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„Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajách predkov...“ (2T 1:3)

Milé sestry a bratia,
predstupujem pred Vás s pokorou, ale aj vďaka osloveniu bratov a sestier, ktorých názor si vážim.
Som si vedomý, že Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa v súčasnosti nachádza na
jednej z dôležitých križovatiek svojho dejinného vývoja a bude nesmierne náročné byť jedným z tých,
ktorí budú, s pomocou Božou, ovplyvňovať jej smerovanie.
Môj príbeh viery sa začal a formoval až do ukončenia vysokej školy v sabinovskom cirkevnom zbore
v Šarišsko-zemplínskom senioráte ECAV. Som vďačný za svojich rodičov, ktorí mi od raného detstva
vštepovali vieru ako „Loida a Eunika Timoteovi“ (2 Tim 1:5). Prešiel som konfirmačnou prípravou a
mládežníckym pokonfirmačným formovaním v živom cirkevnom zbore. V súčasnosti stojím v službe
cirkevného zboru (zborový presbyter v Prešove), seniorátu (seniorátny dozorca ŠZS) aj generálnej cirkvi
(do roku 2019 predseda školského výboru, generálny presbyter a teraz predseda generálneho
hospodárskeho výboru). Prakticky celý svoj život pracujem v evanjelickej škole a preto si dovolím
ponúknuť svoje skúsenosti evanjelického učiteľa, historika, ale aj správcu cirkevného majetku. Sám seba
považujem za Božie stvorenie a viera je určujúcim smerovníkom môjho uvažovania a života.
V našej cirkvi vidím veľký potenciál misijnej činnosti prostredníctvom vzdelávania a sociálnej práce,
ktorú vieme poskytovať ako službu tomuto svetu. Ako predseda celocirkevného Školského výboru ECAV
som mal možnosť viesť tím ľudí, vďaka ktorým vznikli historicky prvé učebnice evanjelického
náboženstva po roku 1989, vytvorili sme cirkevnú legislatívu v oblasti evanjelického školstva, založili
tradíciu evanjelických školských konferencií a vytvorili základné východiská pre vznikajúce Edukačnomisijné centrum ECAV, ktoré bude, s Božou pomocou, požehnaním pre našu cirkev.
Mám štrnásťročné skúsenosti so správou cirkevného majetku ako riaditeľ evanjelickej školy a aj na
základe tejto skúsenosti vidím priestor na zlepšenie v spôsobe nakladania s majetkom našej cirkvi. Som
presvedčený, že riešením je transparentný spôsob preukazovania spôsobu správy majetku,
profesionalizácia správy vecí cirkevných, ale aj dôsledná ochrana záujmov našej cirkvi. Ponúkam
systematickú prácu tam, kde je to potrebné, teda v cirkevných grémiách. Zároveň konštatujem, že naša
cirkev potrebuje zásadné posilnenie kontrolných mechanizmov, ktoré eliminujú neefektívne nakladanie
s naším spoločným majetkom a pomôžu vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery.
V rámci potreby zjednocovania činnosti cirkevných dozorcov chcem iniciovať systematické
stretávanie sa so sestrami a bratmi vo funkciách zborových, seniorátnych aj dištriktuálnych dozorcov.
Som presvedčený, že pravidelná komunikácia, ale aj vzdelávanie v znalosti cirkevných a ekonomických
predpisov, zlepší stav našich vzťahov a významným spôsobom napomôže vytvárania dobrých vzťahov
medzi neordinovanými predstaviteľmi cirkvi, ktorí sú druhým pilierom synodálno-presbyteriálneho
systému ECAV.
Som pripravený plniť si aj neľahkú úlohu pri zabezpečení cirkevnej disciplíny a dodržiavania
cirkevných predpisov. Som však presvedčený, že tam, kde sa veci dejú „slušne a v poriadku“ (1 K 14, 40) je
dodržiavanie pravidiel samozrejmosťou.
Svoju kandidatúru beriem ako ponuku svojich chariziem, ktoré som dostal od Boha cez rodičov,
učiteľov a kazateľov, ktorí ovplyvnili môj život. Je to moja úprimná ponuka členom ECAV k úžitku a Pánu
Bohu na slávu.
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