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Naše hodnoty o dávaní 

Keďže veríme, že všetko čo máme – ako napr. čas, financie, prirodzené aj nadprirodzené obdarovanie 

spolu s celým naším životom je darom od Boha a súčasne stále patrí Bohu, (keďže Jeho je zem aj jej 

náplň,) chápeme našu úlohu na tomto svete, ako úlohu nie vlastníkov, ale správcov toho, čo nám Boh 

zveril. Verím, že jedného dňa vydáme počet z tejto našej správy a preto sa chceme povzbudzovať a aj 

napomínať k vernosti a excelentnosti v správe každej oblasti života pre Jeho slávu.   

Preto s bázňou voči Kristovi, ktorý jediný nielen pozná pravdu, ale aj je pravdou, vo vedomí si svojej 

obmedzenosti v porozumení Jeho pravdy,  ale tiež pod vedením Svätého Ducha, ktorý je naším 

Učiteľom a uvádza nás do každej pravdy a s vedomím  zodpovednosti za tých, ktorých nám zveril, sme 

sformulovali princípy správcovstva tak ako sa tieto prejavujú v oblasti dávania podľa nášho 

porozumenia Písma a teraz vám ich predkladáme ako naše odporučenie pre túto oblasť života v 

našom zbore Viera.   

Samozrejme chceme zostať otvorení pre korekcie Duchom Svätým cez kohokoľvek z vás kto pri 

skúmaní Písem uvidí tieto princípy inak ako sme ich tu sformulovali. Nech si Pán Ježiš aj toto 

nedokonalé dielo použije pre budovanie svojej nevesty pre stretnutie s Ním!  

 

1. Vzťah s Bohom. Veríme, že dávanie vychádza z nášho osobného vzťahu s Bohom: 

preto je to o viere a uctievaní; o radosti , dobrovoľnosti a ochote...   

2. Kristov kríž. Veríme, že dávanie je odpoveďou na to, že Boh nám v Kristovi všetko dal 

a  skrze Krista nás úplne získal... 

3. Osobné a predsa spoločné. Veríme, že dávanie by malo byť slobodným 

rozhodnutím ľudí v ich viere a rozpoznaní Božieho vedenia s ohľadom na ich záväzok voči 

spoločenstvu (miestneho zboru), ktoré je ich domovom a praktickým vyjadrením príslušnosti 

k telu Kristovmu 

4. Desiatky. Veríme, že desiatky sú dobrou formou osobného vyjadrenia toho, že: 1. 

Patríme Bohu celí; 2. Desiatok patrí Jemu.  

5. Ohľad na vieru. Veríme, že dávanie nie je bremenom povinnosti, ale možnosťou, 

výzvou viery.   

6. Domáci zbor. Veríme, že naše pravidelné dávanie (napr. desiatky), by malo podporiť 

predovšetkým náš miestny zbor adekvátne jeho potrebám a nasadeniu pre evanjelizáciu a 

misiu (kresťan pokiaľ je to možné, by sa mal aktívne a záväzne zapojiť do miestneho 

cirkevného zboru). 

7. Podpora služobníkov. Veríme, že naše dávanie by malo podporiť tých, ktorí nám 

slúžia duchovne (adekvátne ich potrebám a povolaniu). 

8. Vedenie Duchom Svätým. Veríme, že by sme sa mali nechať viesť Duchom Svätým 

v tom či a  kde máme svojim dávaním podporiť Božie dielo, ktoré nemá dostatočnú podporu 

miestnych zborov. 
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9. Chudobní (+ siroty, vdovy, cudzinci). Veríme, že by sme mali vždy pamätať pri našom 

dávaní aj na chudobných  (v tomto zmysle by aj zbor mohol mať vždy napr. 10% svojich 

príjmov práve na sociálne potreby). 

10. Vedenie zboru. Veríme, že ako vedenie zboru máme k takémuto dávaniu ľudí vyučovať 

a byť príkladom. Preto povzbudzujeme ľudí, aby dávali svoje desiatky do svojho domáceho 

zboru a prosíme, aby s nami o tom komunikovali v prípade, že vnímajú Božie vedenie 

smerovať svoje dávanie niekam inam a nemôžu tak robiť nad rámec svojich desiatkov, aby 

sme prípadne mohli ako vedenie zboru zvážiť, či to nie je niečo, k čomu by sme sa aj ako zbor 

mali pridať (napr. prostredníctvom Variabilných symbolov).   

Zborová prax ohľadom dávania 

Na základe našich hodnôt ohľadom správcovstva a dávania Vás aj svojim príkladom 

povzbudzujeme, aby ste dávali svoje desiatky do svojho domáceho zboru a prosíme, aby ste s nami 

o tom komunikovali v prípade, že vnímate Božie vedenie smerovať svoje dávanie niekam inam 

a nemôžete tak robiť nad rámec svojich desiatkov, aby sme prípadne mohli ako vedenie zboru 

zvážiť, či to nie je niečo, k čomu by sme sa aj ako zbor mali pridať. 

Systém variabilných symbolov chápeme ako možnosť podporiť ľudí v službe nad rámec našich 

desiatkov.   

 


