
Stanovisko NDV – výboru pro kazatele a starší sboru v NDV, pro zaujetí 
postoje k pozvánkám hostujících řečníků 

(NDV – Výbor severoněmeckého sdružení) 

 

Na základě vzniklé příležitosti výbor zdůrazňuje, že každý kazatel církve stojí ve 

věrnostním vztahu k církvi. Proto je mu na základě našeho celosvětového řádu zakázáno 

podporovat jakékoliv okrajové a odštěpené skupiny, nebo s nimi spolupracovat. 

Náš pořádek stanovuje, že hostující řečník, který je činný mimo svou domovskou 

oblast, nebo mimo okres působení jeho sboru, potřebuje pozvánku příslušného úřadu (Str. 

106 církevního řádu 2006). 

Tento princip zaručuje, aby 

 Byla zastupována jen ta teologie, která odpovídá celosvětovému pořádku církve, a 

tím brání všem osobním výkladům. (Str. 267 církevního řádu) 

 Nebyly vybírány žádné finanční prostředky, které jsou proti zájmům církve a jejichž 

použití nemůže být přezkoušeno církví, nebo představuje přímou konkurenci církve. 

 

Církví pověřený kazatel má povinnost zůstat v důvěryhodném vztahu vůči svému 

zaměstnavateli a zaručit, aby jeho kázání nebo jiný vyhotovený materiál nebyl s jeho 

souhlasem dán k dispozici těmto odštěpeným skupinám.  

Zvoucí sbory nebo úřady mají povinnost přezkoušet, zda hostující řečník výše zmíněné 

body naplňuje. 

Církev je připravena spolupracovat se všemi osobami, které respektují směrnice 

celosvětového pořádku o společné práci mimo místní rámec. (supporting ministries, 

usnesení GID, číslo 149, s přílohou z 05./06. 12. 2005) 

Vyzýváme naše sdružení, aby příslušné existující řády aplikovala. 

 

 

Vezměte na vědomí: 
1. Že David Gates v současnosti objíždí sdružení EUD bez jejího pozvání a bez pozvání 

německého sdružení. 

2. Že bez pověření EUD a německého sdružení vyzývá k darům, a tím soukromě přijímá 

peníze. 

3. Že přímo a úmyslně provozuje konkurenci oficiálnímu závazku církevní mediální 

práce, čímž buduje paralelní struktury a způsobuje tak církvi značnou škodu. 

4. Že pozvání nebo podporování Davida Gatese aktuálně odporuje zásadám církve. 

 

Pozn. redakce: Uvědomme si, jak jsou likvidování lidé s misijním nadšením. Není to jen br. 

Veith, a D. Gates. Bod 2. je vyložená lež. Bod 3. misie působí církvi značnou škodu. 
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