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Pánova cirkev vychádza z minulosti, ale má pracovať pre budúcnosť. Ľudí dobrej 

vôle má spájať, nie polarizovať. Má byť láskavým domovom, miestom rastu viery 

a zdrojom poznania evanjelia Pána Ježiša Krista pre všetkých, ktorí prijímajú jej 

službu. 

 Vo funkcii generálneho biskupa ECAV budem v záujme Božej veci a bratsko-

sesterských vzťahov sledovať tieto ciele: 

 

1. Misia a diakonia 

 

 Pánovo slovo: Budete mi svedkami.  Čiňte mi učeníkmi všetky národy – platí aj 

pre nás. Preto budem napomáhať všetky misijné snahy. Ak cirkev nie je v misii 

aktívna, upadá. 

 Podporím vysielanie misionárov do zahraničia. Niekoľkí naši evanjelickí 

misionári  pracujú v zahraničí bez záujmu a podpory vlastnej cirkvi. 

 Evanjelická diakonia si získala sociálnou činnosťou rešpekt. Strediská ED sú aj 

misijnou službou. Chcem pomáhať vzniku nových stredísk ED a vytvárať systém ich 

personálnej i finančnej podpory tak, aby sa diakonia stala prirodzenou súčasťou 

života cirkvi. 

 

2. Vzdelávanie 
 

 Farári, seniori i biskupi potrebujeme výchovu k vzájomnej pomoci a láske, 

k horlivosti, k jednote ducha vo zväzku pokoja, k odpúšťaniu, k prekonaniu zlyhaní a 

k obnoveniu povolania a viery. Tomu majú slúžiť  duchovné cvičenia, aby sme neboli 

nájdení nehodní, keď kážeme iným. 



 My kazatelia máme vynášať dobré z pokladov svojich sŕdc. Preto v spolupráci 

s EBF a Biblickou školou vytvoríme systém vzdelávania farárov. Len ten, kto má, môže 

obohacovať iných. 

 Budem nápomocný pri tvorbe a podpore programov vzdelávania 

neordinovaných pracovníkov tak, aby bola zachovaná čistota učenia. 

 V oblasti školstva podporím tvorbu učebných textov, pracovných listov, 

zakladanie základných a materských škôl. Vytvorím priestor, aby farári mali záujem 

pracovať ako duchovní správcovia. 

 

 

3. Reštrukturalizácia cirkvi 
 

 Za dobrú myšlienku považujem vytvorenie troch dištriktov. Jeden z troch 

biskupov môže byť predsedajúcim biskupom, pričom sa môžu striedať. Tým sa 

posilnia dištrikty a umožní sa dvojstupňová správa. Odmietam premeniť našu cirkev 

na jeden dištrikt s jedným biskupom. 

 Cirkevné zbory sú základnými jednotkami cirkvi, z ktorých vychádza všetka 

moc. Táto evanjelická zásada nemá byť len na papieri. S posilňovaním právomocí 

zborov je dôležité viesť ich aj k zodpovednému spravovaniu svojich vecí 

a k solidarite so slabšími. Cirkev je v svojej podstate cirkvou len v cirkevnom zbore –  

tzv. vyššie cirkevné organizačné jednotky sú v evanjelickej cirkvi kvôli zborom, nie 

naopak. 

 Osobitný prístup si vyžadujú cirkevné zbory na dedinách a osobitný  

v mestách. Mnohí  naši členovia odchádzajú z dedín do miest. V mestách sa 

prihlasujú aj ľudia, ktorí v cirkvi nevyrástli. Všetkým treba vytvárať podmienky prijatia, 

a duchovnej starostlivosti. Treba sa tiež venovať službe v internátoch, a vo veľkých 

nemocniciach. 

 

4. Ekuména a spolupráca 
 

 S Božou pomocou chcem vnášať dôveru medzi pracovníkov cirkvi. Evanjelici 

na Slovensku bývali morálnou autoritou spoločnosti. Toto je možné obnoviť len 

spoločným úsilím a poctivou sebareflexiou. 

 Budem dbať na bratské vzťahy s ostatnými kresťanskými cirkvami na 

Slovensku. Treba spolupracovať na zmene financovania cirkví štátom, ale aj 

nachádzať spôsoby, ako môžu kresťania obstáť v sekularizovanej spoločnosti. 

 

Božou pomocou a v spolupráci chcem cirkev smerovať 
 

- k posilneniu viery, lásky a porozumenia v cirkvi 

- k povzneseniu a čistote evanjelického povedomia 

- k napomáhaniu misijnej činnosti 

- k vzdelávaniu duchovných a neordinovaných pracovníkov 

- k rastu úrovne našich škôl 

- k spolupráci s každým, kto chce byť užitočný Božiemu dielu 

 

Tak nám Pane pomáhaj! 

 

V Bratislave 31. 5. 2012 

 

Boris Mišina, v. r. 


