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Voľby, to je chvíľa, kedy platí: „Po ovocí poznáte ich.“ Mt 7,16 Je to otázka pre históriu a prosba 
o milosť do budúcich časov. Na týchto dvoch prikázaniach (Mk 12,29-31) sa zakladá celý 
zákon aj proroci. Mt 22,40  Milovať Boha – nad to niet nič väčšie. Vyplýva z toho všetko: 
vyznanie, etika, životný štýl, ekonomika, práca, misia, vzťahy, politika, tvorba atď. Z lásky k Bohu 
vyplýva život. Túto lásku a jej šírenie búra svet sebaistých. Byť si sebaistý rúca pokoru pred 
Bohom, nahadzuje fasádu imidžu, upravuje predzáhradku uznania, to všetko oplotené 
neslýchaným obdivom a z tejto klietky „narcis“ nevychádza, len cez druhých ľudí vplýva nezdravo 
na svojich zverencov. Udržiava ich v neslobode, neláske a neuznaní dostatku Božej milosti pre 
všetkých.  
Predstava Boha je zdeformovaná v „kultúru“ kresťanstva, ktorá sa uchýlila ku kultu obradovosti 
a uzatvárania sa do seba. Ale  On prišiel, „aby mali život, a to v hojnej miere!“  J 10,10  Je 
nutne zrozumiteľne pre dnešnú verejnosť vykladať kto je Boh, kto je Kristus, Duch Svätý. Aby aj 
nám nezneli slová Pána Ježiša:„Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím?“L 6,46 
Ak opíšem všetky oblasti, ktoré budem môcť spravovať, tak je to to najjednoduchšie čo by som 
mohol urobiť. Len si pozrite predchádzajúce vyhlásenia, sľuby, či plány... a ako to vyzerá 
s realitou. Totiž – realita je niečo, čo človek nikdy nedokáže vymyslieť.  
V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako 
obeť zmierenia za naše hriechy. 1 J 4,10   
Myslím, že sa nedá povedať, že by v dnešnej podobe bola ECAV jedným telom a jedným duchom.  
Reštrukturalizácia, musí poslúžiť k lepšiemu prejavu Božej lásky a našej lásky k Bohu: 
Biskupov bližšie ku zborovým farárom, k cirkevným zborom, cirkevné zbory žijú, ako Božia rodina, 
pomoc silnejších zborov slabším, zblíženie spolupráce cirkevných zborov-návštevy, modlitebné 
spoločenstvá, vzájomné povzbudzovanie sa vo viere, pomoc pri rozvíjaní nových druhov práce 
v CZ, pomoc pri riešení ťažkostí, bratská spolupráca, vzdelávanie neordinovaných a ich zapojenie 
do práce na rôznych úrovniach, hospodárenie cirkvi usporiadať tak, aby bola zabezpečená 
duchovná, misijná práca v cirkvi, ale aj navonok. 
„Preto snažme sa o to čo vedie k pokoju a k vzájomnému budovaniu“ Rím 14:19 



Myslieť na spoluprácu a na to, aby boli problémy riešené Biblickým princípom, v snahe získať 
brata. Najprv v rozhovore medzi štyrmi očami a až potom pojať ďalších bratov na svedectvo. 
Verím, že toto Boh požehná a nebude dochádzať k triešteniu, ale k budovaniu v bratskej láske. 
Znamená to aj nájdenie súladu medzi Božími zákonmi a zákonmi, ktoré tvoríme my sami. 
„Každý z nás nech myslí na svojho blížneho, aby mu to bolo na dobro, na 
budovanie.“Rím15:2 
To znamená rozvoj práce s mládežou na úroveň samostatnosti, kde mládež je síce pod dohľadom 
predstavených, ale pracuje sama na príprave jednotlivých podujatí svojou vlastnou kreativitou.  
 Rozvoj práce s deťmi – detské besiedky, aby deti vnímali hĺbku lásky, ktorú sme im povinní 
v mene Pána Ježiša dávať, aby vnímali cirkev ako svoju Božiu rodinu, kde môžu prejaviť svoje 
dary, ktoré vyučujúci dokáže pozorovať a s rodičmi vedú dieťa, aby dary už v ich veku vnímali pre 
oslávenie Pána Ježiša. 
Rodinné spoločenstvá – zvlášť v dobe  rozvodov a sklamaní – vnímať, ako pokračovanie alebo 
prechod z mládeže do RoS, kde Biblicky usmerňovať mladé rodiny, aj skúsenosťami starších 
manželov. 
Vnútorná misia a jej prejav navonok v zmysle vedenia CZ k misijnému zameraniu, niesť 
Evanjelium ku kolegom na pracovisku, k susedom, aj k tým, ktorých nám Pán Boh dá do cesty, 
teda moc Evanjelia sa prejavuje skrze nás, ktorí patríme Pánovi Ježišovi. Prejavuje sa v našom 
živote viery. 
„Radujte sa pohania spolu s Jeho ľudom.“ Rím 15:10 
Jasne musí byť zjavná naša živá viera, vďaky naproti Pánu Bohu, aby sa aj pohania túžili spolu 
s nami tešiť. Veci cirkvi (cirkevné zbory, senioráty, dištrikty, správu zvereného majetku, 
hospodárenie...) usporiadať tak, aby prinášali požehnanie pre cirkev, pre misijné pole v cirkvi aj 
mimo cirkvi, aj pre zahraničnú misiu.  

K tomu všetkému a mnohému ďalšiemu sme premieňaní Kristom. Takto premenení, ako 
cirkev s láskou meníme svet, každý ten kúsok zeme, kde nás Boh postavil.  
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