
 

 

 

Máme 
radi mosty. Spájajú. Sú praktické. Skracujú cestu. Oslovujú. Sú medzi 

nimi architektonické a staviteľské klenoty. Lenže už nejako často pri 

nich prichádzajú ľudia o život. Vyšetrovacia mašinéria hľadá 

zodpovedného za nešťastie. Kto bude platiť? Čierny Peter viny sa 

posúva hore a najmä dole. Chápadlá tragédie sa ovíjajú okolo životov 

dotknutých ešte roky. Možno celý zvyšok života. Na konci vyšetrovacej 

správy je po pavučine príčin a následkov naznačená prvotná príčina: 

„zlyhal ľudský faktor“. Sugestívne vyjadrenie. Hovorí veľa i nič. 

Obviňuje - lebo zlyhalo ľudské snaženie. Kamene a oceľ nemožno 

obviniť. Za ich kvalitou a spôsobom použitia je tiež ľudský faktor. 

Nielen na stavbe mosta, ale aj v oceliarni, v lome či v projekte. Ale 

„ľudský faktor“ aj akosi ospravedlňuje, lebo „sme len ľudia“. Nevieme 

všetko. Lenže práve ten ľudský faktor často nechce urobiť ani to, čo 

vie spraviť a čo má spraviť. A mosty padajú. Najmä tie medziľudské. 

A potom prídu k slovu súdy (och, znova ten ľudský faktor!). Ľudský 

faktor – veď to som aj ja. No rád by som bol skutočne ľudský - bez 

toho neľudského faktora. Rád by som bol tým, kým mám byť – Božím 

človekom, Božím obrazom. Preto potrebujem zásah Stvoriteľa 

a Spasiteľa, aby môj faktor nahradil svojím. Jeho Duch – to je ten 

svätý Boží faktor v nás. Aby moja strana mosta nespadla. 

Štefan Evin 

Bohoslužby 

5.10. 9:30  Miroslav Haszics 

12.10. 9:30 

 

 

14:00 

 Csaba Tolnai 

SLÁVNOSŤ VĎAČNOSTI  

VEČERA PÁNOVA 

10. VÝROČIE MC KONTAKT 

19.10. 9:30  Štefan Evin 

26.10. 9:30  Ján Verčimák 
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 Modlitebné stretnutia v stredu      
 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N.Tekov 

(19:00) 

1.10. Z.Potocká Senior Garden B.Zomborský  Cs.Tolnai 

8.10. J.Bálint J.Prišťák st.  J.Kohút st.  

15.10. G.Sirotňák Senior Garden J.Verčimák  Š.Evin 

22.10. Š.Evin M.Haszics  Cs.Tolnai  

29.10. R.Mészároš Senior Garden Š.Evin  M.Tomašovský 

Nová modlitebná skupina v nedeľu ráno 
Okrem modlitebnej skupiny v jedálni sa plánuje ďalšia skupina 
stretávať o 9:00 na poschodí v „špuntovni“. Pozvaný je každý, kto má 
záujem, zvlášť generácia „mladších starších“. 

Porada staršovstva 
 13.10. pondelok 18:00 

MaMi klub  

 1.10. streda 9:30  22.10. streda 9:30 

 8.10. streda 9:30  29.10. streda 9:30 

 15.10. streda 9:30     

Hostitelia 
5.10. Kerekrétiová Helena 

Bálintová Kristína 
19.10. Haszicsová Darina 

Potocká Valéria 

12.10. Hurajová Alžbeta 
Galková Viera 

26.10. Kováčová Júlia 
Bálintová Mária   

Blahoželáme mladomanželom 
Štefan Bíró a Lenka Bíróová rod. Paulovová (27.9.) 
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Blahoželáme k narodeninám 

Šimková Mária, Mýtne Ludany, (92) 1.10.  

Tomašovský Michal, Horná Seč, (93) 2.10. 

Hurajová Zuzana, Levice (Perecká), (72) 6.10.  

Suchánsky Ondrej, Levice, (68) 8.10.  

Grekszová Mária, Horná Seč, (77) 10.10.  

Sakošová Helena, Levice, (62) 13.10. 

Huraj Pavol, Levice, (64) 16.10. 

Maczkóová Helena, Dolná Seč, (75) 19.10.  

Suchánsky Miroslav, Levice, (60) 30.10. 

Sujová Zuzana, Levice, (79) 31.10.  

Kerekréty Ondrej, Levice (61) 31.10. 

O čom rokovalo staršovstvo v septembri 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu. 

 

Kontakty 
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

Kancelária zboru S.Chalupku 7  633 2520, levice@cb.sk 

Správca zboru: Evin Štefan 29. augusta 25  631 6399; 0908 655 262 

Vikár: Verčimák Ján  0905 629 663 

Domovník  633 2521 

 

Čísla účtov pre príspevky na činnosť zboru a jeho projekty: 

Zborový účet:        28611356/0900 

Mládežnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

Senior Garden:       7143569001/5600; VS: 3333 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 
Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

mailto:levice@cb.sk
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Cirkev bratská kazateľskou cirkvou (?)          Ján Henžel 
Dokončenie Správy predsedu Rady CB pre konferenciu 2014 

Služba kazateľov 

Vzorom činnosti kazateľa nie je pouličný muzikant, ktorý ústami hrá na 
harmonike, jednou rukou hrá na klávesoch, druhou na činely a nohami 
bubnuje do rytmu. Lepším modelom je dirigent, ktorý sleduje partitúru 
(resp. Bibliu) a vedie hráčov orchestra (resp. členov zboru), aby spolu 
hrali podľa nej. Z toho dôvodu sa domnievam, že rozdelenie jeho 
hlavných úloh by malo vyzerať asi takto: 50% kázanie, 30% pastorácia, 
20% administrácia. Samozrejme, tieto čísla som nevyčítal z Biblie, a 
preto nie sú neomylné. Považujem ich za orientačné, ktoré sa môžu 
trochu odlišovať podľa obdarovania konkrétneho kazateľa aj 
podmienok, v akých sa jeho služba uskutočňuje. Ak sa však odlišujú 
zásadne, tak skôr či neskôr dôjde k vážnym problémom v živote 
kazateľa, alebo v živote zboru. 

Všetky tieto činnosti vykonáva vo vzťahoch zodpovednosti voči svetu, k 
členom cirkvi, k staršovstvu a k Rade. Voči svetu je to zodpovednosť 
evanjelizačná. Ak náš Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul, tak ako môžeme k nemu byť ľahostajní my? Naša 
evanjelizačná zodpovednosť môže mať množstvo konkrétnych podôb, ale 
pripomínam ju preto, lebo viacerí máme tendenciu nechať svet svetu a 
starať sa iba o svoju cirkev. 

Voči členom cirkvi majú kazatelia zodpovednosť pastoračnú. Pod 
pastoráciou tu nemám na mysli iba osobné poradenstvo v rôznych 
životných situáciách jednotlivcov a rodín. S tým je spojené aj 
vykonávanie cirkevnej disciplíny, ktorá je súčasťou pastoračnej 
starostlivosti. V tomto kontexte je súčasťou pastoračnej zodpovednosti 
aj pravidelné kázanie a vyučovanie Božieho slova. Totiž ten, kto je cez 
týždeň neviditeľný, bude v nedeľu nezrozumiteľný. Biblické kázanie je 
dôležitou súčasťou pastoračnej starostlivosti, lebo ním sa usilujeme 
Božie slovo nielen pochopiť, ale ho aj konfrontovať so životom našich 
poslucháčov. Preto sa domnievam, že je nedostatočné, keď kazateľ káže 
alebo inak vyučuje (napr. biblická hodina) iba raz či dvakrát za mesiac. 

Zodpovednosť kazateľa voči staršovstvu a Rade je pracovno-právna. 
Svoju pracovnú zmluvu má uzatvorenú s RCB. Z toho prirodzene 
vyplýva, že všetky svoje pracovno-právne záležitosti (dovolenka, 
pracovná cesta, práceneschopnosť a pod.) musí včas riešiť s jej 
kanceláriou. Inak porušuje pracovnú disciplínu. Kazateľ je však Rade 
podriadený nielen pracovno-právne, ale aj vieroučne a morálne. Zároveň 
je však kazateľ Radou inštalovaný do konkrétneho zboru, ktorý je od 
ústredia vzdialený, a preto zo svojej bežnej činnosti a spôsobu jej 
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vykonávania sa zodpovedá svojmu staršovstvu. Táto dvojsmerná 
zodpovednosť prirodzene vytvára občas aj napätia. Napríklad keď je 
kazateľ menovaný za vizitátora alebo administrátora iného zboru, 
vlastný mu v tom nemá, lebo ani nemôže zabrániť. Na prekonanie 
podobných napätí sa vyžaduje dobrá vôľa zo všetkých strán. 

Starostlivosť o kazateľov 

Ak sú kazatelia takým zvláštnym „druhom," ako by sme sa o nich mali 
starať, aby nám ich svetlo svietilo dlho ako fakľa a nielen chvíľu ako 
prskavka? Ak majú oni zvláštnu zodpovednosť evanjelizačnú, 
pastoračnú a pracovno-právnu, my ostatní máme voči nim 
zodpovednosť duchovnú, spoločenskú a finančnú. 

Najprv som chcel zacitovať iba koniec, ale musím uviesť celý verš z listu 
Hebrejom 13:17: Poslúchajte tých, čo vás vedú, a podriaďujte sa im, 
lebo oni bedlia nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. Nech to 
robia s radosťou, nie s nárekom, lebo to by vám neprospelo. Modlite sa 
za nás! Akokoľvek starosvetsky to znie, je to Božie slovo. Nezáviďte im 
ich voľnú pracovnú dobu. Majte nielen porozumenie pre nich (preto toto 
píšem všetkým), ale ich aj poslúchajte. Každý zbor má svojich 
nespratníkov, ktorí znepríjemnia život každému vedeniu bez ohľadu na 
to, kto to je. Keď ich má cirkev veľa, potom sa stáva, že nikto nie je 
ochotný kandidovať na funkcie. Biblická norma však je, aby členovia 
zboru rešpektovali usmerňovanie a disciplínu svojich predstavených. A 
to tak, aby im ich služba vedenia robila radosť. To neznamená, že majú 
právo byť tyranmi. Sú zodpovední za autoritu, ktorú presadzujú. A 
všimnite si komu sú zodpovední – Pánovi. Cirkev nie je demokracia, v 
ktorej exekutíva musí robiť to, čo ľud chce. Cirkev je teokracia. 
Duchovní vodcovia sú určení k tomu, aby poznávali myseľ Pánovu a 
usmerňovali cirkev podľa nej. Na začiatku som hovoril, že často v 
našich rodinách podávame grilovaného kazateľa. Čo keby sme namiesto 
toho servírovali ku káve modlitbu vďaky a prosbu za múdrosť pre muža, 
ktorý bdie nad našimi dušami?! Uvidíte, že častejšie mu na tvári zaihrá 
úsmev. 

Duchovnú starostlivosť o kazateľov má napísanú v pracovnej náplni 
predseda Rady. Ako dostatočne, alebo skôr nedostatočne, som túto 
povinnosť plnil, musia aj vedia lepšie posúdiť iní. Chcem len zdôrazniť, 
že aj kazateľ, ba najmä kazateľ, potrebuje svojho dušpastiera – človeka, 
ktorému sa otvorí, zdieľa a ktorému dá právo, aby sa ho na všetko 
pýtal. Kazatelia a farári patria totiž medzi najosamelejších ľudí vo 
všetkých povolaniach. Ak som niekoľkým dokázal byť takým 
duchovným sprievodcom, považujem to za veľkú výsadu. Niektorým 
však nikdy ani nenapadlo, žeby práve predseda mohol byť ich 
dôverníkom. Nemusí to byť ich chyba a možno dokonca ani moja. 
Funkciu duchovného dôverníka totiž ťažko môže plniť človek, ktorý je 
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naším nadriadeným. Najlepšie je, keď si takého človeka nájdu sami 
kazatelia. Naša sesterská cirkev v Nemecku má takého duchovného 
starostu (Bundespfleger), ktorý nie je kazateľom nijako nadriadený, ale 
im je vo všetkom k dispozícii. 

Okrem duchovnej máme voči našim kazateľom aj zodpovednosť 
sociálnu, spoločenskú. Aj on je človek, ktorého občas bolí hlava, sekne 
ho v krížoch, naštvú ho deti, dokonca aj s manželkou sa poháda. 
Jedného očarili končiare hôr, iného šíre more. Jeden má rád šport, iný 
umenie. V Spojených štátoch vyhlásili všetky kresťanské cirkvi október 
za mesiac ocenenia farárov, pastorov a kazateľov (month of pastor´s 
appreciation). Najmä počas tohto mesiaca posielajú ľudia svojmu 
pastorovi ďakovnú pohľadnicu, či SMS, ružu, či tabuľku čokolády, 
pozývajú ho na večeru, na kávu, či na hokejový zápas. Jednu októbrovú 
nedeľu sa vedenie zboru poďakuje svojmu kazateľovi na bohoslužbách. 
Keď aj na Slovensku máme zvláštny deň matiek, otcov, detí, baníkov, 
hasičov, poľovníkov atď., navrhujem začať tým, že 1. októbrový týždeň 
bude týždňom ocenenia našich kazateľov a 1. októbrovú nedeľu mu 
staršovstvo poďakuje za jeho život a službu. Toto nemá byť uznesenie, 
ktoré musíme splniť, ale výzva, ktorú môžeme prijať. 

Popri duchovnej a spoločenskej, máme za svojich kazateľov aj 
zodpovednosť hmotnú. Skôr ako sa dostanem priamo k peniazom, 
chcem povedať niekoľko viet ku študijnému voľnu kazateľov. 
Konferencia v roku 1995 prijala trvalé uznesenie č. 23, ktoré znie: 
„Konferencia dáva kazateľom možnosť vždy po piatich rokoch služby 
čerpať tri mesiace plateného voľna na osobné štúdium a načerpanie 
nových síl. Z praktických dôvodov je možné toto voľno rozdeliť na tri 
obdobia po jednom mesiaci. Termín voľna bude vždy prejednaný so 
staršovstvom zboru a Radou Cirkvi bratskej." Sme vďační, že 
Konferencia tento návrh Rady prijala. Nie všetci členovia túto potrebu 
kazateľov dobre chápu. Niektorí si neuvedomujú špecifiká kazateľskej 
práce – rušný život v zborovom dome a stála pripravenosť k službe. Ale 
ani niektorí kazatelia si neuvedomujú veľkú výsadu, ktorú týmto 
dostali, lebo je veľmi málo takých povolaní, ktoré toto svojim 
pracovníkom poskytujú. Väčšina našich kazateľov túto možnosť ešte 
nevyužila. Z bezprostredného hľadiska nám to možno vyhovuje, ale z 
dlhodobého hľadiska je to na škodu kazateľov aj cirkvi. Ak si nevieme 
predstaviť bez sústavného vzdelávania lekárov, ktorí sa starajú o naše 
telo, ktoré sa skôr či neskôr aj tak rozpadne, dokážeme si bez 
sústavného vzdelávania predstaviť kazateľov, ktorí sa starajú o našu 
dušu, ktorá je večná? Preto je v našom záujme, aby sme kazateľov k 
študijnému voľnu povzbudzovali, a nie aby si ho oni museli vydobýjať. 

Poďme však aj k bezprostredne finančnej zodpovednosti. Áno, je to 
zodpovednosť naša, a nie štátu, ktorý mimochodom na platy 
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duchovných prispieva, nie zabezpečuje ich. Závislosť na štátnom 
rozpočte nám z dlhodobého hľadiska škodí. Obávam sa, že na súčasný 
stav sme si za viac ako 60 rokov zvykli a nie som si istý, či finančnú 
nezávislosť na štátnom rozpočte naozaj chceme. Stretol som sa s 
prípadom finančne naozaj slabého zboru, ktorý však chce kazateľa na 
plný úväzok, ale tak, aby ich to nič nestálo. Smerom ku kazateľom 
musíme povedať, že ak chcú dobre zarábať, tak nech si hľadajú iné 
zamestnanie. Smerom k staršovstvám však musím ešte hlasnejšie 
povedať, že ak naši kazatelia nebudú môcť splácať hypotéku a slušne 
uživiť svoju rodinu, tak kazateľmi nebudú najšikovnejší a najvzdelanejší 
ľudia, ktorí dokážu komunikovať evanjelium na všetkých úrovniach 
spoločenského, ekonomického a akademického života. 

Finančné zabezpečenie kazateľov je plne v rukách staršovstiev. Z toho 
vyplývajú veľké rozdiely aj v úrovni finančného zabezpečenia 
jednotlivých kazateľov. Ak som vyššie hovoril o tom, že každý kazateľ 
nie je kompatibilný s každým zborom, tak takéto rozdiely v ich 
odmeňovaní to ešte radikálne prehlbujú. Nemôžeme sa diviť, keď ťažko 
dostaneme kazateľa z lepšie platiaceho zboru do podstatne slabšieho. 
Ani kazatelia nekupujú svoj každodenný chlieb za vatikánsku menu. 

Považujem preto za dlhodobý záujem cirkvi, aby bola dôsledná v tom, že 
ak ordinovaní kazatelia patria celej cirkvi, tak celá cirkev by sa o nich 
rovnakým spôsobom mala aj finančne postarať. Uvedomujem si, že to 
nie je jednoduché, ale ak to neurobíme dovtedy, kým ešte dostávame 
štátne príspevky, tak potom to už bude takmer nemožné. 

Záver 

Ako vidíte, nehodnotil som teraz, či je správne a dobré, keď je Cirkev 
bratská kazateľskou cirkvou. Venoval som sa teraz skôr tomu, čo z toho 
pre nás v súčasnosti vyplýva. Dovoľte mi skončiť výzvami apoštola Petra 
(1Pt 5:2-11): 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. A 
keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy Podobne 
vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni 
voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 
Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase 
povýšil. Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Buďte 
triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, 
koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté 
utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Po krátkom 
utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej 
večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. 
Jemu moc na veky vekov. Amen. 
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Celocirkevná diskusia o prioritách Cirkvi bratskej 

Ostatná Konferencia Cirkvi bratskej v máji tohto roku uložila Rade Cirkvi 

bratskej usporiadať celocirkevnú diskusiu o prioritách Cirkvi bratskej 

v SR. Rada pripravila nasledujúci podklad pre diskusiu v zboroch, 

staršovstvách. medzi kazateľmi, na seniorátnych stretnutiach a na 

spoločnom stretnutí zástupcov zborov 22. novembra 2014. 

Staršovstvo nášho zboru dáva uvedený materiál do pozornosti 

všetkým členom zboru a rozhovor o tejto téme plánuje na 9. 

novembra 2014. 

* 

 

Podklad Rady CB k diskusii o prioritách Cirkvi bratskej 

O prioritách koho budeme viesť diskusiu? 

Skôr, ako sa budeme venovať  predmetu našej diskusie (odpovedať na 

otázku: čo hľadáme?), musíme si stanoviť  subjekt týchto priorít 

(odpovedať na otázku: kto?/koho?). Zbory Cirkvi bratskej sa rozhodli žiť 

v spoločnom zväzku (denominácii), čo sformulovali v Ústave Cirkvi 

bratskej (čl. 2, čl. 4, ods. 3b; por. Poriadok, čl. 23)  takto: „Cirkev bratská 

je zväzkom Zborov Cirkvi bratskej. Je spoločenstvom ľudí, ktorí veria 

v Ježiša Krista. Svojím pripojením k Cirkvi bratskej jednotlivé Zbory 

vyjadrujú, že potrebujú žiť a slúžiť v duchovnej a záväznej jednote, 

spolupráci a vzájomnej pomoci.“ Z toho aj pre našu diskusiu vyplýva 

niekoľko dôležitých východísk: 

a) Hlavným nositeľom života a služby Cirkvi bratskej sú Zbory CB.  

To sú spoločenstvá, ktoré zhromažďuje Ježiš Kristus a formuje svojím 

slovom a prostredníctvom nich dosahuje svoje zámery. Zbory majú 

pritom veľkú mieru nezávislosti. Slovami Ústavy (čl. 4, ods. 5): „Svoje 

záležitosti si Zbory spravujú samostatne...“ Obsahom tejto diskusie nie 

je hľadať priority jednotlivých Zborov. 

b) Pripojením k Cirkvi bratskej (denominácii) sa Zbory vzdávajú svojej 

nezávislosti a vyjadrujú svoju vzájomnú závislosť: „...potrebujú žiť 

a slúžiť v duchovnej a záväznej jednote, spolupráci a vzájomnej pomoci.“ 

Diskusia, do ktorej vstupujeme, je prejavom tejto vzájomnej závislosti. 

Budeme teda diskutovať o prioritách Cirkvi bratskej ako „zväzku 

Zborov.“ 
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O čom budeme diskutovať? 

Keď sme si zodpovedali otázku: „O prioritách koho budeme 

diskutovať?“, musíme si ešte ujasniť, o čom vlastne diskutujeme. 

Slovník slovenského jazyka definuje prioritu ako „prednosť v poradí, 

prvenstvo.“ Z tejto definície vyplýva, že nebudeme diskutovať o tom, čo 

je správne alebo nesprávne, ale o tom, čo zo správnych vecí má mať 

prednosť/prvenstvo. 

Predtým ako začneme diskusiu o jednotlivých prioritách, musíme sa 

rozhodnúť, o prioritách čoho budeme diskutovať: 

a) O prioritách použitia zdrojov, ktoré máme (ľudia/pracovníci, 

materiálne a finančné zdroje, duchovné dary)?  

b) O prioritách  činností/aktivít, ktoré robíme (cirkevné školy, Betánia, 

príprava a vzdelávanie pracovníkov, výchova detí a mládeže/ÚDDM, 

zahraničná misia...)?  

c) O prioritách cieľov, ktoré chceme dosiahnuť (zakladanie nových 

zborov, obnova stagnujúcich zborov, šírenie evanjelia v iných kultúrach 

a krajinách...)?  

Diskusia o ktoromkoľvek z týchto druhov priorít je plne opodstatnená, 

ba dokonca navzájom aj súvisia. Aby sme sa však dostali k spoločným 

záverom, musíme sa rozhodnúť, ako budeme postupovať: 

a) Môžeme začať diskusiou o prioritách použitia zdrojov, ktoré máme, 

na ktoré činnosti/aktivity ich použijeme a aké ciele nimi chceme 

dosiahnuť. 

b) Môžeme začať diskusiou o prioritách činností/aktivít CB ako zväzku 

Zborov, ktoré konáme (a chceme konať) a postupovať k cieľom, ktoré 

týmito činnosťami/aktivitami chceme dosiahnuť a k zdrojom, ktoré na 

ich konanie potrebujeme. 

c) Môžeme začať diskusiou o prioritách cieľov, ktoré chceme dosiahnuť 

a postupovať k činnostiam, prostredníctvom ktorých ich chceme 

dosiahnuť a zdrojom, ktoré na to potrebujeme. 

Rada navrhuje, aby sme začali diskusiou o prioritách cieľov Cirkvi 

bratskej ako zväzku Zborov. 
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Návrh priorít cieľov Cirkvi bratskej 

Priority cieľov Cirkvi bratskej musia vychádzať z poslania, ktoré cirkvi 

dal Ježiš Kristus, jej zakladateľ a Pán (Mt 28:19; Sk 1:8). Jeho 

evanjelium je nástrojom, ktorým zhromažďuje svoj ľud (tj. vytvára svoju 

cirkev) a prostredníctvom ktorého ju zveľaďuje. Svojich nasledovníkov 

poveril, aby prostredníctvom jeho evanjelia volali všetkých ľudí k dôvere 

a nasledovaniu Krista a vytváraniu spoločenstiev ľudí, ktoré sa v tomto 

nasledovaní navzájom povzbudzujú a pomáhajú si (Sk 11:26; Sk 16:5; 

Heb 10:24-25). Ako účastníci ale aj služobníci tohto evanjelia sa 

domnievame, že priority cieľov, o ktoré by sa Cirkev bratská mala 

usilovať, sú tieto: 

1. Zakladanie nových Zborov 

Dôvod, pre ktorý sa domnievame, že zakladanie nových zborov by malo 

byť prioritou č. 1, vyplýva z charakteristiky Cirkvi bratskej, ktorú sme 

pripomenuli aj vyššie. Ak „hlavným nositeľom života a služby Cirkvi 

bratskej sú Zbory CB,“ tak zakladanie nových zborov by malo byť naším 

prvoradým cieľom. Aj pri zakladaní zborov platí, že Zbory zakladajú (a 

majú zakladať!) nové Zbory. Skúsenosti ukazujú, že je to veľmi náročný 

proces a Zborom, ktoré sa do neho pustili alebo hodlajú pustiť, chce 

pomáhať aj denominácia: 

- Motiváciou Zborov k zakladaniu nových zborov, 

- analýzou doterajších skúseností na Slovensku a v Čechách 

  (prípadne aj v Nemecku a inde), 

- odpúšťaním chýb, ktorých sa zakladatelia zborov dopustia, 

- povzbudzovaním a vystrojovaním zakladateľov (Kurz M4, odbor  

  zakladania zborov, ktorý by nám pomohol rozvinúť Tomáš Grulich), 

- koordináciou úsilia niekoľkých Zborov, ktoré sa spoja v jednom  

  projekte, 

- koordináciou stáží našich pracovníkov v nových alebo  

  zakladajúcich sa zboroch (v súčasnosti vikariát Jána Máhrika  

  v Majáku Vsetín), 

- koordináciou zahraničnej a domácej pomoci, 

- vytváraním legislatívnych predpokladov, ktoré uľahčia  

  ustanovovanie nových Zborov (napr. Rómske spoločenstvá by sotva  

  dokázali splniť všetky požiadavky Poriadku – viď čl. 52), 

- finančnou pomocou. 
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2. Obnova stagnujúcich Zborov 

Niektoré naše zbory zápasia o prežitie. Často sú to tie, ktoré vznikli 

v ostatných 20 rokoch odčlenením staníc od pôvodných zborov. 

Stagnujú však aj niektoré staršie zbory. Stagnácia je ohrozením života. 

Cirkev bratská ako zväzok zborov chce prispievať k obnove stagnujúcich 

zborov najmä: 

- Pestovaním vzájomnej závislosti Zborov (pozri Rim 12:4-5, Ga 6:2), 

- v prostredí, ktoré je silne orientované na úspech a rast, vytvárať  

  atmosféru, ktorá reálne počíta aj s „nemocou“ a „smrťou“ Zborov, 

- prípravou služobníkov, 

- spoluprácou s nadáciou pre zakladanie a obnovu zborov CB v ČR. 

3. Šírenie evanjelia ľuďom v iných kultúrach 

Ľudia iných kultúr žijú jednak v iných krajinách, ale čoraz viacej ich je 

aj na Slovensku (Rómovia, Kórejci, Číňania...). Pán Boh si k tejto službe 

povoláva mužov a ženy (napr. manž. Tomašovskí, L. Timková, L. 

Slobodová, E. Horton-Ujlakyová, M. Jurčová, manž. Institorisovci). Ich 

vyhľadávanie a duchovná podpora sa odohráva v ich domácich Zboroch. 

Ich materiálne, logistické, ale v prípade misionárov v zahraničí aj 

pastoračné zabezpečenie presahujú možnosti ich miestneho zboru. 

Preto ako zväzok Zborov Cirkvi bratskej môžeme pre napĺňanie tohto 

cieľa robiť toto: 

- Rozvíjať kontakty a spoluprácu s misijnými organizáciami (Wycliffe,  

  Word to the World, Slavic Gospel Association, Mission to the 

  World, Reach Global...) 

- Rozvíjať kontakty a spoluprácu s prijímajúcimi cirkvami  

  (v súčasnosti Ukrajina a Škótsko) 

- Vytvárať vhodné prostredie pre prichádzajúcich misionárov (Seo Il  

  Won, manž. Van Vuurenovi...) 

- Koordinovať krátkodobé misijné pobyty (Ukrajina, Škótsko...) 

- Koordinovať finančnú podporu našich misionárov z jednotlivých 

  Zborov  

 

* 


