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Zborový poriadok zboru BJB Viera v Bratislave 

Preambula 
 

My, členovia cirkevného zboru Viera Bratskej jednoty baptistov (BJB) v Bratislave sme sa uzniesli na 

tomto Zborovom poriadku, ktorý je uplatnením zásad BJB vyjadrených v Ústave BJB v SR  

v konkrétnych podmienkach nášho zboru Viera s ohľadom na naše hodnoty a celú históriu nášho 

zboru.  

Tento Zborový poriadok popisuje  naše  hodnoty a členstvo v zbore,  zodpovednosti jednotlivých 

členov zboru a ich kompetencie podľa miery ich zodpovednosti a tiež našu prax rozhodovacích 

procesov.  To všetko aj s ohľadom na flexibilitu do budúcnosti pri očakávanom raste zboru. 

Naším zámerom je, aby tento Zborový poriadok umožňoval efektívne a flexibilne spravovať zborový 

život,  „aby sa všetko dialo slušne a v poriadku“ (1Kor 14,40). Sme si vedomí, že bez správneho 

postoja ani dokonalá organizácia cirkevného zboru nebude prinášať ovocie. Správnym postojom 

rozumieme, že všetko robíme z tej duše ako pre Pána (Kol 3,23), žijeme tak ako je to hodné povolania 

nášho Pána Ježiša (Ef 4,1) a vzájomne sa prijímame tak, ako nás aj On prijal  

(Rim 15,7). 

Veríme, že  Zborový poriadok1 má autoritu len v tej miere a rozsahu, v akej vyjadruje požiadavky 

Biblie a má sa vykladať a uplatňovať tak, aby bola zachovaná sloboda svedomia  

v poslušnosti Pánovi cirkvi. 

 

  

                                                           

1 Pri formulovaní tohto Zborového poriadku vychádzame a odvolávame sa na tieto kľúčové dokumenty: 
- Ústava Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike (2009) 
- Všeobecné zásady hospodárenia v zbore Viera BJB.   

Nezabúdame však ani na kľúčové dokumenty z obdobia roku 1991, kedy náš zbor vznikal a formuloval svoju 
vieru, hodnoty a poslanie: Zakladajúca listina nového zboru a jej prílohy,  Vízia zboru Viera. 
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Základné ustanovenia 

§ 1                            

(1) Cirkevný zbor Viera Bratskej jednoty baptistov v Bratislave je spoločenstvom kresťanov, ktorí veria  

v Pána Ježiša Krista, sú znovuzrodení z Ducha Svätého, rozhodli sa nasledovať Pána Ježiša Krista ako svojho 

Pána, boli na základe osobného vyznania svojej viery pokrstení ponorením a pod vedením Ducha Svätého žijú 

v osobnom vzťahu s Kristom a svojím nebeským Otcom. 

(2) Pre činnosť zboru je vieroučným základom a záväznou normou Biblia, ktorá je ako celok (Stará zmluva aj 

Nová zmluva) Bohom inšpirované a preto neomylné a pravdivé Božie slovo. Nová zmluva je pre zbor, aj 

jednotlivých členov vrcholnou autoritou v každej oblasti života (osobný život, manželstvo, rodina, cirkev, 

spoločnosť, zamestnanie, podnikanie, atď.). Stará zmluva je záväzná v takej miere a takým spôsobom, ako to 

vyplýva z Novej zmluvy. 

(3) Členovia zboru sa navzájom považujú za rovnocenných pred Bohom a uznávajú jediného prostredníka 

medzi Bohom a človekom, a to Krista Ježiša, Boha, ktorý prišiel na tento svet ako človek a dal seba samého 

ako výkupné za všetkých. Ako omilostení hriešnici sú Božími deťmi, čo môžu vyjadrovať vzájomným 

oslovovaním brat, sestra. V súlade s novozmluvným svedectvom sa pritom podriaďujú autoritám v rodine, 

v zborovom živote i spoločnosti. 

 

§ 2 

(1) V zmysle Novej zmluvy je každý cirkevný zbor miestnou cirkvou, v ktorej Pán cirkvi - Ježiš Kristus 

prostredníctvom Ducha Svätého udeľuje jednotlivcom potrebné obdarovania na naplnenie jej poslania 

a v zmysle Ústavy BJB je samostatnou právnickou osobou.  

(2) Poslaním zboru je 

- uctievať Boha v Jeho trojjedinosti ako Otca, Syna a Ducha Svätého; 

- budovať a prehlbovať zborové spoločenstvo v láske; 

- šíriť evanjelium Ježiša Krista a vyučovať Božie slovo s cieľom priviesť ľudí k osobnej viere v Ježiša 

Krista ako Spasiteľa; 

- povzbudzovať a vychovávať veriacich, aby duchovne rástli, čo sa prejavuje v zmene charakteru,  

v osobnom vzťahu s Bohom, v láskyplnom živote v rodine, v spoločenstve veriacich,  v občianskej 

spoločnosti a v sebaobetavej praktickej službe. 

(3) Zbor uskutočňuje svoje poslanie najmä prostredníctvom 

- verejných bohoslužobných zhromaždení; 

- biblického a teologického vyučovania detí, čakateľov na krst, čakateľov na členstvo v zbore a členov 

zboru, ktoré je prístupné aj iným záujemcom; 

- duchovnej a pastoračnej starostlivosti poskytovanej najmä členom zboru, ich rodinám a ďalším 

osobám, ktoré prejavia o ňu záujem; 

- misijnej činnosti; 

- sociálnej a charitatívnej služby. 

 

§ 3 

Zbor svoju činnosť vykonáva v bohoslužobných a ostatných priestoroch patriacich zboru, ale aj v rodinách,  

verejných ústavoch a zariadeniach, v prenajatých zariadeniach a na verejných priestranstvách. 

Zbor môže pre rozšírenie svojej služby zriaďovať účelové zariadenia. 
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§ 4 

Štruktúra zboru 

(1) Zbor vedie kazateľ zboru2 spoločne so staršovstvom. Kazateľ je zvolený zborovým zhromaždením 

a ordinovaný Radou Bratskej jednoty baptistov v SR. Kazateľ zboru je spravidla tiež správcom 

a konateľom zboru. 

(2) Zbor môže výkonom správcu zboru po dohode s kazateľom poveriť iného člena zboru, ktorý sa súčasne 

stáva konateľom zboru. Poverenie schváli hlasovaním. 

(3) Zbor volí staršovstvo zboru - kolektívne duchovné vedenie zboru, ktorého súčasťou sú z titulu svojej 

funkcie aj kazateľ a správca zboru.  

(4) Kazateľ a správca zboru na základe rozhodnutia staršovstva poverujú3 ďalších kľúčových pracovníkov 

zboru a v prípade potreby po schválení zborom uzatvárajú s nimi pracovné alebo obdobné zmluvy.  

(5) Kazateľ a správca zboru na základe rozhodnutia staršovstva ustanovujú a poverujú špecializované tímy 

na konkrétne činnosti alebo projekty. 

(6) Členovia zboru, ktorí sa zúčastňujú zborového života v sídle zboru, tvoria materský zbor.  

(7) Na miestach, kde vznikajú príležitosti ďalšej misijnej práce, alebo kde žije niekoľko členov zboru, zbor 

môže vytvárať misijné stanice.  

 

 Členstvo v zbore 

§ 5 

(1) Členstvo v zbore chápeme ako konkrétne vyjadrenie záväzného vzťahu človeka k Bohu a Jeho ľudu. 

Veríme, že vyjadrením tohto vzťahu je život v miestnom cirkevnom zbore, kde sa prirodzene a prakticky 

realizuje to,  na čo sme Pánom povolaní. Je to uctievanie Boha, spoločenstvo v pravde, učeníctvo, služba 

a evanjelizácia. 

(2) Pre člena zboru je zbor duchovným domovom, duchovnou rodinou, kde má svoje primárne a budujúce 

vzťahy s kresťanmi. Člen zboru rešpektuje hodnoty, teologický rámec a víziu zboru i pravidlá jeho fungovania 

(tento Zborový poriadok a Príloha: VZH - Všeobecné zásady hospodárenia). 

(3) Členovia zboru majú právo hlasovať a byť volení.  

(4) Zúčastňujú sa Večere Pánovej. Usilujú sa o presadzovanie dobrého mena zboru v rámci zboru, vo všetkých 

ostatných zboroch i občianskej spoločnosti. 

(5) Všetci členovia zboru majú výsadu a zodpovednosť podieľať sa na živote zboru  

- svojimi schopnosťami a darmi (prirodzenými, duchovnými a materiálnymi);  

- finančnými príspevkami (zvyčajne vo výške 10% z príjmu) a darmi (viď Príloha:  Dôvody a hodnoty 

dávania). 

(6) V súvislosti vzťahu človeka k zboru hovoríme o týchto úrovniach: 

- priateľ zboru (§6 a §8); 

- člen zboru (§7-10); 

- pozastavené členstvo (§9); 

- zrušenie členstva (§10). 

 

                                                           

2 Používame pojem „kazateľ zboru“ v súlade s Ústavou BJB a so zákonmi SR, ktorý podľa popisu pracovnej náplne okrem 
kázania Božieho Slova obsahuje tiež činnosť pastora - pastiera zboru. V prípade viacerých kazateľov si hlavné zameranie 
svojej činnosti môžu rozdeliť podľa prirodzených schopností a obdarovania. 
3 Na poverenie  pracovníkov zboru pre vybrané pracovné náplne je v zmysle Ústavy BJB potrebný súhlas zboru vo forme 

hlasovania (kazateľ, správca, hospodár, staršovstvo, revízna komisia, misijný pracovník). 
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§ 6 

(1) Priatelia zboru sú ľudia, ktorí sa aktívne zúčastňujú života zboru, poznávajú a podriaďujú sa kľúčovým 

vedúcim zboru, teologickému rámcu a hodnotám zboru, z nejakého dôvodu však ešte nedospeli  

k rozhodnutiu stať sa členmi zboru, prípadne nespĺňajú všetky predpoklady, s ktorými je členstvo v zbore  

spojené. 

(2) Ich pohľad na dianie v zbore je pre zbor zaujímavý, pri hlasovaní je však ich hlas len informatívny.  

V zmysle zborového volebného poriadku nemajú hlasovacie a volebné právo. Priatelia zboru majú možnosť 

zúčastniť sa zborového zhromaždenia ako pozorovatelia, nemôžu však diskutovať a predkladať návrhy. 

Staršovstvo zboru má právo zvolať niektoré zborové zhromaždenia len pre členov zboru. Priatelia zboru sa 

môžu podieľať na živote zboru aj zapojením sa do služby pod vedením skúseného člena zboru, nemôžu sa 

však stať vedúcimi niektorej oblasti života alebo služby zboru. 

 

§ 7 

(1) Členom zboru sa stáva každý, kto po dovŕšení 18 rokov bol na základe svojej žiadosti po jej preskúmaní 

a rozhodnutí kazateľa a staršovstva zboru prijatý a predstavený zborovému zhromaždeniu, kde sa za neho 

predstavitelia zboru modlia a žehnajú mu.   

(2) Predpokladom je 

- pokánie a znovuzrodenie žiadateľa z Ducha Svätého na základe osobnej viery v Pána Ježiša Krista; 

- krst ponorením na osobné vyznanie viery; 

- viditeľný nový život v Kristovi v súlade s novozmluvným svedectvom; 

- oboznámenie sa (na stretnutiach s kazateľom a staršími zboru) s hodnotami, teologickým rámcom zboru, 

víziou zboru a pravidlami jeho fungovania (Zborový poriadok, Všeobecné zásady hospodárenia, Dôvody 

a hodnoty dávania) a ich rešpektovanie; 

- úprimne sa zverovať a hovoriť o svojom živote v záväznom vzťahu (napr. skupinka, učenícky vzťah, 

poradenský vzťah). 

(3) Duchovná a pastoračná starostlivosť je poskytovaná nielen členom zboru, ale aj ich deťom a rodinám  

i ďalším záujemcom. 

(4) Všetci členovia a priatelia zboru majú v súlade s prijatým poriadkom alebo dohodnutými formami  

a zásadami výsadu a zodpovednosť spontánne a tvorivo sa podieľať na zborovom spoločenstve,  

na bohoslužobných a vzdelávacích zhromaždeniach, ako aj ostatných aktivitách zboru. 

(5) Prestup do iného zboru sa koná na vlastnú žiadosť člena zboru. 

(6) Prestup z iného zboru je možný až po predchádzajúcej komunikácii s jeho vedením a za predpokladu,  že 

žiadateľ má všetky veci vo vzťahu s predchádzajúcim zborom (nakoľko je to možné)  vysporiadané. 

(7) Pri prestupe z inej cirkvi (napr. RKC, GKC, PC, ECAV...) pred prijatím do nášho zboru je potrebné ukončiť 

členstvo v týchto cirkvách (odporúčame formou žiadosti poslanej doporučeným listom). 

 

§ 8 

(1) Voči  členom a priateľom, ktorí sa previnia proti zásadám Písma svätého a zborového života (v zmysle brat 

zhrešil proti bratovi alebo život vo vedomom hriechu), zbor uplatní biblické formy napomínania. 

(2) Disciplinárne konanie zboru je zamerané na duchovnú obnovu člena či priateľa zboru, ktorý sa previnil, 

a na základe textu Mt 18,15-17 má zvyčajne tieto stupne: 

1. napomenutie bratom alebo sestrou; 

2. napomenutie pred dvomi alebo tromi svedkami; 

3. napomenutie staršovstvom zboru, pokiaľ možno s návrhom nápravy (poradenstvo, podporné 

skupiny), 
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4. ďalšie opatrenia (v kompetencii kazateľa a  staršovstva zboru): 

- pozastavenie členstva v zbore, prípadne niektorých práv člena zboru; 

- odporučenie nezúčastňovať sa Večere Pánovej; 

- zákaz verejných prejavov na zhromaždeniach zboru; 

- zákaz účasti na zborových poradách; 

- zákaz služby; 

5. kazateľ a staršovstvo  informujú zborové zhromaždenie o káznení v rozsahu zohľadňujúcom vhodnosť 

a dôležitosť informácií; 

6. zrušenie členstva po prerokovaní v staršovstve. 

(3) V odôvodnených prípadoch, keď nie je možné realizovať napomenutie, môže kazateľ a staršovstvo 

pristúpiť priamo k niektorým z vyšších stupňov disciplinárnych opatrení uvedených v odseku (2). 

(4) Keďže cieľom káznenia je získanie brata alebo sestry,  o pokání a náprave sú informovaní najmä tí členovia, 

ktorí boli jeho konaním ovplyvnení.  

(5) O znovuprijatí vylúčeného rozhoduje kazateľ zboru a staršovstvo a rozhodnutie následne oznámi členom 

zboru. 

 

§ 9 

K pozastaveniu členstva dochádza na základe rozhodnutia kazateľa zboru a staršovstva: 

- po dlhodobej neúčasti na zborovom živote a neúspešnej snahe o obnovenie kontaktu; 

- pri dlhodobom, alebo prechodnom pobyte člena zboru mimo územia SR, ktorý neumožňuje osobnú 

účasť na zborovom živote; 

- na základe vlastnej žiadosti člena zboru; 

- ako disciplinárne opatrenie po dlhodobejšej snahe o duchovnú obnovu člena zboru. 

 

§ 10 

Členstvo v zbore zaniká 

- úmrtím; 

- zrušením členstva; 

- na základe vlastnej žiadosti; 

- po dlhodobom pozastavení členstva, neúspešnej snahe o obnovenie kontaktu a snahe o obnovenie  

účasti na zborovom živote. 

 

§ 11 

Zborové zhromaždenie 

(1) Zhromaždenie cirkevného zboru je najvyšším orgánom a tvoria ho všetci členovia zboru. Prináleží mu 

právo po stíšení na modlitbách rozhodovať o všetkých zásadných duchovných a organizačných 

otázkach zborového života. 

(2) Z dôvodu vytvorenia podmienok pre pokojné oboznámenie sa s problematikou a zváženie možných 

riešení na modlitbách, staršovstvo vždy zvoláva diskusné zborové zhromaždenie a následne 

hlasovacie zborové zhromaždenie. 

 

(3) Zborové zhromaždenie zvoláva staršovstvo podľa potreby s témami, ktoré predkladá zborovému 

zhromaždeniu alebo na základe písomného podnetu s témou rokovania, ktorý je podpísaný 

najmenej jednou pätinou všetkých riadnych členov zboru s hlasovacím právom.  
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(4) Materiály  na rokovanie poskytuje staršovstvo členom zboru  2 týždne pred diskusným stretnutím. 

Formulovať témy a otázky na hlasovanie zboru môže na základe výsledkov diskusie nielen 

staršovstvo, ale aj diskusné zborové zhromaždenie podľa ods. 6 písm. b),  

(5) Termín následného zborového zhromaždenia s hlasovaním,  hlasovacie otázky a ďalšie materiály 

poskytuje staršovstvo všetkým členom zboru 4 týždne pred hlasovaním.  

(6) Kompetencie diskusného zborového zhromaždenia  

a. Vyjadrovať sa k návrhom staršovstva a prinášať nové podnety a návrhy na  diskusných stretnutí, 

alebo emailovou komunikáciou. 

b. Predložiť hlasovaciemu zborovému zhromaždeniu podklady na hlasovanie aj o návrhoch, ktoré 

nepredkladá na rozhodovanie staršovstvo. Takéto návrhy i s hlasovacími otázkami  je potrebné 

vopred potvrdiť podpisom, alebo schváliť priamo na diskusnej zborovej hodine. V oboch 

prípadoch je potrebný súhlas najmenej jednej pätiny všetkých riadnych členov zboru 

s hlasovacím právom. Takýto návrh je potrebné predložiť všetkým členom zboru 4 týždne pred 

hlasovaním. 

c. Staršovstvom poverený moderátor diskusného zborového zhromaždenia na úvod oboznámi 

účastníkov s programom rokovania a kompetenciami diskusného aj hlasovacieho zhromaždenia 

uvedenými v Zborovom poriadku. 

(7) Kompetencie hlasovacieho zborového zhromaždenia 

a. hlasovaním  zvoliť, potvrdiť alebo odmietnuť  kandidátov do staršovstva a na kazateľa zboru; 

b. hlasovaním voliť členov staršovstva a kazateľa v zvláštnych situáciách podľa §25; 

c. hlasovaním odvolať členov staršovstva a kazateľa; 

d. hlasovaním voliť alebo odvolať revíznu komisiu, správcu a hospodára zboru; 

e. hlasovaním schvaľovať alebo odmietnuť rozpočet a jeho zmeny, ako aj správy o hospodárení; 

f. hlasovaním rozhodovať o návrhoch týkajúcich sa duchovného života zboru; 

g. hlasovaním rozhodovať o návrhoch týkajúcich sa organizačného zabezpečenia zboru; 

h. hlasovaním rozhodovať o hospodárskych a investičných otázkach (prenájom, kúpa, 

rekonštrukcia); 

i. hlasovaním rozhodnúť o zmene Zborového poriadku. 

(8) V prípade, že zbor nemá ani kazateľa, ani staršovstvo navrhovať a schváliť vznik volebnej  komisie 

a nový proces volieb staršovstva podľa §25.  

 

§ 12 

Rozhodovanie zborového zhromaždenia 

(1) Aby bolo zborové zhromaždenie uznášaniaschopné, vyžaduje sa účasť aspoň nadpolovičnej  väčšiny 

členov zboru s hlasovacím právom. 

(2) Pre bežné rozhodnutia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých účastníkov hlasovania. 

(3) Pri dôležitých a strategických rozhodnutiach (§11 ods.7 body a, b, c, e, f, h  a i) sa vyžaduje súhlas aspoň 

2/3 účastníkov hlasovania. 

(4) Hlasovať je možné 

a) osobne na jednom, alebo viacerých na to  určených zborových zhromaždeniach;  

b) elektronickou formou emailom spôsobom zvoleným volebnou komisiou. Volebná komisia overí, 

autorizuje odosielateľa emailu. 

(5) Organizačne a technicky zabezpečuje hlasovanie volebná komisia, ktorú tvoria traja dôveryhodní 

členovia zboru, ktorých osloví a ustanoví do tejto služby staršovstvo zboru. Jedným z členov komisie je 

zvyčajne administrátor zboru. Členom komisie nemôže byť ten, o kom sa má v hlasovaní rozhodovať. 

(6) Hlasovanie prebieha: 
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- priamo na zborovom zhromaždení odovzdaním hlasovacieho lístka volebnej komisii. Svoju účasť 

potvrdí každý zúčastnený člen vlastnoručným podpisom na prezenčnej listine; počas nasledujúceho 

týždňa odovzdaním hlasovacieho lístka volebnej komisii s potvrdeným vlastnoručným podpisom na 

prezenčnej listine;  

- počas nasledujúceho týždňa môžu členovia zboru poslať hlasovací lístok elektronickou formou zo 

svojej osobnej emailovej adresy. Volebná komisia overí a autorizuje odosielateľa.  

(7) Hlasovanie trvá zvyčajne týždeň. Tak má každý možnosť hlasovať osobne počas dvoch po sebe idúcich 

nedeľných zhromaždeniach zboru. 

(8) Pokiaľ sa nepodarí dosiahnuť účasť nadpolovičnej väčšiny všetkých  členov zboru s hlasovacím právom 

a súhlas potrebnej väčšiny účastníkov hlasovania pre dané rozhodovanie, pokračuje hlasovanie počas 

nasledujúceho týždňa a na nasledujúcom zhromaždení zboru. 

 

§ 13 

Paragraf 13 bol zrušený hlasovaním zborového zhromaždenia, ktoré sa uzavrelo dňa 31. januára 2021. 

 

§ 14 

Staršovstvo zboru 

(1) Je tímovým duchovným vedením, ktoré bolo na návrh kazateľa zboru  a predchádzajúceho tímu 

staršovstva (postupom podľa §15 ods. 3) zvolené zborovým zhromaždením  

s vyjadrením individuálneho súhlasu a podpory každému členovi staršovstva formou tajného hlasovania.  

(2) Staršovstvo tvoria kazateľ z titulu svojej funkcie, správca zboru (ak je ustanovený) a zvolení členovia 

staršovstva. Staršovstvu predsedá spravidla kazateľ alebo predseda staršovstva, ktorého si spomedzi seba 

zvolia na prvom zasadnutí.  

(3) Staršovstvo má byť príkladom vo všetkých oblastiach duchovného života (pravidelná účasť na 

zhromaždeniach zboru, štúdium a znalosti Písma, modlitebný a mravný život, misijná činnosť,  

pastoračná starostlivosť a pod.). 

(4) Staršovstvo cirkevného zboru 

- sleduje a svojimi podnetmi formuje celkovú duchovnú orientáciu zboru, jeho výchovnú, misijnú 

a pastoračnú stratégiu;  

- schvaľuje a odvoláva vedúcich zborových zložiek; 

- zodpovedá za zabezpečenie organizácie zboru; 

- zastupuje zbor na pracovných stretnutiach cirkevných a neziskových organizácií; 

- rieši otázky súvisiace so zborovou disciplínou (napomenutie, obmedzenie niektorých práv člena, 

zrušenie členstva, informovanie zboru); 

- skúma všetky žiadosti o členstvo v zbore, dbá o riadnu prípravu kandidátov na členstvo a ich uvedenie 

do členstva v zbore;  

- informuje zborové zhromaždenie o svojich rozhodnutiach a zodpovedá sa mu;  

- podľa potreby zvoláva diskusné stretnutia členov zboru (materiály  na rokovanie poskytuje členom 

zboru  2 týždne pred diskusným stretnutím); 

- podľa potreby zvoláva zborové zhromaždenie a iniciuje potrebné hlasovanie (termín a hlasovacie 

otázky, prípadne materiály poskytuje členom zboru 4 týždne vopred); 

- predkladá zboru návrhy aj s ich odôvodnením (napr. pozvanie alebo odvolanie kazateľa, stavebné 

záležitosti, duchovné smerovanie zboru);  

- v spolupráci so správcom a hospodárom zboru zabezpečuje správu majetku a hospodárske záležitosti 

zboru poverenými osobami; na zabezpečenie niektorých činností môže staršovstvo vymenovať 
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odborné komisie a pracovné tímy s vymedzením kompetencie k samostatným rozhodnutiam (napr. 

hospodársky, výchovno-vzdelávací, mzdový, stavebný, revízny,  inventarizačný a iné); 

- poveruje členov zboru špecifickými funkciami (napr. hospodár, zborový administrátor, asistent 

kazateľa);  v prípade potreby a podľa časového nasadenia uzatvára zmluvy s pracovníkmi zboru 

a môže navrhnúť (v rámci zborom schválených funkčných miest a rozpočtu zboru) aj finančné 

ohodnotenie (dobrovoľnícka zmluva, práca na dohodu, zamestnanecký pomer); 

- v prípade zamestnancov zboru zostavuje ich pracovnú náplň a dohliada na výkon ich práce. 

(5) Staršovstvo prijíma nové podnety, návrhy a spätnú väzbu od členov zboru najmä prostredníctvom 

- stretnutí s jednotlivými vedúcimi služieb a ich tímami; 

- diskusných stretnutí členov zboru; 

- individuálnej komunikácie (formou emailov alebo stretnutí so staršovstvom). 

 

§ 15 

Voľby staršovstva 

(1) Starší zboru sú prirodzenými autoritami v zbore a to viac svojím životom a službou ako zvolením do 

tímu staršovstva. Z Božieho Slova vnímame, že byť starším zboru nie je funkcia trvajúca vopred 

ohraničený čas, ale je to povolanie od Pána Cirkvi, rozpoznané zborom.   

(2) Zbor si volí staršovstvo  ako tím duchovného vedenia na neobmedzené obdobie. Staršovstvo si 

najneskôr po 4 rokoch vyžiada vyjadrenie  podpory v pokračovaní v službe formou tajného 

hlasovania členov zboru. Pokiaľ niektorý člen nezíska potrebnú väčšinu pre zvolenie podľa §12,  

staršovstvo spoločne s kazateľom (kazateľmi) zváži riešenie situácie (príčiny, dôsledky, 

spoluzodpovednosť, náprava) a predloží zboru návrh zmeny vedenia zboru, ktorej súčasťou je 

príprava volieb na doplnenie staršovstva s návrhom ďalších kandidátov. Pokiaľ  člen staršovstva zboru 

ktorý nezískal dostatočnú podporu neoznámi ukončenie svojej služby, môže sa na návrh staršovstva 

stať jedným z kandidátov.  

(3) Zborové zhromaždenie má možnosť podľa §16 hlasovaním rozhodnúť o odvolaní niektorého zo starších 

i v inom termíne.  

(4) Kandidát na člena staršovstva musí spĺňať tieto základné podmienky: 

- má povolanie od Pána Cirkvi a obdarovanie Svätým Duchom;   

- zbor rozpoznal jeho povolanie a obdarovanie; 

- žije život v súlade s Písmom svätým; 

- spĺňa biblické kritériá na staršieho zboru (1Tim 3,1-7, Tít 1,6-9 a 1Pt 5,1-3); 

- je aspoň 5 rokov znovuzrodeným kresťanom a 3 roky členom zboru - podľa apoštola Pavla nemá 

byť mladý vo viere (1Tim 3,6). 

(5) Nových kandidátov do staršovstva predkladajú zboru kazateľ zboru a staršovstvo. Členovia pôvodného 

staršovstva z dôvodu kontinuity zostávajú v tíme starších, pokiaľ neoznámia ukončenie svojej služby, 

alebo pokiaľ ich zbor neodvolá. Kandidátov predstavia zboru aspoň 6 týždňov pred volebným 

zborovým zhromaždením. Členovia zboru môžu v nasledujúcom týždni predložiť kazateľovi 

a staršovstvu zboru zásadné námietky voči ich voľbe na základe biblických kritérií pre túto službu 

a požiadať o prehodnotenie návrhu. Zborové zhromaždenie volí formou tajného hlasovania každého 

kandidáta do staršovstva zvlášť. 

(6) Spôsob a podmienky volieb starších zboru upravuje  §12.  

 

§ 16 

Odvolanie staršieho zboru 

(1) Staršieho zboru môže odvolať zborové zhromaždenie hlasovaním. Vyhlasuje ho staršovstvo z vlastnej 

iniciatívy, alebo na podnet najmenej jednej pätiny všetkých riadnych členov zboru. O zvolaní zborového 

zhromaždenia je zbor informovaný emailom a oznámením na pravidelnom bohoslužobnom zhromaždení 
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minimálne 4 týždne vopred. Informácia obsahuje čas a miesto konania, ako aj výzvu a upozornenie na 

potrebnú účasť väčšiny všetkých riadnych členov zboru, aby bolo zborové zhromaždenie uznášaniaschopné. 

(2) Na odvolanie staršieho zboru sa vzťahujú ustanovenia  §12. 

 

§ 17 

Kazateľ zboru  

(1) Kazateľ zboru je volený zborovým zhromaždením a vykonáva, resp. zabezpečuje 

- krst; 

- vysluhovanie Večere Pánovej; 

- sobáše; 

- pohreby; 

- pravidelné kázanie Božieho slova; 

- biblické vzdelávanie; 

- pastoráciu. 

(2) Zbor môže mať viacerých kazateľov, ktorí si môžu rozdeliť hlavné zameranie svojej činnosti podľa 

prirodzených schopností a obdarovania. 

(3) Kazateľ zboru môže byť platený aj zo štátnych prostriedkov. 

 

§ 18 

Voľba kazateľa 

(1) Kazateľa zbor volí na neobmedzené obdobie,  kazateľ si však najneskôr po 7 rokoch vyžiada vyjadrenie  

podpory v pokračovaní v službe formou tajného hlasovania členov zboru. Pokiaľ nezíska potrebnú väčšinu 

pre zvolenie kazateľa podľa §12,  staršovstvo spoločne s kazateľom zváži riešenie situácie (príčiny, dôsledky, 

spoluzodpovednosť, náprava) a predloží zboru návrh zmeny vedenia zboru, ktorej súčasťou je príprava 

nových volieb kazateľa s návrhom ďalšieho alebo ďalších kandidátov. Pokiaľ kazateľ zboru neoznámi 

ukončenie svojej služby,  môže sa na návrh staršovstva stať jedným z kandidátov. 

(2) Overovacie voľby môže kazateľ zboru iniciovať aj sám pred uplynutím volebného obdobia. 

(3) Staršovstvo zboru, prípadne zborové zhromaždenie, môže v prípade vážneho morálneho zlyhania alebo 

vážneho zanedbania povinností iniciovať odvolanie kazateľa zboru i v inom termíne (viď §19). 

(4) Základné podmienky voliteľnosti 

- povolanie Pánom Cirkvi a obdarovanie Duchom Svätým na  túto službu; 

- rozpoznanie obdarovania cirkvou; 

- život v súlade s Písmom svätým; 

- úspešné ukončenie teologického štúdia, alebo preukázanie biblických a iných znalostí potrebných na 

službu kazateľa; 

- praktické skúsenosti s prácou v zbore BJB v dĺžke min. 3 rokov (asistent kazateľa, misijný pracovník, 

vedúci práce s mládežou, vedúci práce v besiedke a pod.).  

(5) Návrh kandidáta za kazateľa zboru (prípadne pomocného (alebo druhého) kazateľa) predkladá zboru  

kazateľ zboru a staršovstvo. Zboru je predstavený aspoň 2 mesiace pred zborovým zhromaždením, na 

ktorom predstaví svoju víziu služby (v prípade, že je zboru známy). V nasledujúcom týždni členovia zboru 

môžu tlmočiť kazateľovi zboru a staršovstvu opodstatnené námietky voči voľbe nového kazateľa na základe 

biblických kritérií pre túto službu.  

(6) Ak ide o kandidáta, ktorý zboru nie je známy a v zbore ešte neslúžil, prebieha tento proces 

a zoznamovanie adekvátne dlhšie. 
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(7) Následne ho zborové zhromaždenie  zvolí do funkcie kazateľa formou tajného hlasovania.  

(8) Na voľbu kazateľa, alebo pomocného kazateľa zborovým zhromaždením sa vzťahujú ustanovenia  §12. 

(9) Rada BJB na požiadanie zboru uzatvára so zvoleným kazateľom pracovnú zmluvu s dohodnutým termínom 

nástupu do služby. Spravidla do jedného mesiaca sa uskutoční inštalácia kazateľa. Inštalácia je oficiálne 

uvedenie kazateľa do služby v zbore. Inštaláciu pripravuje staršovstvo zboru. Odo dňa inštalácie kazateľ 

vykonáva všetky služby v zbore v plnom rozsahu (viď Príloha: Kompetencie kazateľa v zbore Viera BJB).  

(10) Ak je zbor prvým pôsobiskom kazateľa, po jeho inštalácii staršovstvo zboru požiada Radu BJB o jeho 

ordináciu. Ordinácia je slávnostný úkon uvedenia kazateľa do služby v BJB (Bratská jednota baptistov na 

Slovensku). 

(11) V prípade, že kazateľ je členom iného cirkevného zboru BJB, po zvolení za kazateľa zboru Viera sa dňom 

nástupu do služby stáva jeho členom, a jeho členstvo v predošlom zbore zaniká. Zánik členstva bezodkladne 

oznámi svojmu pôvodnému zboru. Odporúča sa, aby kazateľ informoval staršovstvo o svojom úmysle 

kandidovať do iného zboru. 

 

§ 19 

Odvolanie kazateľa 

(1) Kazateľa môže odvolať zborové zhromaždenie hlasovaním. Zvoláva ho staršovstvo z vlastnej iniciatívy, 

alebo na podnet najmenej jednej pätiny všetkých riadnych členov zboru s hlasovacím právom. O zvolaní 

zborového zhromaždenia je zbor informovaný emailom a oznámením na pravidelnom bohoslužobnom 

zhromaždení minimálne 4 týždne vopred. Informácia obsahuje čas a miesto konania, ako aj výzvu 

a upozornenie na potrebnú účasť väčšiny všetkých riadnych členov zboru, aby bolo zborové zhromaždenie 

uznášaniaschopné.  

(2) Spôsob a podmienky odvolania kazateľa zboru upravuje §12. 

(3) V prípade, že zbor kazateľa odvolal, staršovstvo zboru to písomne oznámi Rade BJB. 

 

§ 20 

Správca zboru 

(1) Správcom zboru je spravidla kazateľ zboru z titulu svojej funkcie. Ak sa zbor rozhodne inak alebo ak nemá 

kazateľa, je volený správca zboru, ktorý je zodpovedný za zbor aj pred verejnosťou a má právo vystupovať 

menom zboru bez ďalšieho poverenia. Poverenie funkciou správcu zboru (iného ako kazateľa) je však zásadne 

záležitosťou zborového zhromaždenia celého zboru.  

(2) Na voľbu správcu zboru sa vzťahujú ustanovenia  §12. 

 

§ 21 

Zborové služby 

(1) Zbor na naplnenie svojho poslania na základe charakteru, obdarovania, povolania a duchovnej zrelosti 

oddeľuje a poveruje rôznych pracovníkov: kazateľov, učiteľov, starších zboru, vedúcich jednotlivých oblastí 

života zboru, vedúcich skupiniek a pod. Každý člen zboru sa podľa svojho obdarovania a možností podieľa na 

zverenej činnosti 

(2) Ustanovenie a vedenie zborových služieb ako aj ich odvolávanie je uskutočňované kazateľom 

a staršovstvom zboru podľa účelu a rozsahu činnosti. Ustanovenie do služby sa deje spravidla na zborovom 

zhromaždení s modlitbami a vyprosením Božieho požehnania.  
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(3) Služby zboru sú vytvárané na zaistenie určitých druhov služby. Sú to najmä: 

- besiedka; 

- dorast; 

- mládež; 

- dospelí mladí; 

- misia; 

- misijná stanica zboru; 

- chvály; 

- služba manželským párom; 

- evanjelizácia;  

- administratíva; 

- domáce a modlitebné skupinky; 

- iné. 

 

§ 22 

Vznik a zánik zboru 

(1) Na miestach, kde je niekoľko členov zboru, ktorí nemôžu byť pravidelne na zhromaždeniach v sídle zboru, 

alebo kde vznikajú možnosti ďalšej misijnej práce, sa vytvárajú misijné stanice, ktoré sú súčasťou zboru. 

Rozsah ich spojenia s materským zborom, prípadne okruhy vlastnej zodpovednosti, určí zborové 

zhromaždenie podľa miestnych podmienok. 

(2) Samostatný zbor môže vzniknúť tam, kde je možné zaistiť plný chod a rozvoj zborového života. 

Osamostatnenie misijnej stanice je možné po dohode s materským zborom. Vznik zboru schváli KDZ 

(Konferencia delegátov zborov BJB) a Rada BJB v SR požiada príslušný štátny orgán o jeho registráciu. 

(3) Zbor, ktorý nie je schopný samostatnej existencie, sa môže pričleniť ako misijná stanica k inému zboru 

BJB. O prijatí do zboru, s ktorým sa zlučuje, rozhoduje zborové zhromaždenie prijímajúceho zboru. Súčasne 

sa riešia majetkovo-právne záležitosti. O zániku samostatnosti zboru rozhodne zborové zhromaždenie. 

Spôsob tohto rozhodovania upravuje  §12 a podmienky §12 bod 2. 

(4) Samostatný cirkevný zbor môže vzniknúť, ak 

- je schopný samostatne existovať duchovne a ekonomicky; 

- má súhlas materského zboru a osamostatnenie je v súlade s jeho historickým vývojom; 

- vyžaduje si to misijný zámer v danom priestore; 

- prijíma Ústavu BJB a jej prílohy; 

- nie sú známe iné vážne prekážky. 

O prijatí zboru do zväzku zborov BJB rozhoduje KDZ (Konferencia delegátov zborov, viď. Ústava BJB v SR). 

 

§ 23 

Zbor je právnickou osobou. Ako právny subjekt zodpovedá za svoje hospodárenie.  Potrebné prostriedky si 

v zmysle platných zákonov SR zaisťuje zbierkami, príspevkami, darmi, a pod. Zbor si môže zriadiť účelové 

zariadenia a vykonávať hospodársku činnosť. 

 

§ 24 

Vystupovať v mene zboru je oprávnený správca zboru alebo iná ním písomne poverená osoba 

na zastupovanie zboru v konkrétnej oblasti činnosti. 

 



Zborový poriadok BJB Viera  

12   zborovy poriadok bjb viera 2021.01.31 
 

Osobitné ustanovenia pre zvláštne situácie 

§ 25 

(1) V prípade, že zbor nemá ani kazateľa, ani  staršovstvo, zborové zhromaždenie si podľa modelového 

zborového poriadku BJB v SR, ktorý má odporúčajúci-nezáväzný charakter, zvolí volebnú komisiu, ktorá 

pripraví nové voľby staršovstva.  

(2) Zborové zhromaždenie zvolí minimálne 1 mesiac pred voľbami volebnú komisiu. Odporúča sa, aby volebná 

komisia bola trojčlenná. Vo volebnej komisii nemôžu byť kandidáti na staršovstvo. O spôsobe voľby volebnej 

komisie rozhoduje zborové zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných členov s hlasovacím právom. 

(3) Volebná komisia pripraví návrh kandidátky staršovstva zboru, v ktorej sú mená len tých, ktorí kandidatúru 

prijali. Takto zostavená kandidátka sa predkladá zborovému zhromaždeniu na doplnenie a schválenie. Ak za 

ňu hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov s hlasovacím právom, považuje sa za schválenú. 

Zverejnenie kandidátky musí byť najmenej 14 dní pred voľbami. 

(4) Vlastné voľby sú tajné. Každý člen zboru s hlasovacím právom má možnosť vyzdvihnúť si hlasovací lístok.  

(5) Zvolených je 5 kandidátov s najväčším počtom hlasov, pričom musí byť splnená podmienka, že za 

kandidáta hlasovala aspoň polovica zúčastnených voličov. 

(6) Volebná komisia potom v spolupráci s novým staršovstvom iniciuje voľbu správcu zboru s funkčným 

obdobím končiacim sa nástupom nového kazateľa. 

(7) Volebná komisia v spolupráci s novým staršovstvom a Radou BJB vyhľadávajú a navrhujú vhodných 

kandidátov na kazateľa zboru. Na základe výberu zostavia najviac trojčlennú kandidátku, ktorú predložia 

zborovému zhromaždeniu na rokovanie, prípadné doplnenie alebo schválenie (aklamáciou), pričom za 

schválených sa považujú tí kandidáti, ktorí dostali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov 

s hlasovacím právom. 

(8) Poverení členovia volebnej komisie, prípadne poverení členovia staršovstva rokujú s takto navrhnutými 

kandidátmi o ich súhlase s kandidatúrou. Tí, ktorí ju  prijmú, sú zaradení na definitívnu kandidátku. Zbor je o 

nej informovaný minimálne 14 dní pred voľbami. 

(9) Vlastné voľby kazateľa sa uskutočnia na dvoch po sebe idúcich zhromaždeniach, ako aj na návštevách 

členov zboru, ktorí sa zo závažných dôvodov nemohli volieb zúčastniť. Voľby sú tajné. Každý ich musí vykonať 

osobne, čo potvrdí svojim podpisom na prezenčnej listine. 

(10) O presnom postupe volieb budú členovia zboru informovaní na zborovom zhromaždení pri rozdávaní  

hlasovacích lístkov. Volebná komisia spracuje výsledky a oznámi ich zboru na najbližšom zborovom 

zhromaždení. O výsledkoch písomne informuje všetkých kandidátov uvedených na kandidátke, a Radu BJB. 

(11) Zvolený je ten kandidát, ktorý dostal najviac hlasov, pričom ich počet musí byť väčší ako je polovica 

všetkých členov zboru s hlasovacím právom, a súčasne to musí byť aspoň dvojtretinová väčšina 

zúčastnených voličov. 

 

Záverečné ustanovenie 

§ 26 

(1) Tento Zborový poriadok je možné meniť podľa potrieb zboru hlasovaním podľa §11 ods.7 bod 
i, a §12, t.j. za účasti nadpolovičnej väčšiny členov zboru s hlasovacím právom a súhlasu min. 2/3 
členov zboru zúčastnených na hlasovaní.  

(2) Priložené zborové dokumenty, na ktoré sa tento Zborový poriadok odvoláva: 

- Kompetencie a činnosť kazateľa cirkevného zboru BJB Viera  

- Dôvody a hodnoty dávania  
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(3) Ďalšie samostatné prílohy a dôležité dokumenty súvisiace so Zborovým poriadkom: 

- Všeobecné zásady hospodárenia v zbore Viera BJB 

- Ústava Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike (2009) a jej prílohy 
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Kompetencie a činnosť kazateľa cirkevného zboru 
BJB Viera 

Kazateľ zboru Viera zabezpečuje duchovnú činnosť zboru v súlade s Božím slovom, vládou Ducha Svätého 

a Ústavou BJB. Má istotu, že ho Pán Boh povolal slúžiť v zbore Viera. Je vedúcim zboru, zvyčajne jeho 

štatutárnym zástupcom a zodpovedá za jeho duchovnú a hospodársku správu. Je zodpovedný za duchovné 

smerovanie života a prácu zboru, vykonáva cirkevné obrady - krsty, sobáše, požehnávanie detí, pohreby a iné. 

Pod vedením Ducha Svätého sa snaží byť príkladom v osobnom i rodinnom živote, vo svojom správaní 

a reprezentácii zboru navonok (1Tim 3,1-13; Tít 1,5-8; 1Tim 4,11-13; 2Tim 2,3-4,15,24-25; Zj 2-3 kapitola). Je 

riadnym členom zboru Viera. 

 

1. Budovanie zborového obecenstva 
- Je členom staršovstva  a môže byť jeho predsedom. 
- Úzko spolupracuje so staršovstvom, predkladá mu zámery duchovného smerovania zboru na 

prejednanie a doplnenie. 
- Je aktívny v návrhoch, ktoré sa týkajú duchovného života a práce zboru ako celku. 
- Zasadzuje sa o vytváranie funkčného staršovstva pozostávajúceho z osvedčených a skúsených členov 

zboru. Motivuje ich  naplniť ich poslanie a kontroluje ich prácu. 
- Dbá o účelnú deľbu práce. Spolu so staršovstvom navrhuje pracovníkov do zborových zložiek 

(besiedka, dorast, mládež a pod.). Stráži biblickú čistotu používaných učebných pomôcok 
a materiálov. 

- Vedie ľudí k jednote, vzájomnej úcte a láske, k láske k svojmu  zboru, a úcte k ostatným zborom BJB 
i mimo nej. 

- Na službu slovom sa svedomito pripravuje, uvedomujúc si zodpovednosť pred Pánom, cirkvou 
i verejnosťou. 

 
2. Výchova v zbore 

- Venuje rovnakú pozornosť všetkým členom zboru a ich výchove. 
- Zodpovedá za duchovno-kultúrnu úroveň zboru. 
- Zodpovedá za biblickú výchovu zboru a činnosť zborových skupín a zložiek. V spolupráci so 

staršovstvom sa podieľa na  celkovej koncepcii výchovy členov zboru. 
 
3. Pastoračná práca 
V rámci zboru vykonáva pastoračnú činnosť v snahe pomôcť, potešiť, či napomenúť. Má osobne poznať 
členov svojho zboru. Túto činnosť zabezpečuje spolu s na to obdarovanými bratmi a sestrami, a diakonmi (Sk 
6,1-7). Súčasťou pastorácie je vyhľadať človeka (podľa Ezech 34,4), ísť za ním; navštevovať rodiny, skupinky 
a ich vedúcich; odovzdávať skúsenosti spolupracovníkov. 
 

4. Kázeň v zbore (Mt 18,15-17) 

Postup pri napomínaní: 

1. Vypočuť obe strany - Dt 1,16 
2. Byť nezaujatý - Lv 19,15; 1Tim 5,21 
3. Hľadať pravdu - Dt 13,14 a 19,18; Prís 25,2 
4. Vytriediť, preskúšať a rozsúdiť. Sloveso „súdiť“ je v gréčtine prezentované dvomi slovesami: 

DIAKRINO= rozlišovať, hľadať hodnoty, preskúšavať; KRINO= triediť, rozsúdiť usúdiť 
5. Dospieť k riešeniu a oznámiť to zainteresovaným („súdny výrok“ (Dt 17,10) je záväzný) - 1Kor 6,5. 

 

Takto pracovali „Božie sudcovské úrady“ v Starej zmluve. V Novej zmluve máme informáciu v 1Kor 6,1-6. 
prípadné spory či nepríjemnosti si kresťania mali riešiť pred cirkevným (zborovým) súdom. Verš 2 (správne 
čítanie): „nie ste schopní rozsúdiť maličkosti?“ V. 5: „Azda niet medzi vami jedného rozumného, ktorý by 
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vedel rozsúdiť spor medzi svojimi bratmi?“. Aj v Novej zmluve boli v zboroch „súdne procesy“, ktoré sa končili 
výrokom - rozsudkom. 

 
5. Misijná činnosť  

Kazateľ je iniciátorom misijnej činnosti v zbore, ale i mimo neho a vedie členov k zodpovednosti za záchranu 
ľudí pre Krista. 
 

6. Úrad kazateľa 

Tým, že je zvyčajne aj správcom zboru, je povinný zriadiť a zabezpečiť chod úradu kazateľa zboru: 
-  Neodkladne vybavovať a viesť písomnú agendu (korešpondenciu) s označením spisov v tlačenej alebo 

digitálnej forme a archivovať ich. 
- Ako dobrý hospodár je povinný starať sa o majetok zboru, zabezpečovať jeho inventarizáciu, legislatívne 

vysporiadanie a viesť majetkovo-právnu agendu. 
- Zhromažďovať, kompletizovať a uchovávať hospodársko-technickú dokumentáciu zboru. 
- Viesť evidenciu a štatistiku členov zboru. 
- Viesť knihu krstov, sobášov, úmrtí a archiváciu s tým súvisiacich dokumentov. 
- Zodpovedá za oprávnené používanie pečiatky zboru. 
- Funkciu kazateľa a správcu zboru prevziať, či odovzdať komisionálne so zápisom v 4 exemplároch 1x pre 

odovzdávajúceho, 1x pre cirkevný zbor, 1x pre archív cirkevného zboru a 1x pre Radu BJB). 
Správcovstvo kazateľa chápeme v prvom rade v duchovnej oblasti. Hospodársko-organizačnou správou zboru 
je poverený spravidla iný člen staršovstva. Kazateľ musí dať pozor, aby ho nepohltili organizačno-
administratívne povinnosti. 
 

7.   Celocirkevné práva a povinnosti 
Zastupuje zbor na celocirkevných podujatiach a zúčastňuje sa ich. Oboznamuje zbor s ich závermi. 

 

8. Mimozborová práca 

Zastupuje a reprezentuje zbor pred úradmi, verejnosťou ako jeho štatutárny zástupca (s úpravou podľa 
bodu 6). 

 

9. 

- Všetko koná nezištne, čestne, ku sláve a cti Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. 

- Je dobré, keď činnosť kazateľa usmerňuje uznávaný apoštol. 
 

10.  

Od kazateľa, ktorý nemá predchádzajúcu prax, sa vyžaduje jednoročná kazateľská zácviková prax 

s definovanou náplňou v niektorom zo zborov BJB. 

 
 
 
(Text vychádza z poslednej verzie dokumentu o kompetenciách a činnosti duchovného pastiera v cirkevnom 
zbore Viera - dopracovaná 26. septembra 2000) 
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 Dôvody a hodnoty dávania 

Veríme, že všetko čo máme (čas, financie, prirodzené aj nadprirodzené obdarovanie i celý náš život) je darom 

od Boha a zároveň Mu všetko patrí, lebo Jeho je zem, aj jej náplň. Preto chápeme svoju úlohu na tomto svete, 

ako úlohu nie vlastníkov, ale správcov toho, čo nám Boh zveril. Keďže vieme, že jedného dňa vydáme počet 

z toho ako sme s tým zaobchádzali, chceme sa povzbudzovať i napomínať, aby sme každú oblasť svojho života 

spravovali verne a čo najlepšie na Jeho slávu. Preto s bázňou voči Kristovi, ktorý jediný nielen pozná, ale aj je 

Pravdou, si uvedomujeme  svoje obmedzenie pri chápaní Jeho pravdy. Chceme sa nechať viesť Duchom 

Svätým, ktorý je naším Učiteľom a uvádza nás do každej pravdy. Vieme, že máme zodpovednosť za tých, 

ktorých nám Boh zveril.  

1. Vzťah s Bohom. Veríme, že dávanie vychádza z osobného vzťahu s Bohom.  Z toho vyplýva postoj 

k  uctievaniu, radosti, dobrovoľnosti a ochote.   

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

prostredníctvom si nás úplne získal. 

3. Osobné, a predsa spoločné. Veríme, že dávanie má byť slobodným rozhodnutím ľudí na 

základe viery a  Božieho vedenia. Treba však mať na mysli záväzok k svojmu spoločenstvu (miestnemu 

zboru), ktoré je ich domovom. Teda aj dávanie je  vyjadrením príslušnosti k telu Kristovmu. 

4. Desiatky. Veríme, že desiatky sú dobrou formou osobného vyjadrenia toho, že 1) celí patríme 

Bohu; 2) desiatok patrí Jemu.  

5. Viera. Veríme, že dávanie nie je bremenom povinnosti, ale možnosťou ako upevniť svoju vieru 

a mať radostné srdce.   

6. Domáci zbor. Veríme, že pravidelné dávanie (napr. desiatkov), podporí náš zbor s jeho potrebami 

a nasadením pre evanjelizáciu a misiu (každý člen by sa podľa možnosti mal aktívne a záväzne zapojiť 

do života zboru (Heb 10,25). 

7. Podpora služobníkov. Veríme, že dávanie podporí tých, ktorí nám slúžia duchovne (1Tim 5,17-

18).   

8. Vedenie Duchom Svätým. Veríme, že pri podpore Božieho diela, ktoré nemá dostatočnú 

pomoc miestnych zborov sa máme nechať viesť Duchom Svätým. 

9. Chudobní (a siroty, vdovy, cudzinci). Veríme, že vždy máme na nich pamätať. V tomto zmysle by 

aj zbor mal mať napr. 10% svojich príjmov oddelených práve na sociálne potreby. 

10. Vedenie zboru. Veríme, že vedenie zboru má o dávaní vyučovať, a byť príkladom. Preto ľudí 

povzbudzujeme, aby dávali desiatky do domáceho zboru.   

 

  



Zborový poriadok BJB Viera  

17   zborovy poriadok bjb viera 2021.01.31 
 

Ako postupovať v dávaní 

Na základe našich hodnôt v správcovstve a dávaní povzbudzujeme členov a priateľov zboru aj vlastným 

príkladom, aby každý dával svoje desiatky do domáceho zboru.  

V prípade, že si myslia, že majú dávať inam, a nemôžu tak robiť nad rámec svojich desiatkov, treba o tom 

informovať vedenie zboru, ktoré môže zvážiť prípadnú pomoc (napr. prostredníctvom variabilných 

symbolov).   

 

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

 

Desiatky, dary na variabilné symboly alebo iné účelové finančné dary je možné dávať do zbierky počas 

nedeľných zhromaždení zboru, alebo ich poslať bankovým prevodom na zborový bankový účet. 

 

Číslo zborového účtu: 

IBAN: SK38 0900 0000 0001 7189 2437 
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Biblické kritériá pre výber starších zboru 

1. list Timotejovi 3,1-7   

Vierohodné je toto slovo: ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe.  Biskup musí byť bezúhonný, 

muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie 

neznášanlivý ani lakomec; musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. 

Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev?  Biskup nesmie byť 

novopokrstený, aby nespyšnel a neprepadol odsúdeniu vznesenému proti diablovi. Musí mať dobrú povesť 

aj u tých, čo sú mimo cirkvi, aby sa nedostal do rečí a do osídel diabla. 

 

List Títovi 1,5-9   

Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, a aby si v mestách ustanovil starších, ako 

som ti prikázal: má to byť bezúhonný muž, jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované 

z neporiadneho života a neposlušnosti. Veď biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie samoľúby, nie 

hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku, musí byť pohostinný, musí milovať dobro, 

musí byť uvážlivý, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý. Musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, má byť 

schopný povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov.  

 

1. list Petrov 5,1-3   

Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, aj ako účastník slávy, ktorá sa má 

zjaviť:  Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre 

mrzký zisk, ale ochotne! Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. 

 

 

 

Stotožnenie s hodnotami zboru 

1. láska - k Bohu, k bratovi, k blížnemu 
2. Biblia oživená Božím Duchom 
3. rozhodovanie na modlitbe vedené Božím hlasom (v súlade s Božím Slovom) 
4. otvorenosť Duchu Svätému, Jeho krstu, naplňovaniu, ovociu a darom 
5. otcovské srdce - odovzdávanie životných hodnôt a zdieľanie života 
6. Božie kráľovstvo a jeho princípy  (za hranicami zboru a cirkvi) 

 


