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Členstvo v zbore Viera BJB v Bratislave 

 

§ 1 

Členstvo v zbore chápeme ako konkrétne vyjadrenie záväzného vzťahu človeka k Bohu a k Jeho ľudu. 
Veríme, že vyjadrením tohto vzťahu je život v miestnom cirkevnom zbore, kde sa prirodzene a prakticky 
realizuje to, k čomu sme Pánom povolaní: uctievanie Boha, spoločenstvo svetla, učeníctvo, služba a 
evanjelizácia. 
Pre člena zboru je zbor duchovným domovom, rodinou, kde má svoje primárne a budujúce vzťahy 
s kresťanmi. Je stotožnený s hodnotami, teologickým rámcom a víziou zboru. 
Členovia zboru majú hlasovacie a volebné právo v zmysle zborového volebného poriadku.  

 

§ 2 

V  súvislosti vzťahu človeka k nášmu zboru hovoríme o týchto úrovniach: 
- Priateľ zboru  (§3,5,6) 
- Člen zboru   (§1-10) 
- Pozastavené členstvo (§9) 
- Zrušenie členstva   (§10) 

 

§ 3 

Priatelia zboru sú ľudia, ktorí sa aktívne zúčastňujú života zboru, poznávajú kľúčových vedúcich zboru, 
teologický rámec a hodnoty zboru, z nejakého dôvodu však ešte nedospeli k rozhodnutiu stať sa členmi 
zboru, prípadne nespĺňajú všetky predpoklady, s ktorými je spojené členstvo v zbore.  
Pri rozhodovaní nás vždy zaujíma aj ich pohľad – zúčastňujú sa hlasovania, ich hlas je však informatívny, 
nemajú hlasovacie a volebné právo v zmysle zborového volebného poriadku.  
Aktívne sa môžu podieľať na živote zboru aj zapojením sa do služby, nemajú možnosť sa však stať 
vedúcimi niektorej oblasti života alebo služby zboru. 
 
 

§ 4 

Členom zboru sa môže stať každý, kto bol na základe svojej žiadosti a po jej preskúmaní (spravidla 
osobným rozhovorom) na návrh kazateľov zboru a staršovstva k členstvu odporučený a predstavený pred 
zborovým zhromaždením s modlitbami a požehnaním.  
Predpokladom je:  

- znovuzrodenie z Ducha Svätého,  
- krst ponorením na osobné vyznanie viery,  
- nový život v Kristovi pod normou novozmluvného svedectva, 
- oboznámenie sa (to sa deje na stretnutiach kazateľov a starších zboru so záujemcami o členstvo 

v zbore) a stotožnenie sa s hodnotami, teologickým rámcom a víziou zboru. 
- zdieľanie osobného života v záväznom vzťahu (napr. skupinka, učenícky vzťah, poradenský vzťah) 

 

§ 5 

Duchovná a pastoračná starostlivosť je poskytovaná nielen členom zboru, ale aj ich deťom a rodinám i 
ďalším ľuďom. 
 

§ 6 

Všetci členovia a priatelia zboru majú výsadu a zodpovednosť podieľať sa v súlade s prijatým poriadkom, 
alebo dohodnutými formami a zásadami, spontánne a tvorivo na zborovom spoločenstve, na 
bohoslužobných a vzdelávacích zhromaždeniach, ako aj na ostatných aktivitách zboru. 
Zúčastňujú sa Večere Pánovej. Podľa svojich možností a schopností prispievajú svojimi darmi, desiatkami 
k práci zboru. Usilujú sa o presadenie dobrého mena zboru v jeho okolí. 
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§ 7 

Prestup do iného zboru sa koná na vlastnú žiadosť.  
Prestup z iného zboru sa deje po predchádzajúcej komunikácii s vedením a písomným vyjadrením vedenia 
pôvodného zboru – a to v prípade, že všetky veci vo vzťahu s predchádzajúcim zborom – nakoľko je 
možné - sú vysporiadané.  
Pri prestupe z väčšinovej cirkvi (RKC, GKC, PC, ECAV...) a prijímaní do nášho zboru doporučujeme 
predtým ukončiť členstvo v týchto cirkvách (napr. formou žiadosti poslanej doporučeným listom). 
 

§ 8 

U členov, ktorí sa previnia proti zásadám Písma svätého a zborového života, zbor uplatňuje biblické formy 
zborového napomínania. 
Disciplinárne opatrenia zboru sú zamerané na duchovnú obnovu člena, ktorý sa previnil. Tieto opatrenia sa 
podľa Mt 18: 15 - 17 praktizuje: 
 

a) napomenutie bratom, alebo sestrou 
b) napomenutie pred dvomi alebo tromi svedkami 
c) napomenutie staršovstvom zboru 
d) napomenutie zborovým zhromaždením 
e) obmedzenie niektorých práv člena: 

a. aktívne sa zúčastňovať zborových zhromaždení a konferenčných   rokovaní 
b. zúčastňovať sa zborových porád 
c. aktívne sa zúčastňovať verejnej služby 
d. hlasovať, voliť a byť volený  

f) pozastaveniu členstva 
g) vylúčenie zo zboru 

 
Pri ktoromkoľvek stupni zborového napomenutia sa očakáva, že káznený brat/sestra sa zachová v zmysle 
1Kor 11, 27 - 32.  
O znovu prijatí vylúčeného rozhodujú kazatelia zboru a staršovstvo.  
 

§ 9 

K pozastaveniu členstva dochádza na základe rozhodnutia kazateľov zboru a staršovstva: 
- Pri dlhodobejšom, ale prechodnom odsťahovaní sa mimo územie SR 
- Na základe vlastnej žiadosti 
- Ako disciplinárne opatrenie pri dlhodobejšej snahe o duchovnú obnovu člena zboru 
- Pri dlhodobejšej neúčasti na zborovom živote a neúspešnej  snahe o obnovenie kontaktu 

 

§ 10 

Členstvo v zbore zaniká na základe rozhodnutia kazateľov zboru a staršovstva: 
- úmrtím 
- vylúčením  
- na základe vlastnej žiadosti 
- viac ako rok pretrvávajúcou neúčasťou na zborovom živote napriek osobnému osloveniu  
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