
Osobné stanovisko k službe generálneho dozorcu  

Drahí bratia a sestry v našej Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, 

Keď som takto pred rokom písal osobné stanovisko k službe generálneho dozorcu netušil som, že ani 

po roku naša drahá ECAV nebude mať zvoleného generálneho dozorcu. Je to veľmi smutné, nedobré, 

no keďže ako cirkev patríme Pánovi, ten sa o nás aj v týchto časoch postaral. Poslal mnohých svojich 

služobníkov a posilňoval ich, aby sme nemali nedostatku. Som mu za nich veľmi vďačný. No napriek 

tomu je dôležité, aby naša cirkev mala svoje vedenie na všetkých úrovniach tak, ako je to napísané 

v našej ústave. Preto som prijal výzvu na kandidatúru vo voľbách na generálneho dozorcu ECAV. 

Moja hlavná výzva pre nás zostáva rovnaká. Milovať sa navzájom, byť jednotní v duchu a naplniť 

misijné povolanie, ktoré sme ako kresťania dostali a to v Mt 28,19: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi 

všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého...“ Táto výzva nás volá k spoločnej 

práci na Pánovej vinici pri šírení evanjelia, povzbudzovaní sa a podpore navzájom, obzvlášť v ťažkých 

časoch. Kristovo telo však má mnoho údov, rôznorodých, rôzne zmýšľajúcich, často až protichodne, 

ale všetky sú potrebné pre fungovanie jednoty tela tak, ako ich Stvoriteľ naplánoval a stvoril. Žiaden 

sa však nesmie vyvyšovať nad iný a tváriť sa, že on je hlavou. Radšej v rešpekte a pokore seba vnímať 

ako služobníka iných a slúžiť im. To je aj moje motto.  

Toto všetko však treba konať v pravde, ktorú nám zvestuje Božie slovo. Nemôžeme si vyberať iba 

hrozienka a stále sa napájať iba mliečkom. Pravda často bolí a priznaná nám spôsobuje mnohé 

príkoria, ba až napádania. No nedá sa stále schovávať pod pláštik dobroty a jednoty, trpieť neúctu, 

nevšímať si ignoráciu ústavy a neplnenie cirkevno-právnych predpisov. Isteže budeme trpezlivo 

vysvetľovať tam, kde je záujem porozumieť, no chorobu nemôžeme tolerovať, lebo ona rastie 

a napáda aj zdravé časti. Preto aj z tohto miesta vyzývam všetkých neprajníkov, aby prestali sľubovať 

lacné riešenia, kde niekto iní zaplatí naše účty, kde škrtnutím tých pár ľudí na biskupských úradoch 

zásadne ušetríme, kde bohatší sa postarajú iba o seba a chudobnejší zavrú kostoly...  Vedomým 

ignorovaním reality v našom štáte a spoločnosti rozbíjajú generáciami budovanú  Evanjelickú cirkev 

Augsburského vyznania na Slovensku.  

Napriek nešvárom verím, že naša drahá ECAV má budúcnosť aj ťažkých časoch. Dokázala to 

pastorálnou a sociálnou prácou počas covid pandémie, pri aktívnej podpore utečencov z Ukrajiny 

a všade tak, kde nás Pán poslal v službe evanjelia. Preto vytrvajme v našej službe na svojom mieste. 

Slúžme odkázaným, ale aj sebe navzájom s darmi, ktoré nám Pán dal. A tak pre blaho našej cirkvi aj 

ja, hriešny a omilostený človek, som pripravený poslúžiť tými mne zverenými v pokore, úcte 

a vďačnosti Pánu Bohu. 

Nech sa deje vôľa Pánova!  
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