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Ivan Lukáč se ve své diplomové práci pokouší srovnat teologické souvislosti mezi Evangelickou církví
augsburského vyznání (ECAV) a Evangelickou církví metodistickou (ECM) na Slovensku. Jako aktivní
člen obou společenství má možnost vycházet nejen ze znalosti historie, základních naukových
dokumentů, spirituality a liturgického života, nýbrž do tématu proniká též skrze osobní zkušenost.
V úvod načrtává vedle výše uvedených cílů i hypotetický přínos své práce, která by dle jeho slov
mohla vést k hlubšímu ekumenickému porozumění mezi oběma církevními společenstvími. Aby
stanoveného cíle dosáhl, hodlá využít tzv. metody literárního výzkumu, dále však již nevysvětluje,
v čem by měla tato metoda spočívat, ani neodkazuje na relevantní literaturu. Teprve z textu je
čtenáři jasné, že tím míní srovnání typických věroučných textů ECAV a ECM.
V první kapitole nahlíží na ECAV a ECM z hlediska jejich dějinného vývoje. Nejprve se snaží obecně
popsat fenomén protestantismu. Trochu mi zde chybělo pozitivnější uchopení protestantismu ve
smyslu reformačních církví. Po vytyčení základních historických dat luteranismu a světového
metodismu obrací pozornost u obou církví k jejich stručné historii na Slovensku. Kapitolu uzavírají dvě
pasáže věnované předním osobnostem luterství a metodismu: Martinu Lutherovi a Johnu Wesleymu.
V následující kapitole se zabývá základními věroučnými důrazy ECAV i ECM. Zvláštní pozornost přitom
věnuje Apoštolskému vyznání víry a Bibli. Posléze odděleně analyzuje základní věroučné prvky obou
křesťanských tradic odděleně: ECAV (bohoslužebná symbolika), ECM (smíření, předběžná milost,
pokání, spása z víry, znovuzrození, svědectví Ducha, svatost, možnost odpadnutí).
Třetí a čtvrtou kapitolu autor věnoval srovnávání církevního života, liturgie, církevního roku, svátostí,
svátostných pravidel a úkonů v ECAV a ECM. Zvláště v kapitole věnované svátostem vystupuje do
popředí hypotetický cíl uvedený v úvodu práce. Otázku vysluhování svátostí řeší v souvislosti
s ekumenickým společenstvím v Leuenberské konkordii.
V závěru práce se zabýval zejména shrnutím dílčích závěrů jednotlivých kapitol. Líbí se mi, že má
odvahu formulovat i svůj poněkud skeptický názor ohledně spolupráce navzdory různým úrovním
ekumenické diskuze.
Hodnocení: Práci považuji za zdařilou a přínosnou. Po formální stránce splňuje všechny požadavky na
diplomovou práci. Z hlediska obsahu, provedení i rozsahu splňuje požadavky i na práci rigorózní.
Doporučuji ji k obhajobě. Hodnotím – výborně.

