
 

Predstava práce vo funkcii seniorálneho dozorcu TUS 2020-2026 

 

Funkcia seniorálneho dozorcu je pre mňa nová, aj keď pôsobím už viac rokov v presbyterstve CZ ECAV 

Žilina, momentálne ako zástupca zborového dozorcu. Mal som však po celý tento čas možnosť z blízka zažiť, 

ako vám známy brat Ján Beňuch s láskou a obdarený Božou múdrosťou slúžil vo funkcii zborového a neskôr 

seniorálneho dozorcu. Rád by som preto pokračoval v jeho práci a bol vám i zvolenému seniorovi 

zodpovedným spolupracovníkom a dobrým služobníkom pri úlohách vyplývajúcich z cirkevnej ústavy. 

V oblasti duchovného rastu by som sa, s Božou pomocou, sústredil na dve veci - starostlivosť o novú 

generáciu služobníkov a podporu vonkajšej misie. V zboroch organizujeme množstvo úspešných aktivít 

a často stačí len málo, zamyslieť sa, ako by sme oslovili aj ľudí „z vonku“. U služobníkov sa nebáť zapájať aj 

mladších členov našich zborov, aj keď aj v tom treba mať mieru, aby nám nevyhoreli. 

Naďalej by som rád pokračoval v organizácii stretnutí ordinovaných a neordinovaných služobníkov TUS, kde 

prebieha dôležitá výmena skúseností z práce na cirkevnom poli, v našich cirkevných zboroch, vzájomné 

povzbudenie, modlitby a hlavne podpora spolupatričnosti k Telu Kristovmu a našej drahej Evanjelickej cirkvi 

a.v. na Slovensku. 

V hospodárskej činnosti by som rád využil svoje skúsenosti z pracovného života, mojej manažérskej 

a projektovej práce. Sami málokedy niečo dosiahneme a preto je dôležitá spolupráca a motivácia. Ak si však 

nezadefinujeme jasne cieľ a dôvod, prečo niečo konáme, a nebudeme si to pripomínať, na ceste sa stratíme.  

Ak naše ciele budú v súlade s Božími, bude veľká časť práce už dopredu hotová. To však predpokladá aj 

dôslednú prípravu múdreho a zodpovedného staviteľa. 

Napriek tomu, že sa snažíme byť duchom u nášho Pána, žijeme v realite dnešných dní a k tomu patria aj 

financie. Menia sa modely financovania cirkvi v spoločnosti a my k tomu musíme aktívne pristúpiť. Musíme 

sa postarať o Božích služobníkov i majetok nám zverený. Vedenie našej cirkvi je otvorené komunikácii a má 

záujem tieto veci riešiť, preto ani my nemôžeme stáť pasívne bokom. 

Možno som bol v pomenovaných cieľoch priveľmi ambiciózny a možno málo. Verím, že oddanou službou 

pod Božím vedením, podarí sa nám spoločne podporiť rast nášho Turčianskeho seniorátu ECAV. 
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