
Osobné stanovisko k službe 

Drahí bratia a sestry v našej Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. Keďže čítate 
tieto riadky, tak vám rovnako ako aj mne záleží na blahu a rozvoji našej drahej ECAV a tiež na 
napĺňaní misijného povolania, ktoré sme ako kresťania dostali a to Mt 28,19: „Choďte teda, čiňte mi 
učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého...“ No na to, aby sme sa 
mohli sústrediť na tieto úlohy, potrebujeme byť ako Telo Kristovo jednotní. Nehovorím tu o násilnej 
snahe o jednotu, o pretvárke, o falošných kompromisoch ale o jednote "V službe evanjelia, spojení 
láskou Kristovou." Fil. 2,22; 2.Kor 5,14a, čo je aj mottom cirkevného zboru ECAV Žilina, kam patrím.  

Žiaľ stále sme zasiahnutí spormi a hašterením o veciach, ktoré sú síce súčasťou našej cirkvi, no 
podstata nášho snaženia je úplne inde. V tejto podstate verím, že sme jednotní a môžeme sa spolu 
a aktívne prihlásiť k napĺňaniu Vízie na 5 prstov s mottom S Kristom a spolu. Jej výzva Zvestovať, 
Slúžiť, Radovať sa, Bdieť a Podporovať je mi veľmi blízka a je pre mňa aj zhmotnením mojich túžob. 
V poslednej dobe celé vedenie našej cirkvi venovalo mnoho času analýzam a návrhom riešení 
mnohých ťaživých bodov vo fungovaní našej cirkvi a majetkovo-právnych záležitostí.  Preto budem 
venovať silu a energiu, aby sme tieto veci dotiahli a aby sme sa naozaj mohli sústrediť na napĺňanie 
nášho poslania, ako ho máme definované v Ústave ECAV už 100 rokov.  A to všetko rozhodne, no 
v láske. 

Niektorí si možno poviete, že nie som dosť „cirkevne kvalifikovaný“ a skúsený na službu generálneho 
dozorcu. A budete mať pravdu, lebo na túto pozíciu nie je škola. Mojou školou však je moja cesta 
s Pánom Ježišom s každodenným riadením Duchom svätým, aby som použil obdarovania (ktoré 
verím, že má každý z nás, vďaka Bohu, rôzne) nie pre seba ale pre službu na Pánovej vinici. A ktoré 
obdarovania mám konkrétne na mysli? Dar spájať; počúvať ľudí okolo seba, ktorí sú často múdrejší; 
urobiť im cestu; sústrediť sa na veci budúce, no vyriešiť aj detail, keď je to potrebné; porozumieť aj 
čiernej zatratenej ovečke. Jedna z mojich čŕt je aj lojálnosť a to nielen v práci, ale aj vo vzťahoch. 
Často prechádzame tmavým údolím a veci sa nám zdajú ťaživé a niektoré riešenia veľmi lákavé, no 
práve vtedy je ten čas obzrieť sa späť, vrátiť sa ku koreňom a k podstate, prečo sme tu, prečo nás 
Pán poslal po našich cestách. Vtedy sa k nemu musíme o to  viac priblížiť, aby vyjasnil našu myseľ, 
aby sa naplnilo Mt. 28,20: Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. 

Zároveň vyznávam, že aj ja som hriešnym človekom. Často na prvý krát nevypočujem Ducha radcu, 
občas sa nechám uniesť, keď slová predbehnú myseľ. No verím, že pokora musí byť súčasťou našich 
životov (ja rád hovorím, že u mňa to ide asi s vekom). Pokorní máme byť nielen na verejnosti, ale aj 
doma, v rodine. Vyznávať naše hriechy, odpúšťať si navzájom a ďakovať za všetky dobrodenia. Preto 
dovoľte na záver  poďakovať sa Pánu Bohu, ktorý si ma našiel; mojej mame a otcovi, ktorí ma dali 
pokrstiť a vychovali ma; mojej manželke, ktorá mi pomohla porozumieť Božiemu volaniu a je mi 
veľkou oporou; mojim deťom za ich lásku; môjmu cirkevnému zboru ECAV Žilina za duchovné 
vedenie a prijatie. 
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