
Návrh kandidátov na starších zboru BJB VIERA 

 

Prosíme, aby ste si dôsledne prečítali biblické podmienky na rozoznanie staršieho ktoré sú uvedené v Biblii v týchto pasážach: 1. 

Timoteovi 3,1-7; Títovi 1,6-9; 1. Petra 5,2-3. Po ich prečítaní vás prosíme, aby ste strávili čas na modlitbách a potom podľa svojho 

uváženia navrhli kandidáta/kandidátov do vedenia nášho zboru. 

Svoje písomné návrhy môžete odovzdať volebnej komisii: Danke Sedlíkovej, Helene Hlubockej alebo Marekovi Antalíkovi: 

- osobne, 

- emailom na adresu: volebnakomisia@bjbviera.sk, 

- poštou na adresu: BJB Viera, Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava 3. 

Návrhy môžu podávať len členovia zboru BJB Viera. Návrhy treba odovzdať písomne a podpísať ich. 

 

Úloha staršieho 

Biblický model vedenia je najlepšie vyjadrený v Matúšovi 20,28 ako „služobník-vodca“. Tak ako Kristus neprišiel aby Jemu slúžili, 

ale aby On slúžil, tak aj starší majú slúžiť ako pastieri a správcovia. Starší v zbore Viera je rozoznaný a potvrdený do tejto služby 

cirkvou/telom Kristovým. 

Úloha staršieho je najmä v dvoch hlavných oblastiach: pastorácia a správcovstvo. Správcovstvo znamená, že starší majú 

zodpovednosť viesť zbor pri napĺňaní misie, vízie a hodnôt ako aj právnu a finančnú zodpovednosť za zbor. Pastorácia znamená, 

že starší asistujú kazateľom pri poskytovaní duchovnej starostlivosti a duchovnej výživy zboru. 

 

Biblické podmienky na staršieho zboru 

Ak sa niekto chce stať biskupom túži po dobrej úlohe 

- Kandidát má viditeľnú a jasnú snahu slúžiť Bohu, má srdce služobníka 

Bezúhonný 

- Kandidát nie je bez hriechu, ale bez úhony. To znamená, že má dobré meno v cirkvi aj mimo nej, snaží sa žiť podľa Božieho 

slova, nie je v jeho živote niečo za čo by bolo možné „obviniť“ ho.          

Muž jednej ženy 

- Kandidát je verný svojej žene, je milujúci a oddaný manžel bez cudzoložstva alebo správania, ktoré by mohlo naznačovať 

takýto postoj k ženám. Toto nevylučuje muža, ktorý bol rozvedený na základe biblických dôvodov alebo slobodného 

muža. Nie je postojom nášho zboru, že táto podmienka vylučuje ženu, aby bola nominovaná do vedenia zboru.  

Triezvy 

- Má jasné myslenie, nie je márnotratný v žiadnej oblasti, nie je závislý od ničoho, má pevné zásady a stabilnú osobnosť. 

Uvážlivý 

- Múdry, rozvážny v posudzovaní, nerobí urýchlené uzávery, nie je namyslený (Rimanom 12,3) . 

Slušný 

- Jeho život je v súlade s Božím slovom, či už v obliekaní, reči alebo v tom ako sa správa doma či v práci.  

Pohostinný 

- Jeho dom je otvorený či už pre núdznych ľudí alebo domácich viery, snaží sa svojou otvorenou domácnosťou modelovať 

lásku cirkvi, ktorá poukazuje na Krista. 

Schopný učiť 

- Kandidát pozná Božie slovo, má biblickú teológiu, vie pravdivo komunikovať napomínanie, vyučovanie a rozlišuje falošné 

učenia.  

Nie je pijan 

- Kandidát nežije v závislosti od alkoholu alebo iných návykových látok, je ochotný obmedziť sám seba pre dobro iných 

(Efezanom 5:18; 1. Petra 4,2-3; Príslovie 23,29-34). 
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Nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý 

- Hnev nie je hriech, ale výbušná povaha je známkou toho, že človek neovláda svoje emócie, ľahko sa cíti ohrozený a má 

tendenciu sa pomstiť. Naopak má byť láskavý a trpezlivý (2. Timotejovi 2,24; 4,2). 

Nie lakomec 

- Kandidát nemá byť posadnutý peniazmi a materiálnymi vecami, je príkladom v dávaní, jeho priority majú správne poradie 

(Židom 13,16). 

Musí viesť dobre svoju domácnosť, deti učí poslušnosti so všetkou dôstojnosťou 

- Jeho domácnosť je usporiadaná, rodinný život je zdravý, deti sú slušné (mladšie deti sú poslušné, staršie deti nie sú 

obviňované z neviazaného života a neposlušnosti / Títovi 1,6). Spravuje svoju rodinu v múdrosti a láske. Ak nevie viesť 

svoju rodinu, nebude vedieť viesť ani cirkev. Neznamená to však, že kandidát musí byť v manželskom zväzku alebo že 

musí mať deti. 

Nesmie byť novo pokrstený 

- Podľa zborového poriadku musí byť kandidát znovuzrodeným kresťanom najmenej 5 rokov a členom zboru BJB Viera 

najmenej 3 roky. Duchovná zrelosť je nevyhnutnou známkou človeka, ktorý má byť v pozícii vedenia iných. Duchovne 

nezrelí kresťania sú v nebezpečenstve, že prepadnú pýche. 

Musí mať dobrú povesť u tých, čo sú mimo cirkvi 

- Kandidát musí mať dobré meno mimo zboru, aby sa nestalo že prinesie hanbu Božiemu menu. 

 

Približný časový harmonogram navrhovania kandidátov a voľby starších zboru VIERA   

• 28.10. - 25.11.2018 - zbieranie kandidátov volebnou komisiou 

• 26.11. - 9.12.2018 - volebná komisia overuje súhlas kandidátov s umiestnením na kandidátku 

• 9.12.2018 - volebná komisia predloží kompletnú kandidátku s odpoveďami starším zboru 

• 10.12. - 31.12.2018 - starší zboru (Michal Kevický a Miro Mišinec) posúdia vhodnosť kandidátov na základe 

horeuvedených biblických kritérií 

• do 31.12.2018 - starší zboru predložia kompletnú kandidátku s odpoveďami zborovej rade a zvolajú stretnutie zborovej 

rady na januárový dátum 

• 1.1. - 31.1.2019 - starší zboru v spolupráci so zborovou radou posúdia vhodnosť kandidátov na základe zozbieraných 

odpovedí a diskusných príspevkov a zostavia finálnu kandidátku na starších zboru 

• do 31.1.2019 - starší zboru zvolajú stretnutie zborového zhromaždenia kde predstavia kandidátov zborovému 

zhromaždeniu, nie skôr ako 2 týždne pred samotným zborovým zhromaždením a oznámia taktiež termín volieb 

• február 2019 - volebná komisia pripraví finalizovanú kandidátku odporučenú zborovou radou a zabezpečí potrebné 

administratívne úkony k voľbám 

• február 2019 - voľby starších zborovým zhromaždením 

 

Na základe biblických podmienok rozoznávam a navrhujem nasledujúcich bratov/sestry ako kandidátov na starších zboru VIERA: 

[Volí sa päť členov staršovstva, navrhnúť možno viacerých.] 

Meno:  Meno:  

Meno:  Meno:  

Meno:  Meno:  

Meno:  Meno:  

Meno:  Meno:  

Meno:  Meno:  

Meno:  Meno:  

Meno:  Meno:  

Meno:  Meno:  

Meno:  Meno:  

 

Dňa: ___________________   Meno a podpis navrhovateľa: ________________________________________________________ 


