
Ako zničiť zbor 
A oslAbiť svojho kAzAteľA...

Pri reorganizácii skladu v budove cirkvi sa mi 
dostal do rúk časopis, známy skôr pre pamätníkov, 
s názvom „Stráž Sionská“. Do jedného čísla z roku 
1931 som sa „len tak“ začítal a bol som prekvapený. 
Mal som pocit, že posolstvo článku znie nanajvýš 
aktuálne a burcujúco aj po toľkých rokoch. Krátky 
článok som si dovolil mierne upraviť a aktualizovať. 

Jeho názov je: „Ako zničiť zbor a oslabiť 
svojho kazateľa“. Posúďte sami...

1.  Zhromaždenie navštevuj len zriedka.
2.  Počas kázania seď vo vestibule.
3.  Keď prichádzaš na zhromaždenie, dbaj na to, aby si meškal.
4.  Na zhromaždenie prichádzaj s predsavzatím, aby si na kazateľovi alebo na niekom 

inom našiel nejaký nedostatok.
5.  Keď ostatní chvália Boha spevom, ty si len bezmyšlienkovite listuj vo svojom spev-

níku alebo sa obzeraj okolo seba.
6.  Spi pri kázaní, to určite poteší diabla a zarmúti kazateľa.
7.  Ak nespíš, počúvaj kázanie, ale nie preto, aby si hľadal posilnenie, ale aby si 

kritizoval.
8.  Po kázaní neostávaj porozprávať sa s bratmi a sestrami, rýchlo a nebadane sa vzdiaľ.
9.  Keď prídeš domov, porozprávaj rodine o domnelých chybách, ktoré kazateľ urobil.
10.  Buď vždy pripravený kazateľa poučiť, no v ničom mu nepomáhaj.
11.  Nikdy nepovzbudzuj kazateľa slovom uznania, ale medzi ľuďmi rozširuj reči o jeho 

nedostatkoch.
12. Rozprávaj kazateľovi o všetkých nedostatkoch členov jeho zboru, nezabudni pripo-

menúť, ako ho nikto nemá rád a ako ho všetci ustavične kritizujú. 
13.  Keď ťa tvoj brat alebo kazateľ navštívi v čase choroby, zabudni mu za jeho záujem 

poďakovať.
14.  Navštevuj iné náboženské spoločenstvá, pochvalne sa o nich vyjadruj, angažuj sa 

pre ne, ale pre svoj zbor nachádzaj len slová kritiky, a nikdy nikoho doň nepozvi.
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15.  Keď uvidíš v zhromaždení niekoho cudzieho, tvár sa, že ho nevidíš. Neprihovor sa 
mu, nepodaj mu spevník, vyhni sa mu.

16.  Ak niekto cudzí obsadil „tvoje“ miesto v zbore, upozorni ho, že tam sedíš TY.
17.  Desiatky, dobrovoľné dary a príspevky zníž, ako len môžeš, alebo ich vôbec nedávaj.
18.  Na sobotnú školu sa nepripravuj a nemaj na nej účasť.
19.  Nepodporuj misijnú činnosť cirkvi ani vydavateľské úsilie kúpou a rozširovaním 

literatúry.
20.  Nikdy nemysli na to, že by si sa modlil za svoj zbor.
21.  Keď si myslíš, že je v tvojom zbore jednomyseľnosť, snaž sa spôsobiť neporozume-

nie a vyvolať nezhody.

V závere článku autor poznamenáva, že ak sa budeme verne držať týchto bodov, 
môžeme si byť istí, že prácu kazateľa oslabíme a zbor pripravíme o požehnanie.

Iste chápeme, že zámerom autora nebolo takýmito radami zbor „doraziť“, ale práve 
naopak, pomôcť jeho duchovnému obrodeniu. Aké odozvy vzbudil tento článok u čitate-
ľov Stráži Sionskej pred 81 rokmi? To sa už asi nedozvieme...

Milé sestry a bratia, ak aj napriek odstupu času cítite, že tento článok je svojím po-
solstvom aktuálny, potom je namieste zastaviť sa a rozjímať. Dovoľte mi, aby som vás, 
hoci aj takouto formou, pozval, aby ste spolu so mnou vyslovili túto modlitbu: 

Láskavý nebeský Otče, pri čítaní tohto článku cítime, že sa nás jeho slová dotýkajú. 
Pripúšťame, že aj naše postoje sú mnohokrát podobné. Odpusť nám, že aj my pova-
hou nášho duchovného života dovoľujeme nepriateľovi spasenia, aby sa udomácňoval 
v našich radoch. Počas svojho „putovania“ sme sa aj my stali unavenými, ľahostajnými 
a možno príliš kritickými. Odpusť nám, že sa pre duchovnú rodinu neangažujeme tak, 
ako by sme mohli. Že zdržiavame svoje prostriedky, čas a mnohé dary, ktoré máme 
z Tvojich rúk. Odpusť nám, že to, čo sme od Teba dostali, využívame často na sebecké 
ciele a zakrývame oči pred potrebami Tvojho diela.

Odpusť nám, že sme sa zabudli deliť o radosť a povzbudenie, ktorého sa nám od 
Teba dostalo. Odpusť nám, že nechávame niesť „bremeno dňa“ úzkemu okruhu ľudí, 
a my zostávame v bezpečnej vzdialenosti len so slovami hodnotenia. 

Ďakujeme, že nám pripomínaš, že takéto postoje neprospievajú nikomu z nás v du-
chovnom raste, ale naopak, vedú nás k duchovnej smrti. Neprospievajú cirkvi, ktorú tak 
miluješ, za ktorú si trpel a zomrel, kvôli ktorej si vstal z mŕtvych a ktorú si si zasnúbil. 
Prosíme Ťa opäť, nauč nás cirkev nezištne milovať, podporovať ju a urobiť nápravu vo 
veciach, v ktorých sme pochybili. Nauč nás vážiť si cirkev, obetovať sa pre ňu, byť na ňu 
hrdí. Chrániť ju a osobne sa angažovať za jej prospech, ako si to robil a robíš Ty. Prosíme 
o Tvoje vedenie skrze Ducha Svätého. To všetko pre to, aby si bol Ty oslávený.

Oliver Popovič
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PonúkAme misijné letáky

Oznamujeme vám, že vo vydavateľstve Advent-Orion sú k dispozícii dotlačené zdra-
votné brožúrky New Start a sedem typov malých misijných letákov, určených predovšet-
kým na osobnú misijnú službu. 

 Letáky si môžete objednať zdarma na adrese vydavateľstva Advent-Orion s. r. o., 
Šafárikova 9, 038 61 Vrútky, tel.: 043/428 26 70, e-mail: objednavky@adventorion.sk

František Kolesár, vedúci oddelenia mládeže a evanjelizácie  



Plán návštev zborov
Apríl 7. 14. 21. 28.
Pavlík, M. Lipt. Hrádok
Čík, P. Spišs. N. Ves
Badinský, k. Fiľakovo Lipt. Hrádok Bratislava 1 Poproč
Popovič, o. Nitra Lipt. Hrádok Púchov Markuška
Bielik, S. D Lipt. Hrádok Sereď Bratislava 2
kolesár, F. D A A A
Soós, B. Levice B. Bystrica 1
Svrček, l. Košice 2
kábrt, t. Bratislava 1

1. 4. OK Stretnutie komunikátorov a webmastrov Banská Bystrica 2
13. – 15. 4. OM SVaMI
15. 4. KD Koord. stret. vedúcich kresťanského domova Banská Bystrica 2
15. 4. KS Školenie hospodárov zborov Banská Bystrica 2
20. – 22. 4. KP Kurz radcov OZ KP – Áčko
28. 4. SS Stretnutie učiteľov SŠ záp. Slovensko Bratislava 2

dôležité akcie v apríli

Ďalšie informácie zo SZ CASD môžete získať na adrese: Cirkev adventistov s. d.
Slovenské združenie, Cablkova 3, 821 04 Bratislava

e-mail: casd@casd.sk tel: 02/4341 5502 fax: 02/4341 5503 www.casd.sk

  Správna rada ŠTÚdIa nádEJ, n. o. 
vyhlaSuJE konkurz na pozícIu
Marketingovo-ekonomický pracovník

popis práce – sledovanie a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov ŠTÚDIA NÁDEJ, n.o. – prípra-
va projektových rozpočtov – vyhodnocovanie projektov z ekonomického hľadiska – distribúcia produk-
tov, vyhľadávanie partnerov a nových možností pre distribúciu – cenová politika produktov – marketin-
gová podpora predaja – tímová práca 
Požadovaná odbornosť – minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (zameranie na ekonomiku 
a marketing výhodou) – práca s PC (Word, Excel, účtovné programy, web, e-mail) – lojálnosť, spoľahli-
vosť, samostatnosť a precíznosť – členstvo v Cirkvi adventistov siedmeho dňa
Jazykové znalosti – aktívna znalosť anglického jazyka výhodou  
zamestnanecký pomer – zamestnanie na HPP (plný pracovný úväzok) – do 31. 12. 2012 s možnosťou 
predĺženia 
poskytované výhody – kreatívna a zaujímavá práca v dobrom kolektíve – promo z každého novovy-
daného vlastného produktu – zamestnanecké zľavy na všetky produkty štúdia
predpokladaný nástup – po 1. 5. 2012
Vaše ponuky s priloženým štruktúrovaným životopisom, motivačným listom a fotografiou môžete posie-
lať do 25. apríla 2012 na adresu: ŠTÚDIO NÁDEJ, n.o., do rúk riaditeľa štúdia 
Cablkova 3, 821 04 Bratislava, studionadej@casd.sk

Bronislav Soós


