Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Ústavný zákon č. 2/2005
o Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a o jej službe

§1

§4

(1) Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku je súčasťou jednej svätej obecnej cirkvi Ježiša Krista, telom Kristovým a tak účastnou na Jeho pomazaní a službe. Na základe Písma svätého, Apoštolského vierovyznania a v zmysle prijatých vierovyznaní, ktorými sú Heidelberský katechizmus a II. Helvétske vierovyznanie, uznáva za svoju
jedinú hlavu Ježiša Krista.
(2) Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku uznáva za svojho člena každého, kto žije v ktorejkoľvek časti
sveta a hlási sa za maďarského alebo slovenského reformovaného, čo aj dáva najavo.
(3) Svoje práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v
cirkvi každý praktizuje v samostatne fungujúcej, autonómnej cirkevnej organizácii podľa svojho trvalého bydliska.
Pre praktizovanie tu deklarovanej historickej jednoty, s
plným konsenzom príslušných cirkví, sa môžu vytvoriť
organizácie, ktoré presahujú štátne hranice.
(4) Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku s reformovanými cirkvami na celom svete spája jednota viery.
V spoločenstve svätej cirkvi obecnej sa snaží o udržiavanie ekumenických vzťahov.

Kristova prorocká a učiteľská služba cirkev vzbudzuje
a zaväzuje k tomu, aby :
a) skrze službu zvestovania Slova a učenia zakorenená a
budovaná v Kristu sa ďalej upevňovala vo viere (Kol
2,7), aby bola pripravená na každý dobrý skutok (2Tim
3,17);
b) vysluhovala sviatosti, ktoré ustanovil Kristus: svätý
krst a svätú večeru Pánovu, ktoré skrze Ducha spečatia a upevnia účasť členov cirkvi v Kristu, v Jeho dobrodeniach a vo vzájomnom obecenstve;
c) hlásala Kristovo evanjelium do všetkých končín zeme,
poslúchajúc príkaz svojho Pána a veriac v Jeho sľub:
„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac
ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich
zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa,
ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta” (Mt 28,
19–20). „Lebo iste vám platí to zasľúbenie, aj vašim dietkam a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh” (Sk 2,39).

§2
Prorocké, apoštolské a obecné kresťanské svedectvo
o Kristovom pomazaní a Jeho službe vyjadruje Heidelberský katechizmus nasledovne: Krista „Boh Otec určil a Duchom Svätým pomazal za nášho najvyššieho proroka a
učiteľa, ktorý Božiu tajnú radu a vôlu o našom spasení
nám dokonale zjavil, ďalej za nášho jediného veľkňaza, ktorý jednojedinou obeťou svojho tela nás spasil, a pred Bohom Otcom sa neprestajne prihovára za nás, a večného kráľa, ktorý nás svojím Slovom a Duchom ochraňuje a zachováva” (H. K., 31. otázka)
§3
Cirkev, ako telo Kristovo a tak účastná na Jeho pomazaní a službe, je povolaná k tomu, aby:
a) majúc účasť na daroch Svätého Ducha a Slova svojou
prorockou a učiteľskou službou vydávala svedectvo o
svojom Pánovi;
b) silou Kristovej vykupiteľskej obete a Jeho prímluvnej
modlitby zasvätila seba samu Pánovi ako živú obeť; aby
sa aj ona sama modlila a slúžila k prospechu celého ľudstva;
c) vo viere a nádeji prítomnej a prichádzajúcej kráľovskej
nadvlády Krista sa už tu na zemi podrobila poriadku
Jeho kráľovstva, a slobodným svedomím bojovala proti silám hriechu a smrti.

§5
(1) Účasť cirkvi na Kristovej veľkňazskej službe ju vzbudzuje a zaväzuje k tomu, aby brala na seba zodpovednosť
za človeka a za stvorený svet. Táto zodpovednosť znamená dve mimoriadne služby:
a) službu prímluvnej modlitby, aby sa, podľa prikázania
Slova, konali prosby, modlitby, prímluvy, ďakovania za
všetkých ľudí a každú vrchnosť (1Tim 2,1–2);
b) konanie služby diakonie (služby lásky). Kristus bol prítomný v tomto svete ako ten, kto slúži (Mk 10,45), a svojim učeníkom dal prikázanie, aby nasledovali Jeho príklad:
„aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil” (Jn 13,15).
(2) Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, pochopiac a poslúchajúc tento príkaz svojho Pána, považuje za svoju povinnosť činiť dobre domácim svojej viery a
všetkým (Gal 6,10); mať účasť na starostiach a pomoci hladujúcim, cudzincom, nahým, chorým, väzňom a opusteným (Mt 25,35–40); zodpovedne sa usilovať o blaho spoločnosti, o dobro pozemského života človeka, o uplatnenie spravodlivosti, o mier ľudstva a stvoreného sveta.
§6
Cirkev, ktorá verí v Kristovo kráľovstvo:
a) pamätá na zasľúbenie Pána: „Hľa, prídem skoro” (Zjav
22,7.12); a z tohto sľubu čerpá silu pre svoju službu;
b) očakávajúc návrat Krista, už tu na zemi žije pod Jeho vládou (Kol 1,13); chce byť znamením o poriadku Božieho
kráľovstva, v ktorom panuje zákon lásky (Kol 3,12–15).

Príloha Kalvínskych hlasov č. 11/2005

Ústavný zákon č. 2/2005
§7

viditeľného tela Kristovho – je, aby:
a) napomáhali službe v zboroch;
b) sa usilovali o jednotu cirkvi;
c) v záujme dobrého poriadku vykonávali dozor a praktizovali cirkevnú disciplínu.

Služba cirkvi sa uskutočňuje v zbore, kde jej členovia
skrze pomoc Ducha Svätého:
a) počúvajú a prijímajú evanjelium, presvedčia sa o odpustení svojich hriechov a znova sa narodia;
b) z vďaky za utešujúce evanjelium sa oddávajú živej nádeji a nasledovaniu Krista, službe pre blaho človeka a
sveta.
§8

§ 10
Celý život cirkvi účastnej na Kristovom pomazaní a Jeho prorockej, veľkňazskej a kráľovskej službe, spolu s jej
zákonným poriadkom, slúži – v duchu kalvínskeho učenia – k sláve Trojjediného Boha.

Službu cirkvi, na základe Božieho slova a v duchu našich
vierovyznaní, podrobne určujú:
a) bohoslužobný poriadok;
b) cirkevné zákony a štatúty vynesené na základe synodno-presbyteriálnej zásady.

§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť zverejnením v úradnom orgáne Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, v Kalvínskych hlasoch.

§9
Úlohou organizácie a riadiacich orgánov cirkvi – ako

Zákon bol schválený na 8. zasadnutí VII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
dňa 14. októbra 2005, v Chanave.

Ladislav Koncsol v. r.
generálny kurátor
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biskup
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