Ako vnímame štedrosť?
Veľkorysosť a štedrosť kresťana vychádza zo skúsenosti s Božou veľkorysosťou a milosrdenstvom, ktoré sa prejavili
v Ježišovej ochote dať svoj život za nás. Boh nám dáva štedro, bez toho, aby sme si to zaslúžili. Naše dávanie je
odpoveď na Jeho štedrosť.
Naša štedrosť zároveň vychádza z porozumenia, že všetky dary, schopnosti, životné príležitosti a tiež veci a majetok,
ktorými disponujeme, pochádzajú od Boha. Boli nám zverené do užívania, aby sme ich využívali, ale zároveň nimi
slúžili druhým. Budeme ich musieť raz napokon aj tak vrátiť.

Kresťanská štedrosť má širší rozmer.
Naša štedrosť by sa mala prejaviť na viacerých frontoch. Ľudia by našu štedrosť a veľkorysosť mohli uvidieť v našich
vzťahoch, v našej pohostinnosti, v našej službe v cirkvi, ale aj v kvalite našej práci a napokon aj v našej solidarite
s druhými a finančnom darcovstve.
Apoštol Pavol nám pripomína dôležitý princíp, ktorý pri dávaní platí: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však
hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý nech dá, ako sa rozhodol v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo
ochotného darcu miluje Boh.
Pozývame vás preto k tomu, aby ste uvažovali o vašom dávaní vo viacerých rozmeroch života. Jedným zo spôsobov
je podpora svojej cirkvi alebo konkrétneho projektu cirkvi alebo misijnej či charitatívnej organizácii.

Pravidelné dávanie
Sme vďační, že viacerí členovia cirkvi sa rozhodli podporovať cirkevný zbor pravidelným darom. Každý mesiac
posielajú na účet cirkevného zboru sumu pre ktorú sa sami rozhodli napr. 20 €.
Toto rozhodnutie vnímame ako slobodný prejav ich viery, ako ich odpoveď na Božiu štedrosť, ktorú na vlastnej koži
zažili.

Jednorazový dar
Sme však vďační aj za jednorazových darcov. V konkrétnej situácii života vám môže Pán Boh položiť na srdce nejaký
konkrétny projekt v cirkvi. Vašou odpoveďou môže byť jednorazový dar, alebo to, že darujete v konkrétnom
projekte, či misijnom podujatí svoju energiu a čas.

Cirkevný príspevok ako vedomé priznanie sa k svojej cirkvi
V Evanjelickej cirkvi je dlhoročná tradícia minimálnej podpory svojho cirkevného zboru a zároveň priznania sa ku
konkrétnemu lokálnemu evanjelickému spoločenstvu. Nazývame ho „Cirkevný príspevok“ (CP).
Ten sa však netýka našich sympatizantov a bežných návštevníkov. S týmto príspevkom rátame pri evidovaných
členoch cirkvi. Vnímame totiž, že členstvo v zbore nie je nútená povinnosť, ktorá by bola záťažou, ale je privilégiom,
pre ktoré sme sa vedome a slobodne rozhodli. Výška CP na rok 2020 pre člena cirkvi je 15 €. V prípade, že rodina má
viac ako dve nezaopatrené deti, platí sa vždy maximálne za dve. Modelový príklad: Ak sú v rodine dvaja dospelí a tri
deti, rodina finančne prispeje za dvoch dospelých a dve deti (spolu 60 €).
Či už sa rozhodnete pre pravidelnú podporu cirkevného zboru, alebo jednorazový dar, alebo chcete uhradiť CP na
konkrétny rok a vedome sa tak prihlásiť k cirkvi, môžete tak urobiť poukázaním financií na dole uvedený bankový
účet zboru.
V prípade daru do poznámky, prosím, uveďte: vaše meno a priezvisko, mailovú adresu, na ktorú vám príde naše
potvrdenie platby, poznámku „DAR“, resp. konkrétny účel, na ktorý dávate.
V prípade úhrady Cirkevného príspevku (CP), do poznámky uveďte CP 2020, spolu s menom a priezviskom,
trvalou adresou platiaceho člena zboru a krstných mien všetkých osôb, za ktorých je CP uhradený.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ružomberok
A. Bernoláka 1402/11, Ružomberok
Bankové spojenie (IBAN): SK4309000000000056711346

Chceme vás zároveň uistiť, že s vašimi osobnými údajmi bude nakladané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
a budú použité výlučne pre našu evidenciu.

