
Vážené delegátky, vážení delegáti, milí hostia, 

 

keby ste sa ma spýtali, aké pozitívne dojmy si odnášam z uplynulých piatich 
rokov v administratíve, tak by som na prvom mieste uviedol ten,  že aj ako 
administrátor môžete ostať kresťanom.  

Teší ma, že aj keď mi ktosi pred 5 rokmi tesne po zvolení  povedal, že som sa 
ocitol v ringu, nikdy som to takto nepociťoval, nikdy som nemal pocit, že sa 
pohybujem v militarizovanej zóne cirkvi.   

Pre mňa je to pozitívne zistenie a jeden z dôvodov, pre ktorý som sa po 
vyjadrení dôvery menovacieho výboru rozhodol pokračovať ďalej.  Totiž, že 
napriek rôznym predpovediam a skúsenostiam z minulosti, si môžeme aj 
v náročnej administratívnej práci, pri riešení zložitých otázok života cirkvi, 
zachovať integritu Kristových učeníkov. Nemusíme medzi sebou ako kolegovia, 
ako organizačné zložky cirkvi, ako inštitúcie a oddelenia súperiť. Sme partneri, 
sme bratia, sestry, priatelia a tvoríme jeden tím. Je to Božia milosť a som za to 
vďačný. Ak by som administratívu vnímal ako ring, opustil by som ho 
dobrovoľne už po prvom kole.  

Druhé pozitívum je skúsenosť zo všetkých troch posledných konferencií 
združení v roku 2011. Krásne a výstižne to vyjadruje veta istého staršieho brata 
kazateľa, ktorú vyslovil  po skončení poslednej konferencie MSS. Narážal na to, 
že nedošlo k žiadnym hádkam a že celé pracovné rokovanie sa nieslo 
v pokojnom duchu. Povedal: Už ani ty konference nejsou co bývaly. Prial by som 
si, aby to platilo aj pre všetky ďalšie konferencie.  

 Teraz sa vrátim k tej našej.  

Berte to s nadľahčením a odpusťte mi to zjednodušenie – financie, ženy, sex, 
organizačná štruktúra, svadby a sobota – tak by sa dali stručne zhrnúť témy, 
ktoré sa objavili v agende konferencie. Citlivé otázky. Čo téma, to rozbuška. 
Napriek tomu som rád, že sa nám podarilo prejsť cez toto „mínové pole“ bez 
väčších zranení. Aj to je Božia milosť. 

Chcem sa telegraficky dotknúť dvoch z nich. 

 



1. Financovanie cirkvi 

Neviem, či existovala v dejinách cirkvi u nás taká dominantná téma, ktorá by 
nás na všetkých úrovniach cirkvi tak neprimerane zamestnávala. Odhlasovaním 
bodu agendy o financovaní cirkvi sme ju administratívne uzavreli. Za takmer 
neuveriteľné a samozrejme pozitívne považujem aj spôsob, akým sme sa 
s týmto bodom agendy na konferencii vysporiadali. Aj to je Božia milosť. 

Napriek tomu to neznamená, že nebudeme ochotní aj naďalej vysvetľovať 
prípadné nejasnosti a otázky v prípade, že na niektorých zboroch vzniknú. 
Vrátane našej osobnej účasti na výboroch alebo iných dohodnutých 
stretnutiach.  

2. Organizačná štruktúra 

K včerajšiemu ospravedlneniu Karola Badinského, ktoré si veľmi vážim, chcem 
pridať aj ja svoje osobné. V príprave na tento bod mi unikla jedna procedurálna 
drobnosť, ktorá mohla byť príčinou napätia v diskusii k tomuto bodu. Bratom 
z Českého združenia sa za to ospravedlňujem aj takto verejne. A zároveň 
ďakujem, že mi to odpustili už po včerajšom ospravedlnení osobnom .  

Z konferencie si však odnesiem ešte jeden úžasný dojem, ktorý prekryje všetky 
ostatné spojené s rokovaním a s agendou. Bola to modlitebná konferencia. My 
sme sa spolu modlili, chválili Pána piesňami, my sme prežili krásnu sobotu. Je to 
Božia milosť.  

 

Včera počas prezentácií vedúcich inštitúcií som si znovu uvedomil, akých 
skvelých a obdarovaných ľudí v cirkvi máme. Od predstaviteľov rôznych cirkví 
som si niekoľkokrát vypočul vetu, ktorá vždy zahreje: Ako je možné, že vy taká 
malá cirkev máte takých schopných a obetavých ľudí? Myslia na našich 
kaplánov, na náš desiatkový systém, často na ADRU, Mediálne centrum a ďalšie 
inštitúcie a oddelenia. 

Som hrdý na to, že môžem byť súčasťou úžasnej duchovnej rodiny cirkvi 
adventistov. Som hrdý na to, že som kresťan , že mám takého úžasného Pána, 
v ktorého náručí môžem „zostávať“ ako to pripomína motto našej konferencie. 
Ďakujem Pánu Bohu za tento úžasný dar. 



Na záver sa chcem poďakovať v prvom rade všetkým vám delegátom za to, že 
ste tu boli a že sme vytvorili nielen úžasné pracovné zhromaždenie, ale aj 
modlitebné a duchovné spoločenstvo. 

Ďakujem hosťom, že ste prijali naše pozvanie a predovšetkým starším bratom 
kazateľom, ktorí sa stále cítia úzko spätí so životom cirkvi. 

Zvláštne poďakovanie patrí br. Miškejovi – za posledných 15 rokov na únii 
vystriedal 3 šéfov a on to všetko ustál a v zdraví prežil Vážim si, že som mohol 
s tebou blízko spolupracovať. 

Chcem poďakovať za staronového kolegu Petra Číka a nového kolegu Mareka 
Škrlu. Verím, že budeme tvoriť dobrý tím. 

Zvlášť sa chcem poďakovať br. Vertallierovi, aj vďaka ktorému mohla táto 
konferencia prebiehať hladko a bez procedurálnych zádrhelov. Vážime si, že bol 
medzi nami. 

Čabimu Čákovi a Petrovi Mlichovi – vďaka za technickú podporu, za to, že 
všetko fungovalo bez problémov. 

Sestrám sekretárkam – že sa starali, aby sme mali vždy včas všetky dôležité 
podklady na rokovania. 

Petrovi Adamemu za prípravu piesní a našim hudobníkom za živý a dynamický 
hudobný prejav.   

Ak som na niekoho zabudol, dopredu sa za to ospravedlňujem.  

Ako administrátori a vedúci na rôznych úrovniach života cirkvi sme rovnako 
zraniteľní, chybujúci a nedokonalí ako všetci ostatní. Potrebujeme vaše 
modlitby a podporu, a ak treba, tak aj napomenutie, najlepšie, keď je láskavé 
My sa zase budeme snažiť nehrať sa na dôležitých a nenahraditeľných a vnímať 
váš hlas. 

Logo konferencie ukazuje na Krista, ktorý nás objíma, sme v jeho náručí – 
„Zostaňme v ňom“. A ak sa dá, prenesme do nášho života do našich zborov 
aspoň kúsok z toho duchovne dobrého a pozitívneho, čo sme tu spolu prežili. 
Amen.  


