BIBLICKÉ POZNANIE A VNÚTORNÝ PORIADOK
KRESŤANSKÝCH ZBOROV NA SLOVENSKU

Tento biblicko-praktický spis obsahuje iba základné prvky biblického poznania a vnútorného
poriadku Kresťanských zborov na Slovensku.
Tieto zbory a ich príslušníci však uznávajú pre seba za záväzné všetky prikázania, pravidlá
a pravdy Svätých písem Nového zákona, vzťahujúce sa na Cirkev a kresťanov. Sväté písma Starého
zákona sú pre nich zdrojom poznania o Bohu, ľuďoch a ostatnom stvorení, ktorý dopĺňa a osvetľuje
novozákonné pravdy a skutočnosti. Mimo rámca prikázaní, pravidiel a právd Svätých písem (Biblie)
Kresťanské zbory nemajú nejaké vlastné učenie a predpisy. Celý obsah Biblie je prameňom Božích
poučení a napomenutí, povzbudení a potešení pre kresťanský život ich príslušníkov.
BIBLICKÁ ČASŤ
Kresťanské zbory na Slovensku (ďalej iba Kresťanské zbory) sú duchovným hnutím, ktoré vychádza z učenia a praxe prvých zborov Cirkvi, ako sú zaznamenané v Novom zákone.
Tak ako tieto zbory, Kresťanské zbory prijímajú za základ svojho života dielo a učenie Pána
Ježiša Krista. Ich príslušníci veria v Neho a vyznávajú Ho ako večného Božieho Syna1 a zároveň
bezhriešneho a dokonalého človeka2. Veria v Jeho zástupnú smrť za hriešnych ľudí, aj v Jeho vzkriesenie a oslávenie Bohom, Jeho Otcom v nebesiach3. Vyznávajú odpustenie hriechov, ospravedlnenie
pred Bohom, záchranu a večný život z viery v Neho4. V tom sa zhodujú so všetkými skutočnými
kresťanmi v dejinách Cirkvi, ktorej sú súčasťou.
S reformačnými cirkvami sa okrem toho zhodujú:
- v poznaní, že jedinou Hlavou Cirkvi je Kristus5 a zvrchovanou autoritou v nej je Svätý
Duch6, hovoriaci vo Svätých Písmach7,
- v pravde o ospravedlnení z viery a nie zo skutkov8,
- v pravidle, že Sväté písmo sa vykladá Svätým písmom a nie tradíciou,
- v uznaní všeobecného kňazstva veriacich: že každý skutočný kresťan – muž či žena – je
kňazom, Božím svätoslužobníkom9.
Príslušníci Kresťanských zborov veria, že Sväté písma sú vdýchnutým (inšpirovaným) Božím
slovom, pri písaní ktorého boli ľudskí autori jednotlivých kníh Biblie vedení samým Bohom – Svätým
Duchom. So všetkými biblickými kresťanmi vďačne vyznávajú svoju vieru v doslovnú inšpiráciu pôvodných textov Svätých písem i vo večné trvanie každého Božieho slova v nich10.
Od všetkých reformačných cirkví sa kresťanské zbory odlišujú tým, že svoje zborové zriadenie
budujú dôsledne na charizmaticko-organickom princípe, to znamená slobodným uplatňovaním duchovných darov pri službe Bohu i ľuďom. Nemajú stanovených (ordinovaných) služobníkov pre tzv.
duchovenskú činnosť, ale duchovnú činnosť vykonávajú všetci ich príslušníci, podľa toho, ako sú
obdarovaní a vedení Svätým Duchom11.
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Vo svojom duchovnom živote sa zbory vyvíjajú ako charizmatické organizmy tak, že prijímajú
pod dohliadateľskou starostlivosťou ‚starších‘ službu všetkých opravdivých kresťanov, ktorí zvestujú čisté učenie Svätých písem, žijú posväteným životom a sú k tejto službe vystrojení potrebnými duchovnými darmi (charizmami). Slúžiaci sa spoločne dopĺňajú ako údy toho istého živého organizmu
– Kristovho duchovného tela12.
Duchovné dary sú spoločným vlastníctvom zboru a Cirkvi – nie vlastníctvom jednotlivcov, aby
nemala miesto chvála človeka a vyvyšovanie jedných nad druhých13.
Všetko, čo sa týka duchovnej služby i ďalšej činnosti zboru, koná sa podľa učenia Nového zákona a praxe prvokresťanských zborov, známej z knihy Skutkov apoštolov tak, aby čo najplnšie vynikla bytostná podstata kresťanstva. Jednotlivé pravidlá pre túto činnosť sú uvedené ďalej
v praktickej časti tohto spisu.
O zachovanie biblického poriadku v zboroch sa starajú starší zborov14. Sú to bratia, ktorí svojím poznaním Svätých písem, skúsenosťami a vzorným kresťanským životom sú spoluveriacim príkladom a môžu preto zboru slúžiť ako duchovní pastieri a dohliadatelia15. Autoritu majú len potiaľ,
pokiaľ sa v ich živote prejavuje Kristov charakter. V každom zbore je ich viac, ich počet nie je určený. Vykonávanie službe staršieho-dohliadateľa je viazané na určité vlastnosti stanovené v Novom
zákone15. Tieto vlastnosti a práca v zbore najlepšie ukazujú, koho Boh, Svätý Duch ustanovil za
staršieho-dohliadateľa16. Označenie ‚starší‘ hovorí o duchovnej dospelosti a ‚dohliadateľ‘ či ‚dozorca‘ o službe tých istých mužov. Starší zboru teda nie sú ustanovení (ordinovaní) alebo volení. Zbor
ich len prijíma, uznáva a miluje pre ich vlastnosti a prácu17. Starší zboru majú vynikať miernosťou
a sebaovládaním, riadiť sa Kristovym príkladom a slovami, že vedúci má byť slúžiacim a kto by chcel
byť veľkým, má byť sluhom všetkým18.
Popri službe starších či dohliadateľov uskutočňuje sa v Kresťanských zboroch podľa pravidiel
Nového zákona diakonská služba*, ktorú môžu vykonávať nielen bratia19, ale i sestry20.
Obsahom tejto služby bola pôvodne sociálna práca v prvokresťanských zboroch: starostlivosť
o vdovy, osamelých starých a chorých príslušníkov zborov19, neskôr i služba apoštolom a ďalším
zvestovateľom evanjelia v ich hmotných potrebách a pomoc pri ich práci20. V priebehu dejín Cirkvi
sa jej obsah i hranice veľmi rozšírili. Zahrňuje rôznu sociálnu prácu nielen v zboroch Cirkvi, ale i vo
svete: starostlivosť o chorých, starých, vdovy, siroty, ľudí bez domova, mravne narušenú mládež
i dospelých, alkoholikov, toxikomanov a ďalších ľudí odkázaných na pomoc iných. V takomto zmysle chápu diakonskú službu aj kresťanské zbory a podľa svojich možností ju chcú uskutočňovať.
Diakoni majú mať vlastnosti stanovené Písmom21, ktoré sa primerane vzťahujú i na ženykresťanky. Diakonskú službu môžu konať i starší zboru v spojení so svojou pastierskou službou. Patria do nej tiež práce spojené s hmotným zabezpečením zhromažďovania veriacich, zastupovanie vo
vonkajších vzťahoch i ďalšie činnosti spojené so životom zboru.
V bezprostrednom vzťahu k Bohu je hlavným účelom zhromaždení zboru (pobožností) spoločne a verejne oslavovať Božiu lásku a milosť zjavenú v Kristu, zvestovať Jeho život, utrpenie,
smrť, zmŕtvychvstanie a oslávenie. To veriaci v Kresťanských zboroch konajú zvlášť pri Pánovej
pamiatke (večeri) ale aj pri ďalších zhromaždeniach. V nich zároveň vyprosujú Božiu milosť
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a zmocnenie k bohumilému životu pre seba a spoluveriacich na celej Zemi. Pre duchovne a telesne
hynúcich a trpiacich vyprosujú milosť k záchrane, vyslobodeniu a uzdraveniu. Modlia sa i za svetské
vrchnosti, pokoj na zemi a duchovné požehnanie i pozemské blaho národov22.
Veriaci v Kresťanských zboroch uznávajú iba biblický krst znovuzrodených ľudí úplným ponorením krsteného do vody. Vykonávajú ho takto podľa učenia Nového zákona, príkladu prvotnej Cirkvi a významu samotného slova i obrazného úkonu23.
Podľa ustanovenia Pána Ježiša Krista sa príslušníci Kresťanských zborov zúčastňujú na Pánovej večeri ako pamiatke na smrť svojho Spasiteľa, ale i na Jeho život a dielo. Jedením chleba a pitím
vína z kalicha vyznávajú, že majú vierou účasť na Kristovom tele a krvi, ktoré dal v obeť za hriešnikov. Pánovu pamiatku slávia podľa príkladu apoštolov a prvých kresťanov každú nedeľu24. Účasť
majú na nej spravidla iba tí príslušníci zborov, ktorí sú už biblicky pokrstení. Znovuzrodeným hosťom z iných kresťanských spoločenstiev sa takáto podmienka účasti na Pánovej pamiatke nekladie.
Vnútornou podmienkou účasti pre všetkých je, aby mali usporiadaný svoj vzťah k Pánovi a ľuďom
a tak mohli jesť a piť hodným spôsobom s čistým svedomím25.
Vlastným zmyslom zhromažďovania zboru vo vzťahu k ľuďom je zvestovať pravdy Svätých písem (Biblie) v láske. Jeho cieľom je vytvárať pokojné a radostné spoločenstvo živej viery, účinnej
lásky a trpezlivej nádeje26, v ktorom by každý príslušník zboru mohol vyrastať do podoby Ježiša
Krista, zvlášť Jeho lásky. Vo viere, láske a nádeji, zakotvenej v Bohu a pôsobiacej k blížnym, vidia
veriaci z Kresťanských zborov podstatu pravého kresťanstva27. Preto, aby ho dokázali uskutočňovať
v každodennom živote, prebieha v zboroch duchovno-mravná výchova a káznenie, ktoré je strážnou
službou lásky28.
Uvedenou duchovnou činnosťou zameranou k Bohu i k ľuďom každý kresťanský zbor je viditeľným predstaviteľom celej neviditeľnej Kristovej Cirkvi. Tá vo svojej najvnútornejšej podstate
- oslavuje Boha za lásku a milosť, zjavenú ľuďom v Kristovi,
- zvestuje na základe Svätých písem Pánovu smrť a Jeho vzkriesenie,
- predstavuje Ježišov charakter a život svetu Jeho nasledovaním a životom podľa Jeho prikázaní.
Na dosiahnutie týchto cieľov používajú Kresťanské zbory popri svojich zhromaždeniach (bohoslužbách) i ďalšie prostriedky. Medzi ne patria:
- pastierska služba v rodinách a u osamelých príslušníkov zborov29,
- evanjelizačná činnosť osobná i verejná30,
- medzizborová spolupráca a pomoc, pri ktorej sa využívajú dary a služba jednotlivých veriacich v širšom okruhu Cirkvi31,
- šírenie Božieho slova tlačou, duchovnou literatúrou i audiovizuálnymi prostriedkami32,
- sociálna služba spoluveriacim a ďalším blížnym33.
Verejnú duchovnú službu v Kresťanských zboroch vykonávajú bratia, ktorých do nej povoláva
a pre ňu vystrojuje Pán Ježiš prostredníctvom Svätého Ducha. Patrí do nej zvestovanie evanjelia, kázanie Božieho slova, pastierska služba, vedenie zhromaždenia pri modlitbách a duchovnom speve
i ďalšie činnosti. Prvé tri z uvedených činností konajú bratia, ktorí majú dar evanjelistov, učiteľov či
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pastierov. Ďalšie môžu konať všetci bratia, ktorí sú k tomu v konkrétnom zhromaždení vedení Svätým Duchom. Miestny zbor alebo skupina spolupracujúcich zborov poznáva a uznáva obdarovanie
bratov na duchovnú službu a prijíma ju ako dar Božej milosti. V širšom zmysle je duchovná služba
úlohou každého veriaceho v jeho osobnom pôsobení v Kresťanských zboroch i mimo nich.
Vrcholnou úlohou každého kresťanského zboru je uskutočňovanie Kristovej lásky na zemi.
Táto láska zahŕňa všetkých ľudí bez rozdielu – veriacich aj neveriacich. Prejavuje sa v prvom rade vo
vzájomných vzťahoch veriacich. Najprv v rodine, potom v miestnom zbore a napokon i vo vzťahoch
medzi zbormi. Dokazuje sa prakticky spolucítením a vzájomnou pomocou v duchovnej i sociálnej
oblasti. Imanie, dary a schopnosti veriacich sú pre ňu prostriedkami na službu a pomoc ich spoluveriacim, najmä tým, čo sú v nejakej núdzi. Rovnaký postoj lásky však zaujímajú aj voči ostatným blížnym. Tak opravdiví kresťania zároveň vyjadrujú túžbu po dosiahnutí ideálu Božej spravodlivej rovnosti pre všetkých, ktorý žiari zo Svätých písem.
Svoje poslanie konajú Kresťanské zbory podľa učenia Nového zákona v poslušnosti svetskej
vrchnosti34, vymedzenej ovšem jasným pravidlom Písma, že viac treba poslúchať Boha ako ľudí35.
To platí tam, kde by vrchnosť žiadala niečo, čo je proti Božím prikázaniam.
Čo sa týka mena, ktoré zbory týchto prostých veriacich prijali v minulosti, najmä vo vzťahu
k vrchnosti, ako jednu z podmienok, aby mohli legálne vyvíjať svoju činnosť, je to meno biblické,
patriace všetkým zborom skutočných kresťanov. Ním sa príslušníci Kresťanských zborov nechcú vydeľovať spomedzi ostatných znovuzrodených kresťanov, ale naopak, vyznávať svoju duchovnú jednotu s nimi. Toto pomenovanie zároveň vyjadruje novozákonnú biblickú pravdu, že každý zbor je
samostatnou miestnou cirkvou, zodpovednou priamo Hlave Cirkvi Kristu bez akéhokoľvek ľudského prostredníka – jednotlivca či kolektívneho orgánu. Túto pravdu potvrdzuje i skutočnosť, že pre
miestny zbor i celú Cirkev používa Nový zákon to isté grécke slovo ékklesia’ Do slovenčiny ho
možno preložiť slovami: zhromaždenie, zbor, cirkev. Nový zákon nazýva takéto miestne časti Cirkvi
aj Kristove a Božie cirkvi, zbory či zhromaždenia, čo veriaci z Kresťanských zborov tiež vďačne prijímajú.
Z rovnakého dôvodu ako pomenovanie prijali kresťanské zbory v minulosti aj určitú organizačnú štruktúru. Pre budúcnosť chcú z nej zachovať iba minimálnu mieru, nutnú pre ich vonkajšie
vzťahy a spoluprácu. Táto štruktúra nesmie prekážať ich spontánnemu duchovnému životu
a pôsobeniu ako živých organizmov – údov Kristovho duchovného tela.
Kresťanské zbory na základe Nového zákona neuznávajú rozdelenie cirkvi na duchovenstvo
a laikov.
Nemajú preto nijaké duchovenské úrady ani nijakú viditeľnú hlavu na Zemi. Ich jedinou hlavou
je Kristus v nebesiach36. Taktiež nemajú žiadne nadzborové orgány (ústredie, radu, predsedníctvo
a pod.), ktoré by mali právo riadiť zbory. Toto právo majú iba starší týchto samostatných zborov.
Zbory si však na základe spoločnej dohody vytvárajú medzizborové orgány pre svoju spoločnú činnosť.
Kresťanské zbory a ich príslušníci chápu a chcú predstavovať Cirkev ako:
- Boží chrám37, v ktorom sú všetci skutoční kresťania kňazmi, podriadení jedinému večnému
Veľkňazovi Kristovi,
- Božiu domácnosť38, v ktorej sú praví kresťania spojení rodinným zväzkom znovuzrodenia
z Boha-Otca, pôsobením Svätého Ducha živým Božím slovom,
- Boží ľud, svätý národ39, oddelený od sveta a jeho spôsobu života pre svätoslužbu Bohu,
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- Kristovo telo40, ktorého sú všetci skutoční kresťania údmi, spojenými navzájom zväzkami
spoločnej viery, lásky a nádeje a riadenými Hlavou-Kristom pri vykonávaní im zverenej činnosti.
Do bratského a sesterského kresťanského spoločenstva v zhromaždeniach Kresťanské zbory
prijímajú všetkých, ktorých prijal Boh-Otec v Ježišovi Kristovi. V Jeho láske sú srdcia a životy ich
príslušníkov a ich zhromaždenia otvorené pre všetkých, ktorí Ho hľadajú ako Záchrancu duše, Vysloboditeľa z hriechu a Darcu večného života.
Kresťanské zbory sú otvorenou skupinou samostatných a pritom úzko spojených zborov Cirkvi, ktoré sa dobrovoľne združujú k vykonávaniu spoločnej činnosti. Zbory sú navzájom spojené láskou k tomu istému Pánovi a poslušnosťou vedeniu Svätého Ducha. Jeho prostredníctvom Kristus
riadi osobitne každý zbor. Tieto zbory nechcú byť uzavretou denomináciou s vyhraneným vlastným
učením, organizačnou štruktúrou a vnútorným poriadkom.
Vo svojom vnútornom živote i vonkajších vzťahoch sa usilujú vyvážene uskutočňovať všetky
pravdy Nového zákona o Cirkvi, jej zboroch i jednotlivých kresťanoch. Nikdy sa nechcú stať sektou,
ktorá by vyzdvihovala a presadzovala jedny pravdy Biblie na úkor druhých, či dokonca proti druhým.
Do svojho zborového života nechcú zavádzať nič, čo by bolo v rozpore s duchom Nového zákona
a celej Biblie. Svoje biblické poznanie chápu ako otvorené a dynamické a podľa jeho vývoja chcú
upravovať svoju prax.
V poznaní a uznaní jednoty Kristovej cirkvi a vo vedomí spolupatričnosti do tej istej Kristovej
Cirkvi a podĺžnosti duchovnej lásky voči všetkým jej údom Kresťanské zbory sú otvorené pre bratskú spoluprácu so všetkými zbormi aj spoločenstvami skutočných kresťanov, konanú pod vedením
Svätého Ducha v súlade s pravdami Božieho slova. V takých bratských vzťahoch a spolupráci túžia
vyjadrovať pravú jednotu všetkých vykúpených Pána Ježiša Krista v Jeho Cirkvi až do Jeho príchodu
pre ňu. Zároveň sa cítia Kristovou láskou zaviazaní oddeliť sa od všetkého, čo je v rozpore s Božou
vôľou zjavenou vo svätých písmach a žiť i slúžiť Bohu v posvätení Jeho Ducha a Slova41. Jednota
Cirkvi vznikla na základe Kristovho vykupiteľského diela a na ňom založená trvá. Netreba ju vytvárať, iba vierou prijímať, zachovávať a prejavovať42. Zahrňuje všetkých znovuzrodených kresťanov
od Letníc až po Kristov druhý príchod.
Vo svojom svetu neviditeľnom príchode pre Cirkev vezme si Pán všetkých svojich – vzkriesených zosnulých i premenených živých – k Sebe do nebeských príbytkov43. Potom príde v sláve
z neba so svojou Cirkvou ako Kráľ kráľov a Pán pánov, aby na Zemi vytvoril proroctvami zasľúbené
tisícročné Božie kráľovstvo. V ňom bude vládnuť pravda a láska. Spravodlivosť, pokoj a blaho budú
podielom všetkých ľudí a národov, čo vojdú do jeho požehnania44.
Po potlačení krátkej vzbury niektorých satanom znova zvedených národov, po potrestaní satana a odsúdení nekajúcich bezbožných ľudí, nastolí Pán Boh v novom nebi a na novej zemi večné Božie kráľovstvo. V ňom už viac nebude hriechu, smrti, bolesti ani sĺz, lebo všetko zlé pominulo. Trojjediný Boh, Otec, Svätý Duch a Boží Syn, ktorý naveky zostane aj Synom človeka, bude nielen večným Vládcom v tomto kráľovstve, ale i večným zdrojom života a prameňom blaženosti pre všetkých
Ním vykúpených ľudí45.
V tejto blaženej nádeji, v uvedenom biblickom poznaní a posvätenom živote podľa neho chcú
i veriaci v Kresťanských zboroch denne očakávať príchod Spasiteľa a nebeského Ženícha Cirkvi,
Pána Ježiša Krista46.
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PRAKTICKÁ ČASŤ
V tejto časti uvedené základné pravidlá predstavujú praktické uskutočňovanie Božieho poriadku a zámerov v Cirkvi tak, ako im veriaci v Kresťanských zboroch rozumejú podľa svojho biblického
poznania v súčasnej dobe. Jeho jednotlivé praktické aplikácie a ich vyjadrenia v tomto spise treba
považovať za časovo podmienené a umožňujúce kedykoľvek ich úpravu či zmenu podľa dokonalejšieho biblického poznania a zmenených pomerov i miestnych podmienok zborov.

Základné ustanovenia
1. Čo sú Kresťanské zbory na Slovensku
a) Kresťanské zbory na Slovensku (ďalej iba Kresťanské zbory) sú neformálne dobrovoľné
miestne združenia kresťanov, ktorí sa vo svojom duchovnom, mravnom i občianskom živote riadia
pravidlami Svätých písem (Biblie). Tieto pravidlá prijímajú za meradlo kresťanského života. Podľa
prvokresťanskej praxe vykonávajú zbory vnútornú duchovno-výchovnú a vonkajšiu evanjelizačnomisijnú činnosť.
b) Kresťanské zbory rešpektujú vo svojej činnosti právny poriadok nášho štátu. Vedú svojich
príslušníkov k plneniu občianskych povinností i k láske a znášanlivosti voči spoluobčanom.
c) Kresťanské zbory na Slovensku sú samostatné a nezávislé vo svojom vzťahu k podobným
kresťanským spoločenstvám v zahraničí, s ktorými udržujú bratské styky. S 'Křesťanskými sbormi
v ČR' udržujú a rozvíjajú vzťahy bratskej spolupráce.
2. Príslušnosť k zboru
a) Príslušnosť ku kresťanskému zboru je neformálna. V zboroch sa nevedú žiadne členské zoznamy (matriky).
b) Príslušnosť veriaceho k zboru vzniká vyznaním, že prijal Pána Ježiša Krista za svojho osobného Spasiteľa, vyjadrením žiadosti o spoločenstvo v zbore a prijatím zborom.
c) Plnoprávnym príslušníkom zboru s právom účasti na Pánovej pamiatke a na rozhodovaní
o zborových záležitostiach sa prijatý veriaci stáva obvykle až po pokrstení.
d) Príslušnosť veriaceho k zboru zaniká smrťou, vlastným opustením zboru a prerušením spoločenstva zo strany zboru pre hrubé porušenie Božieho poriadku.
3. Práva a povinnosti jednotlivcov
a) Každý príslušník kresťanského zboru má právo zúčastňovať sa podľa biblických pravidiel na
činnosti zboru.
b) Povinnosťou príslušníka kresťanského zboru je prispievať k rozvoju zboru i jeho dobrej povesti a byť príkladom vo svojom osobnom, rodinnom a občianskom živote.
4. Samostatnosť a zodpovednosť zboru
a) Každý Kresťanský zbor je po duchovnej i hospodárskej stránke samostatný a samosprávny.
Zbor je právnym subjektom. Pred úradmi je zastupovaný poverenými staršími zboru (obvykle dvoma). Miestne zhromaždenie zboru (podľa oddielu 5) je pred úradmi zastupované prostredníctvom
zboru, do ktorého patrí.
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b) Každý zbor je za svoju činnosť zodpovedný v prvom rade pred Bohom. Zároveň však nesie
za ňu zodpovednosť aj pred štátnymi orgánmi.
Zbory, ich činnosť a správa
5. Zbor a miestne zhromaždenie
a) Kresťanský zbor vzniká tam, kde sa združujú osoby, ktoré majú duchovné a hmotné predpoklady pre zabezpečenie zborového života. Priebeh zhromaždení (pobožností) a činnosť zboru neriadi jednotlivec – služba zboru sa uskutočňuje bratskou a sesterskou spoluprácou. Zodpovednosť za
zbor nesú starší zboru.
b) Miestne zhromaždenie kresťanského zboru je alebo sa vytvorí tam, kde je združená skupina
veriacich ľudí, ale svojim malým počtom alebo zložením nespĺňa podmienky pre jestvovanie zboru.
Miestne zhromaždenie je obvykle odkázané na duchovnú i hmotnú pomoc zboru, do ktorého patrí.
6. Starší zboru
a) Bratia, ktorí majú duchovné a mravné vlastnosti určené v Biblii, sú zborom uznaní ako od
Boha ustanovení starší zboru, to znamená ako duchovní dohliadatelia a pastieri.
b) Uznanie starších zborom sa deje bez vonkajších formalít. Starší nemajú nijaký duchovenský
titul a sú si navzájom rovní47. Rozhodujú o všetkých otázkach života zboru.
7. Duchovná služba
a) Verejná duchovná služba v kresťanských zboroch zahrňuje najmä zvestovanie evanjelia, kázanie Božieho slova, vedenie zhromaždenia pri modlitbách a duchovnom speve a pastiersku službu.
Patrí do nej i osobitná služba pri krstoch, svadbách, pohreboch a ďalších príležitostných zhromaždeniach. Táto duchovná služba je úplne slobodná, dobrovoľná a vychádzajúca z vnútorného popudu,
ktorý sa dostavuje často až v priebehu zhromaždenia. Je viazaná jedine novozákonnými pravidlami48.
b) Verejnú duchovnú službu vykonávajú Bohom povolaní a pre ňu obdarovaní, ale zároveň
i zbormi uznaní a prijímaní bratia. Robia to spravidla pri svojom občianskom povolaní. Výnimkou
môžu byť mimoriadne obdarovaní a osvedčení bratia, oddelení plne pre takúto službu zboru alebo
viacerým zborom v rámci medzizborovej spolupráce. Tí sú potom finančne podporovaní týmito
zbormi.
c) Takto chápaná verejná duchovná služba v kresťanských zboroch predstavuje to, čo sa
v cirkvách rozumie pod pojmom duchovenská služba. Ak sa bude požadovať právne poverenie
k vykonávaniu tejto služby (napr. vo verejných spoločenských zariadeniach), dá ho príslušný kresťanský zbor, prípadne medzizborová rada.
8. Diakonská služba
a) Popri verejnej duchovnej službe koná sa v kresťanských zboroch i diakonská služba. Obsahuje sociálnu prácu v širokom zmysle: starostlivosť o veriacich v zboroch a podľa možnosti aj
o iných ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
b) Do diakonskej služby sa zaraďuje aj kresťanská výučba a výchova detí, i zastupovanie zborov pred úradmi a ďalšie činnosti, potrebné pre život a prácu zborov. Patrí do nej tiež vytváranie
hmotných a ďalších podmienok pre zhromažďovanie veriacich a spoluprácu zborov. V diakonskej
službe sú široké možnosti uplatnenia i pre sestry.
47
48

Mt 23,8
1K 14,26.29-33.40
7

c) S diakonskou službou sa tiež uvažuje ako so súčasťou zahraničnej misie Kresťanských zborov.
d) Ak by bolo potrebné právne poverenie k diakonskej službe, dáva ho príslušný kresťanský
zbor prípadne medzizborová rada.
9. Zhromaždenia zboru
a) Veriaci z Kresťanských zborov sa verejne schádzajú vo svojich zborových domoch i mimo
nich podľa spôsobu prvých kresťanov k pravidelným a príležitostným zhromaždeniam (pobožnostiam).
b) Pravidelné zhromaždenia sú: Pánova pamiatka, evanjelizačné, biblicko-vzdelávacie, modlitebné, pre deti a mládež, bratské a sesterské.
c) Príležitostné zhromaždenia sa konajú pri rodinných alebo zborových udalostiach, ako sú
svadby, krsty, pohreby, návštevy hostí, biblické kurzy, konferencie, stretnutia mládeže, pobyty v prírode a iné.
10. Zborové káznenie
a) Pre zachovanie kresťanského charakteru a poriadku v zboroch uskutočňuje sa v nich duchovno-mravná výchova a káznenie, ktorým sa obnovuje čistota zboru.
b) Podľa závažnosti previnenia voči Bohu i ľuďom a ďalšieho správania sa káznenej veriacej
osoby má káznenie rôzne spôsoby či stupne49: súkromné napomínanie, verejné pokarhanie pred zborom, obmedzenie bratsko-sesterských stykov s kázneným, odopretie účasti na Pánovej pamiatke, vylúčenie zo zboru.
c) Káznenie vykonáva zbor prostredníctvom svojich starších. Kázeňské opatrenia jedného zboru sú spravidla uznávané všetkými zbormi na Slovensku.
V otáznych prípadoch majú tieto zbory právo preveriť si oprávnenosť uloženého opatrenia,
ako aj neuloženia opatrenia, ktoré považujú za nutné. Zbor zruší kázeňské opatrenie vtedy, keď sa
ním dosiahne cieľ – náprava kázneného príslušníka zboru. Jeho spoluveriaci sú potom podĺžni preukázať mu lásku a pomáhať mu správne kresťansky žiť.
11. Hospodárenie zboru
a) Každá kresťanský zbor svoju činnosť a podľa potreby aj činnosť s ním spojených miestnych
zhromaždení spravidla z peňažných a vecných darov svojich príslušníkov. Môže tiež prijímať finančnú pomoc od iných zborov i dary jednotlivých veriacich zo Slovenska aj iných krajín50. S peňažnými
prostriedkami a vecnými darmi hospodária poverení príslušníci zboru tak, aby hospodárenie bolo
kontrolovateľné.
b) Každý kresťanský zbor môže ako právnická osoba nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný k vlastnej alebo medzizborovej činnosti. Ak sa zbor zmení na miestne zhromaždenie
iného zboru, prejde jeho majetok do vlastníctva tohoto zboru. Ak zbor zanikne a jeho starší nerozhodnú inak, stane sa jeho pozostalý majetok súčasťou spoločného majetku zborov.
12. Zasadnutia starších, bratské porady a zborové zhromaždenia
a) Na zasadnutiach starších zboru sa riešia všetky otázky života zboru a prijímajú rozhodnutia
záväzné pre celý zbor.
b) Na bratských poradách informujú sa navzájom starší zboru a ostatní bratia o problémoch
zboru a ich riešení.
49
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c) Najširším fórom kresťanského zboru je zborové zhromaždenie. Na ňom sa zúčastňujú rozhodovania o zborových veciach všetci plnoprávni a plnoletí príslušníci zboru - bratia i sestry. Riešia
sa tu rôzne aktuálne záležitosti života zboru
13. Vonkajšie vzťahy zboru
a) Kresťanský zbor ako duchovne i právne samostatný subjekt môže vstupovať do vzťahov
s inými subjektami vo svojom okolí. Ide najmä o územne príslušné štátne orgány, ale aj o iné kresťanské spoločenstvá, spoločenské a hospodárske inštitúcie, organizácie a zariadenia.
b) Vo vzťahu k uvedeným i ďalším subjektom riadi sa zbor novozákonno-biblickými pravidlami a platnými právnymi predpismi nášho štátu. Voči ostatným kresťanským spoločenstvám uplatňuje zásadu otvorenosti a ochoty k spolupráci, ktorá je v súlade s uvedenými pravidlami.
c) Vo vonkajších vzťahoch zastupujú kresťanský zbor jeho poverení zástupcovia.

Spolupráca zborov
14. Spoločné orgány zborov
a) Najširším spoločným orgánom kresťanských zborov je zhromaždenie starších zborov. Ako
poradný orgán rieši najdôležitejšie otázky biblického poznania, vnútorného poriadku, služby a práce
i vzájomných a vonkajších vzťahov zborov. Schádza sa podľa potreby a dohody zborov. Zástupcovia
zborov sú obvykle ich starší, ale môžu to byť aj ďalší bratia.
b) Užším poradným a výkonným orgánom zborov je medzizborová rada. Na svojich rokovaniach rieši spoločné problémy zborov v čase medzi zasadnutiami zhromaždenia starších zborov. Tvoria ju poverení starší bratia z jednotlivých oblastí zborov, zástupcovia pracovných skupín, poverení
spoloční zástupcovia zborov a ďalší bratia podľa potrieb spoločnej činnosti zborov.
c) Bezprostrednými výkonnými orgánmi sú pracovné skupiny pre spoločnú činnosť zborov. Sú
to napríklad skupiny pre evanjelizáciu, pastiersku službu, biblické štúdium, duchovné vzdelávanie
a výchovu, pre deti a mládež, edičnú činnosť, duchovno-kultúrnu činnosť, styk s hromadnými oznamovacími prostriedkami, sociálnu prácu a iné. Druh a počet skupín ani ich členov nie je obmedzený.
Budú sa vytvárať podľa konkrétnych potrieb života a pôsobenia zborov. Za svoju prácu sú zodpovedné zhromaždeniu starších zborov a medzizborovej rade. Svoju vnútornú štruktúru a spôsoby práce si určujú samy.
d) Zastupovanie zborov vo vonkajších vzťahoch a sčasti aj ich spoločnú administratívu
a koordináciu medzizborovej práce majú za úlohu dvaja poverení spoloční zástupcovia zborov. Ich
kompetencia bude rozdelená podľa konkrétnych okolností v danom čase s tým, že sa v nej môžu
vzájomne zastupovať. Za svoju činnosť sú zodpovední zhromaždeniu starších zborov
a medzizborovej rade.
e) Nástrojom zborov na vzájomnú i vonkajšiu informovanosť, spoločnú administratívu
a koordináciu spoločnej činnosti je stredisko spoločnej činnosti zborov. Je pomocným orgánom medzizborovej rady a spoločných zástupcov zborov. Tvorí ho vedúci a potrebný počet pracovníkov.
Vedúci strediska zodpovedá za celú jeho činnosť zhromaždeniu starších a medzizborovej rade. Bude
ním obvykle jeden zo spoločných zástupcov zborov. Z právneho hľadiska plní stredisko podobnú
informačno-koordinačnú funkciu ako ústredia cirkví a náboženských spoločností.
f) Niktorý z orgánov v bodoch a) – e) nie je nadriadeným orgánom zborov a nemá právomoc
riadiť ich činnosť. Tú majú iba starší týchto samostatných zborov. Všetky uvedené spoločné orgány
zborov majú len poradnú a koordinačnú funkciu pre zabezpečenie žiadúcej vzájomnej spolupráce
zborov a ich dobrých vonkajších vzťahov. Sú služobnými nástrojmi zborov s úlohou pomáhať im
v ich spoločnej činnosti.
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15. Financovanie spoločnej činnosti zborov
a) Pre financovanie spoločnej činnosti Kresťanských zborov je vytvorený ich spoločný finančný
fond. Tento fond sa dopĺňa obvykle z darov jednotlivcov a zborov domácich i zahraničných.
b) Fond spravujú najmenej traja zástupcovia pre hospodárenie, schválení zhromaždením starších zborov. Tomu sú zodpovední za hospodárenie s fondom. Všetci majú podpisové právo.
c) Hospodár strediska spoločnej činnosti zborov vedie účtovnú evidenciu, spravuje príručnú
pokladňu a uskutočňuje finančné operácie v peňažnom ústave po ich schválení (podpise dokladov)
dvoma zo zástupcov pre hospodárenie.
d) Hospodárenie kontroluje revízna komisia zborov.
e) Keby spoločná činnosť zborov zanikla, rozdelí sa jej majetok zborom podľa podielu, akým
naň prispievali. Rozdelenie prevedie likvidačná skupina, ustanovená posledným zasadnutím zhromaždenia starších zborov.
16. Duchovná a kultúrna činnosť, sociálna a misijná práva zborov
a) V rámci svojej činnosti usporadúvajú Kresťanské zbory biblické kurzy a prednášky, vyvíjajú
spevácko-hudobnú, recitačnú a ďalšiu duchovno-kultúrnu činnosť.
b) Kresťanské zbory na Slovensku vydávajú alebo spoluvydávajú s Křesťanskými sbormi
v českých krajinách periodickú a neperiodickú tlač a audiovizuálne nahrávky:
časopisy na pestovanie duchovného života a zvestovanie evanjelia,
ročenku s duchovnými úvahami na každý deň,
evanjelizačno-misijnú tlač,
biblicko-vzdelávaciu literatúru,
duchovné piesne a poéziu,
magnetofónové kazety a i.
c) Kresťanské zbory zamýšľajú konať sociálnu prácu v prvom rade pre svojich veriacich, najmä starých a chorých ľudí. Na túto prácu predpokladajú vytvoriť potrebné účelové zariadenia.
d) Podobne uvažujú zbory konať misijnú prácu v zahraničí, v začiatkoch prostredníctvom misijných zariadení zahraničných bratských zborov.
17. Zahraničné styky zborov
a) Kresťanské zbory na Slovensku udržujú vzájomné styky s bratskými zbormi v zahraničí.
V ich rámci navštevujú bratia i sestry z týchto zborov Kresťanské zbory a naopak. Styky zahrňujú
i dlhodobejšie študijné pobyty bratov i sestier z Kresťanských zborov v bratských strediskách biblického vzdelávania v zahraničí.
b) Účelom zahraničných stykov je prehĺbenie biblického poznania a praxe kresťanskej služby
i vzájomné poznávanie a povzbudzovanie sa v spoločnej viere, láske a nádeji.

Záverečné ustanovenia
18. Úradné názvy a označenie pečiatok
a) Budú ich používať všetky zbory a spoločné orgány a zariadenia s právnou subjektivitou.
Vzor:
Kresťanský zbor v ................... (miesto)
.................................................. (adresa)
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Kresťanské zbory na Slovensku
Medzizborová rada .................. (sídlo, adresa)
b) Úradné názvy a obsah pečiatok účelových zariadení kresťanských zborov, ktoré môžu
vzniknúť v budúcnosti (napr. nakladateľstvo, domovy pre dôchodcov a pod.), budú stanovené pri ich
vzniku.
19. Sídlo Kresťanských zborov na Slovensku
a) O sídle Kresťanských zborov na Slovensku na určitý kratší výhľad rozhoduje zhromaždenie
starších zborov. Sídlo bude spravidla v mieste strediska spoločnej činnosti zborov a bydliska jedného
zo spoločných zástupcov zborov.
b) Rozhodnutia o sídle zborov i o jeho budúcich zmenách budú včas oznámené zainteresovaným štátnym orgánom, verejným inštitúciám, náboženským spoločnostiam a ostatným právnym subjektom, s ktorými Kresťanské zbory na Slovensku vo svojej spoločnej činnosti budú prichádzať do
styku.
20. Charakter a platnosť dokumentu
a) Právna časť tohto dokumentu vstupuje do platnosti dňom jeho prijatia zhromaždením starších Kresťanských zborov na Slovensku.
b) Dokument bol jednomyseľne prijatý zhromaždením starších Kresťanských zborov na Slovensku dňa 25. januára 1992. Zmeny dokumentu schvaľuje uvedené zhromaždenie.
c) Dňom prijatia tohoto dokumentu stráca účinnosť Ústava Kresťanských zborov v ČSSR
z 11.4.1971.
d) Dokument bol so súhlasom vzatý na vedomie Ministerstvom kultúry SR, cirkevným odborom.
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