsburské vierovyznanie 
(Pentapolitána 1549, Montana 1550 a Scepusiana 1569).
      V náväznosti na horeuvedenú tému možno vyzdvihnúť dve skutočnosti, 
ktoré pri týchto troch vierovyznaniach predstavujú spoločného menovateľa. 
Obidve ukazujú zvláštny záujem o službu v záujme jednoty celej cirkvi a nádej 
na jej dosiahnutie:
- Tieto domáce vierovyznania zo 16. storočia obsahujú 20 – 21 článkov. 
Samotné číslo prezrádza, že sa orientovali predovšetkým na prvú časť Confessio 
Augustana, ktorá konštatuje súlad so starou cirkvou. Všeobecný charakter týchto 
vyznaní demonštruje pozitívny záujem o jednotu cirkvi a pastorálny vzťah 
k odporcom. (Podobné sa stávalo údajne aj v Nemecku v následných rokoch.) 
Vyznania sa zdanlivo zriekajú rozporných článkov, robia však to, že do článkov 
vkladajú prvky, kde svoje odlišné stanovisko predsa prezentujú. Tak napr. 
Scepusiana v 17. článku hovorí zásadne o manželstve, pritom sa však 
zdôvodňuje aj manželstvo kňazov (CA XXIII) „Je známe, že aj v starej cirkvi 
mali kňazi manželky a kňazské deti. Aj Pavel prikázal biskupom a služobníkom 
cirkvi, aby si vybrali svoje manželky“ Táto poznámka je uvedená v pozitívnom, 
nie konfrontačnom štýle.“
- Všetky tri vierovyznania na rozdiel od Confessio Augustana obsahujú 
množstvo citátov z diel cirkevných otcov a ďalšie biblické referencie. Tým sa 
tiež má poukázať na základ, ktorý príslušníci reformačných zmien vidia v Biblii 
a teológii starej cirkvi. Tak dokazujú svoju biblickosť, apostolicitu a skutočnosť, 
že im, pokiaľ ide o pravosť viery, nič nemožno vyčítať.
     

3. Ekumenická zodpovednosť nevedie k uniformite, ale k jednote 
v rozhodujúcich základoch a prejavoch viery 

     Naša cirkev vyznáva, že je dnes súčasťou svätej všeobecnej (po grécky: 
katolíckej) cirkvi. Pre túto jednotu však nie je treba rovnaké obrady ani jednu 
organizáciu kresťanstva. Lebo podľa CA VII. stačí pre pravú jednotu cirkvi, keď 
sa „evanjelium  káže jednomyseľne a podľa správneho zmyslu a sviatosti sa 
prisluhujú podľa Božieho slova“13. K tomu treba ďalej uviesť, že:
- Augsburské vyznanie bolo pripravené v roku 1530 v snahe prekonať 

jestvujúci rozpor dopomôcť cirkvi k náprave a zamedziť rozkolu. 
- Preto tiež naša cirkev slovami svojej ústavy Čl. 3: "uznáva rovnoprávnosť 

všetkých kresťanských cirkví a podporuje úsilie o ich vzájomné dorozumenie 
a postupné zbližovanie..."14

     Naše chápanie cieľa ekumenizmu z tohto dôvodu nie je snaha po odstránení 
obohacujúcej rôznosti, ale prekonanie dôvodov rozdelenia. To platí aj uprostred 
evanjelickej cirkvi „K pravej reformácii patrí to, čo nám je spoločné rovnako 

13 Symbolické knihy s 46,1-4
14 Ústava ECAV s 6
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ako rôznorodosť“15. Analogicky to platí o jednote v interkonfesijnom prostredí 
kresťanstva. Možno to povedať vo vedomí, že ostáva otvorenou otázkou podľa 
akej metodológie určiť rovnováhu spoločnej základne a rôznorodých, stále ešte 
so spoločným základom kompatibilných dôrazov jednotlivých konfesií. 
Uspokojivo znie teologické konštatovanie, že ide o jednotu v rôznosti, zmierenú 
rôznosť, v ktorej je Kristus Pánom a hlavou a Duch svätý spájajúcou 
a aktivizujúcou mocou. Jednota nie je koncom rôznosti, ale rozdielnosti.

Cestou k zmierenej jednote je dialóg. Ekumenický dialóg medzi 
evanjelikmi a katolíkmi má za sebou úctyhodné dejiny a výsledky. V 
slovenskom prostredí k nemu prispeli a odborne dokumentovali jeho teologický 
obsah viaceré práce. Z nich pripomenieme “Ekumenický dialog” publikovaný 
biskupom Výhodného dištriktu ECAV v rokoch 1970 – 1994 ThDr. Júliusom 
Filom v roku 1997.16 Skoro v tom istom období (1999), ktoré patrilo do obdobia 
ekumenického optimizmu vrcholiaceho v podpise “Spoločného prehlásania o 
ospravedlnení z viery”17 medzi Svetovým luteránskym zväzom a Katolíckou 
cirkvou, vychádza na Slovensku v Tranosciu práca vtedy docenta EBF UK 
Pavla Hinlického Budúcnosť cirkvi.18 V nej sa autor venuje kľúčovým 
teologickým témam Cirkvi, ktoré sú zároveň centrálnymi témami vzťahu medzi 
evanjelickou a katolíckou teológiou. 

4. Zodpovednosť za jednotu v Kristovi vytvára predpoklady pre 
úspešnú službu cirkvi

Pochopenie tejto zodpovednosti za jednotu kresťanov v Kristovi sa musí 
prejaviť v rôznych úlohách cirkvi. V nich zároveň nadobúda svoju jedinečnú 
formu a svedecký charakter. Svedectvo o jednote kresťanov v Kristovi, ktoré 
preniká jednotlivé úlohy kresťanov a spoločenstiev kresťanov, pôsobí 
blahodárne dovnútra cirkvi na spoločenstvo kresťanov a zároveň sa stáva 
pozitívnym pozvaním pre ľudí vo svete. Niekoľko konkretizácií tohto tvrdenia:

4. 1. Služba evanjelizácie
       Ekumenické porozumenie medzi kresťanskými cirkvami v čase 
existencie mnohých kresťanských cirkví je bezpodmienečnou podmienkou 
pre úspešnú evanjelizáciu.     

Rozdelenie kresťanstva a znaky spochybňovania základnej kvality 
Božieho detinstva u kresťanov iných cirkví, ich základnej kresťanskej identity, 
je skutočnosťou, ktorá podlamuje dielo evanjelizácie. Najvýznamnejším 
svedectvom o sile evanjelia a pravosti viery je láska učeníkov. "Podľa toho 
spoznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať”, povedal 
Pán Ježiš Kristus, jediná hlava cirkvi (J 13,35). Všetky snahy, ktoré vedú k 
zbližovanie cirkví a dokazovanie ich vzájomnej lásky pred svetom napomáhajú 
15 WENZ, Gunther. Theologie der Beknntnisschriften I. s 239.
16 Pozri: FILO, Július st. Ekumenický dialóg s 14nn
17 Spoločné prehlásenie bolo podpísané 31. októbra 1999  v Augsburgu. 
18 HINLICKY, Paul.R. Budúcnosť cirkvi . Autor je dnes Profesorom na Roanoke College v USA.
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šírenie evanjelia a preto sú bezpodmienečne potrebné ako predpoklad úspešnej 
kresťanskej misie, nie iba v misijných krajinách južnej pologule, ale aj v starých 
krajinách kresťanstva.

4. 2. Posilňovanie osobnej identity viery a spolupatričnosti členov 
vlastnej konfesijnej rodiny  

Negatívna definícia vlastnej identity (lepšie viem proti komu som 
a menej prečo som to, čo hovorím, že som) nevedie ku skutkom pokánia, ani 
k ovociu viery. Ako sa prejavuje? Napr. emotívnym, nezdôvodneným 
odmietaním všetkého, čo mi dnes pripomína katolícku cirkev, hoci napr. takýto 
návrat k starým postojom v liturgickom živote patrilo k základným postojom 
evanjelikov po stáročia a potvrdzuje základné reformačné zásady. Otázkou sa 
stáva: 
- V akých časových horizontoch chceme hľadať a skúmať vlastnú konfesijnú 

identitu? Chceme to robiť iba v dosahu osobnej pamäte alebo aj v storočiach, 
kedy evanjelická cirkev na území dnešného Slovenska prežívala obdobie 
rozkvetu (za čias Tranovského, Krmana..)?

- Koho mienime zohľadniť pri skúmaní spoločenstva členov vlastnej 
konfesijnej rodiny? Len nás na Slovensku alebo aj evanjelikov 
v škandinávskych krajinách, v Nemecku, Amerike a mladé misijné cirkvi 
južnej pologule? 
Širší historický horizont nám dovoľuje spoznávať dedičstvo reformácie a jej 

východiská. 
Ak patrí k našej hrdosti Tranoscius, prečo Sviatok archanjela Michala, ktorý 

podľa Tranovského kancionála patrí k takým významným sviatkom, že má aj 
špecifické oficium: teda vlastné piesne Kyrie, Gloria, Krédo, nie je dnes pre nás 
prijateľný? Poznanie historických horizontov nám dovoľuje spoznať, prečo sme 
od reformácie stratili dôležité liturgické prvky. (Príklady o problémoch: Podanie 
rúk, kajúca modlitba, čítanie bibl. textov neordinovanými, ba dokonca Večera 
Pánova v službách Božích čím pravidelnejšie, to všetko sú pre niektorých 
katolícke zvyky. My evanjelici podľa niektorých, keď hovoria o Večeri Pánovej, 
chodíme „na spoveď“ raz do roka a používame pri tom „spovedné“ nádoby....)

Geografický horizont nám dovoľuje učiť sa od sesterských cirkví 
v zahraničí z vecí, ktoré sa pri nich daria Božiemu Duchu. 

Záujem o pestovanie spoločenstva členov vlastnej cirkvi vedie aj k ochote 
prijímať dovolené rozdielnosti v chápaní a správaní medzi nami. Na druhej 
strane vytvára záujem o službu blížnym v ich zápasoch a k ochote prijať takúto 
službu vo vlastnom živote.

4. 3. Spoločné výzvy si žiadajú spoločné aktivity kresťanov - Možnosti 
spoločenstva kresťanov v diakonii

Organizácia „Action by Churches Together International“  (ACT 
international) je príkladom o spoločnom postupe cirkvi združených v Svetovom 
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luteránskom zväze a Svetovej rade cirkvi pri službe núdznym. „Ďalšia 
spolupráca s ekumenickými partnermi a partnermi z iných náboženstiev pri 
odpovedi na ľudské potreby a odstraňovaní ich dôvodov“ je dôležitou prioritou 
v službe svetového luteranizmu na roky 2007 – 2011.19Výzva, s ktorou sa cirkvi 
vnímajúce túto spoločnú zodpovednosť musia vysporiadať je: ktoré úlohy 
vykonávať spolu s inými cirkvami v službe svetu a ktoré robiť vlastnou cirkvou.

4. 4. Tvorba slobodnej spoločnosti, ktorá pozná svoje základy a ciele
Dobré rozhodnutia pre Krista sa musia udiať v situácii slobody 

Evanjelici, naši predkovia na území dnešného Slovenska, Maďarska a Rakúska 
boli od počiatku za osobnú slobodu vo veciach viery. Viedenský mier 1608 
a Linecký mier 1647 to dokazujú. Evanjelici sa usilovali o zakotvenie 
náboženskej slobody pre každého, bez ohľadu na spoločenské postavenie. Aj pre 
nevoľníkov a vojakov. 

Ako pôsobí násilie vo veciach viery? Ako zachovať slobodu 
neslobodným, napríklad  v situáciách sociálnej, zdravotnej závislosti na trvalej 
opatere, aby sa ich rozhodnutie pre Krista mohlo slobodne rozvinúť?  

Človek, ktorý všetky svoje hodnotné rozhodnutia robí v slobode, odmieta 
nátlak a vynucovanie rozhodnutí. Preto tiež cirkev, ktorej hlavou je Kristus 
a riadi sa Božím slovom vnútorne, smerom do svojich spoločenstiev a grémií 
rovnako, ako aj smerom do spoločnosti, zastáva hodnoty slobody a rozvíja 
demokratické procesy. To je cesta pre hodnotné prijatie Krista. Takéto prijatie 
Krista sa deje vo vnútornej slobode.

5. Agenda spoločných snažení napomáha vlastnú službu našej 
Evanjelickej cirkvi

V slovenskej ekumenickej realite nedávnych rokov možno s radosťou 
konštatovať pozitívne znaky. Ochota k spolupráci a vzájomné uznanie sa 
prejavili napríklad v týchto oblastiach:
- Zmluvy so štátom (všeobecná 250/2002 Z.z., a pre oblasť škôl a vzdelávania, 

pre ozbrojené sily...) priniesli nielen posilnenie postavenia cirkví v štáte, ale 
aj zblíženie medzi cirkvami, ktoré sa na tom zúčastnili. Ekumenická citlivosť 
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku sa prejavila v tom, že sa neusilovala iba 
o posilnenie svojho postavenia v štáte pre seba, ale že k týmto procesom 
prizvala aj ostatné registrované cirkvi a náb. spoločenstvá, ktoré mali 
o takúto spoluprácu záujem. Túto skutočnosť s vďakou rozpoznali 
predstavitelia iných cirkví a postoj Evanjelickej cirkvi a.v. ocenili aj radoví 
členovia. Právne postavenie a verejné meno cirkvi sa posilnilo.

- Rastie rozsah spolupráce v oblasti práce s mládežou (campfest – 
najmasovejšia akcie mládeže – aj napriek niektorým negatívnym 

19 pozri: Living in Communion in the World Today,  s 201 – 237, kde sa predstavuje Strategický plán rozvoja na 
roky 2007 – 2011. Smernica 2.4 poukazuje na dôležitosť ekumenickej spolupráce v rozvojovej práci 
a v odstraňovaní dôsledkov prírodných a humanitárnych kríz.
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skúsenostiam), v diakonii, študijných programoch ERC. Pre našu cirkev takto 
dochádza k prenosu skúseností, ktoré sa dajú využiť obsahovo a metodicky 
v našom prostredí.

- ERC sa stala v rokoch 1994 – 2006 autoritou popri KBS a dostáva štátnu 
podporu na prevádzku ústredia. 

- Spoločné dielo cirkví v štúdiu siekt, vydávanie časopisu Rozmer a vytvorenie 
centra pre štúdium siekt na Svoradovej 3. 

- Príprava ekumenického prekladu Biblie – jeden z najdôležitejších 
teologických projektov.

- Spoločné programy Ekumenickej mimoriadnej a rozvojovej služby.
- Programy Jubilejného roka 2000, pri ktorom došlo k tvorbe viacerých 

kultúrnych aktivít v spolupráci Konferencie biskupov katolíckej cirkvi 
Slovenska Ekumenickej rady cirkví v SR a Ministerstva kultúry SR.

- Program Okrúhleho stola – na podporu práce jednotlivých cirkví. Zároveň 
smeruje k prežívaniu a napomáhaniu jednoty v Kristovi.

- Spoločné prehlásenie (katolíci a evanjelici) o eutanázii. V tomto a ďalšom 
prípade naša cirkev vyjadrila pre seba aj verejne svoje stanovisko 
k individálno-etickej alebo sociálno-etickej výzve súčasnosti.

- Spoločné stanovisko k duchovnej službe v nemocniciach – príprava 
inštrukcie ministra zdravotníctva pre nemocnice.

- Spoločný zápas za zastavenie programu RAST v školách.
- Prehlásenie o vzájomnom uznaní Svätého krstu medzi katolíkmi 

a evanjelikmi na Slovensku.
- Spoločný pohľad na dejiny – hľadanie pochopenia v kľúčových 

a kontroverzných otázkach histórie. Spoločné spoznávanie spoločných dejín 
pomáha doliečiť historické rany.

Záver:

V tejto štúdii sme sa pokúsili predstaviť a analyzovať určitý paradox viery, ktorý 
sa prejavuje pri ekumenickej zodpovednosti Evanjelickej cirkvi a.v. na 
Slovensku. Menšinová evanjelická cirkev, hoci je oveľa menšia svojím počtom, 
nekoná ustráchane a defenzívne, ale ostáva paradoxne ekumenicky otvorená a 
iniciatívna, pestuje vlastnú identitu a zaujíma sa a usiluje o tvorbu znakov 
viditeľnej jednoty bez strachu a bez nedôvery. Tak sa prejavuje pravosť viery, 
ktorá nekoná sebazáchovne, ale v dôvere v zasľúbenia a silu Kristovho základu 
cirkvi, koná obetavo. Tým ostáva verná svojmu reformačnému dedičstvu 
v hľadaní jednoty v Ježišovi Kristovi. Pre tých, čo to chcú rozpoznať sa stáva 
možnou paradigmou. 
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