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A fejezetek gyors megtalálásához az oldal
szélén látható fekete jelzések segítenek. (Pörgesse a lapokat, míg
azonos magasságban található jelzéshez nem ér!)

Előszó
„A Názáreti Egyháznak az a küldetése, hogy válaszoljon Krisztus Nagy Missziós Parancsára: »menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet« (Mt 28,19). „A Názáreti Egyház elsődleges
célja az, hogy Isten országát előmozdítsa a keresztyén szentség
megőrzésével és terjesztésével, amint azt a Szentírás tanítja”.
„A Názáreti Egyház legfontosabb céljai: »a szent keresztyén
közösség, a bűnösök megtérése, a hívők teljes megszentelődése
és a szentségben való növekedése, a korai újszövetségi gyülekezetben megnyilvánuló egyszerűség és spirituális erő, valamint az
evangélium hirdetése minden teremtménynek«.” (25)
A Názáreti Egyház azért létesült, hogy az evangéliumot az egész
világon hirdesse és tanítsa, és ezzel olyan eszközként szolgáljon,
amely előmozdítja Isten országát. Jól meghatározható megbízatásunk az, hogy a bűnösök megtérése, a visszaesők helyreállása és
a hívők teljes megszentelődése révén megőrizzük és terjesszük a
keresztyén szentséget, ahogyan azt az Írások kifejtik.
Célunk lelki, nevezetesen az, hogy válaszként Urunk Nagy
Missziós Parancsára – „menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá
minden népet” (Mt 28,19; vö. Jn 20,21; Mk 16,15) – evangelizáljunk. Hisszük, hogy ezt a célt a hittételeket, valamint az erkölcs
és az életvitel jól bevált zsinórmértékét magukban foglaló elfogadott elvek és eljárások segítségével lehet megvalósítani.
Az Egyházrend 2005-2009. évi kiadása tartalmazza az egyházunk történelmének rövid ismertetését; az egyház alkotmányát,
amely meghatározza Hitelveinket, az egyházról vallott felfogásunkat, a szent életű keresztyén jellemének irányelveit, valamint az
egyházszervezet és az egyházkormányzás általános elveit; továbbá
a keresztyén életvitel irányelveit, melyek a jelenkori társadalom
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kulcskérdéseire vonatkoznak; végül az egyházkormányzásnak a
helyi, a kerületi és az egyetemes egyházszervezetet érintő elveit.
Az Egyetemes Gyűlés a Názáreti Egyház legfőbb tantétel-megfogalmazó és jogalkotó testülete. Ez az Egyházrend tartalmazza
a XXVI. Egyetemes Gyűlés (Indianapolis, Indiana, USA, 2005.
június 26-30.) szolgáló és laikus küldötteinek döntéseit és határozatait, ezért cselekvésünk mértékadó útmutatója. Mivel ez az
egyház hitének és gyakorlatának az Írások tanításával megegyező
hivatalos kinyilvánítása, azt várjuk, hogy a benne foglalt tantételeket, valamint a szent életre vezető útmutatásokat és tanácsokat
tagjaink mindenütt elfogadják. Ha valaki – miután formálisan letette a Názáreti Egyház tagsági fogadalmát – ezt elmulasztja, árt
az egyház tanúságtételének, vét az egyház lelkiismerete ellen, és
szétforgácsolja a Názáreti Egyház közösségét.
A Názáreti Egyház kormányzata sajátos. Igazgatása képviseleti: nem tisztán episzkopális [püspöki], de nem is teljesen
kongregacionális [gyülekezeti]. Mivel az egyház döntéshozó és
jogalkotó szerveiben a laikusoknak és a szolgálóknak egyenlő
szavuk van, kívánatos és hatékony hatalmi egyensúly valósul meg.
Ezt nem csupán úgy tekintjük, mint alkalmat az egyház életében
való részvételre és a szolgálatra, hanem úgy is, mint kötelességet
– mind a laikusok, mind a szolgálók esetében.
Az elkötelezettség és a világos cél fontosak. Azonban intelligens
és tájékozott emberek, akik közösen elhatározott gyakorlatot és
eljárásokat követnek, gyorsabban mozdítják elő Isten országát, és
erősítik Krisztusról való tanúságtételüket. Ezért tagjaink kötelessége, hogy megismerkedjenek ezzel az Egyházrenddel: az egyház
történelmével és a Názáreti Egyház eszményi tagjának tantételeivel és erkölcsi gyakorlatával. Ha valaki ragaszkodik e lapok
rendelkezéseihez, az táplálja a lojalitást és a hűséget mind Isten,
mind az Egyház iránt, s növeli lelki erőfeszítéseink hatékonyságát
és eredményességét.
A Szentlélek által ihletett Bibliával mint legfőbb útmutatónkkal és az Egyházrenddel mint hitünk, gyakorlatunk és kormányzá-
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sunk egyetértésben meghatározott, hivatalos megfogalmazásával,
örömmel és a Jézus Krisztusba vetett rendíthetetlen hittel várjuk
az elkövetkező négy évet.
Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete
James H. Diehl
Jesse C. Middendorf
Paul G. Cunningham	Nina G. Gunter
Jerry D. Porter
J. K. Warrick
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TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS
A történelmi keresztyénség
és a wesleyánus szentségmozgalom öröksége
Az egy, szent hit. A Názáreti Egyház a kezdetektől fogva azt vallotta, hogy része az „egy, szent, egyetemes és apostoli” egyháznak,
és igyekszik hű maradni hozzá. Magáénak vallja Isten népének
történelmét, az Ó- és Újszövetség leírása szerint, és ugyanennek
a történelemnek a folytatását az apostolok idejétől napjainkig.
Elfogadja és a sajátjának tekinti Isten népét, mindazokat, akiket Jézus Krisztus megváltott – az egy Egyház bármilyen megnyilvánulási formájához is tartozzanak. A Názáreti Egyház saját
hitének megfogalmazásaiként fogadja el a keresztyénség első öt
évszázadának ökumenikus hitvallásait. Míg egyházunk sajátos
elhívásának eleget téve hirdeti a teljes megszentelődés tanát és
megtapasztalását, arra is gondot fordít, hogy őrizze és ápolja a
történelmi egyházzal való azonosulását az Ige hirdetésében, a
szentségekkel való szolgálatban, és abban a felelősségben, hogy
olyan szolgálatot teremtsen és tartson fenn, amely hitalapjaiban,
gyakorlatában, a krisztusi életmód és a mások felé való szolgálat
hangsúlyozásában valóban apostoli.
A Wesley-féle ébredés. A keresztyén hit különböző történelmivallási áramlatokon át – különösen a XVIII. századi Wesley-féle
ébredésen keresztül – jutott el a Názáreti Egyházhoz. Az 1730-as
években széleskörű ébredés kezdődött el Angliában, főként John
Wesley, fivére, Charles és George Whitefield vezetésével, akik
mindannyian az anglikán egyház papjai voltak. Eszközök lettek
abban, hogy sokan elforduljanak bűneiktől, és Isten kegyelmével
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felruházva az Ő szolgálatába álljanak. A mozgalom jellemzői a
laikus igehirdetők, bizonyságtételek, fegyelem és buzgó tanítványok csoportjai voltak. Ezek a csoportok „társaságok”, „osztályok” és „kis csoportok” néven váltak ismertté. Egy olyan lelki
megújulási mozgalom volt ez, amelynek előfutárai között szerepelt a Philip Jacob Spener nevével fémjelzett német pietista
mozgalom, a XVII. századi angol puritanizmus és a Jonathan
Edwards pásztor-teológus által leírt új-angliai lelki ébredés.
A nagy ébredés Wesley-féle szakaszának három főbb teológiai
ismertetőjele volt: újjászületés kegyelemből, hit által; keresztyén
tökéletesség vagy megszentelődés, szintén kegyelemből, hit által;
és a Szentlélek bizonyságtétele az elnyert kegyelem bizonyosságáról. John Wesley az általa képviselt teológiai látásmódban külön
hangsúlyt fektetett a teljes megszentelődésre, amely Isten kegyelméből még ebben az életben lehetséges. Az angol metodizmus
korai missziós tevékenysége során világszerte elkezdte terjeszteni
a fenti teológiai tételeket. 1784-ben szerveződött meg a Metodista Episzkopális Egyház Észak-Amerikában. Céljuk „a kontinens
megreformálása és a bibliai szentség itteni terjesztése” volt.
A XIX. századi szentségmozgalom. A XIX. században az Amerikai Egyesült Államok keleti partvidékén újra elkezdték hangsúlyozni a keresztyén szentség fontosságát, ami azután rövid idő
alatt az egész országban elterjedt. Timothy Merritt metodista
lelkész, az „Útmutató a keresztyén tökéletességhez” című folyóirat alapító szerkesztője lett a szentséget kiemelő ébredés egyik
vezetője. A mozgalom központi alakja a New York-i Phoebe
Palmer volt, aki a „Keddi összejövetelek a szentség előmozdítására” elnevezésű alkalmakat vezette. Kis idő elteltével metodista
püspökök, oktatók és más egyházi személyek csatlakoztak az eredetileg női csoporthoz, és együtt törekedtek a szentségre. Palmer
asszony négy évtizeden át volt a szentségmozgalom metodista
szakaszának élvonalában, s nyilvános beszédeivel és írásaival,
valamint a befolyásos „Útmutató a szentséghez” című folyóirat
szerkesztőjeként sokat tett a mozgalomért.
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A szentségmozgalommal járó ébredés hamarosan átlépte a
metodizmus kereteit. Charles G. Finney és Asa Mahan (mindketten az Oberlin főiskoláról) vezették a szentségmozgalmat presbiteriánus és kongregacionalista körökben, William Boardman
evangélistával együtt. A. B. Early baptista evangélista az egyházán belüli szentségmozgalmi vezetők egyike volt. Hannah Whitall
Smith – aki a kvékerek közé tartozott és népszerű szentség-evangélistának számított – 1875-ben megjelent könyve, „A keresztyének boldog életének titka”, a keresztyén lelki irodalom klasszikus
darabja.
1867-ben, John A. Wood és John Inskip – mindketten metodista lelkészek – másokkal közösen megtartották a New Jersey állambeli Vineland-ben az első országos sátoros összejövetelt, mely
egy hosszantartó sorozat első állomása volt. Akkoriban szervezték meg az „Országos Sátorosösszejövetel Egyesület a Szentség
Terjesztésére” nevű szervezetet is, ami Országos Szentség Egyesületként vált ismertté. (Napjainkban ez a szervezet a Keresztyén
Szentség Partnerség nevet viseli.) Ez a szervezet egészen a XX.
század elejéig a szentséget hangsúlyozó sátoros összejöveteleket
finanszírozott az Egyesült Államok egész területén. Létrejöttek
helyi és regionális szentségmozgalmi szervezetek is, és a szentséget terjesztő létfontosságú nyomda csak úgy ontotta magából a
könyveket és folyóiratokat.
A szent élet (és a szentség tana) melletti elkötelezettség különböző mértékben ugyan, de szerepet játszott a Wesleyánus
Metodista Egyház (1843), a Szabad Metodista Egyház (1860),
valamint Angliában az Üdvhadsereg (1865) megalakulásában. A
XIX. század nyolcvanas éveiben olyan új, kifejezetten a szentségmozgalomhoz tartozó egyházak jöttek létre, mint az Isten Egyháza (Anderson, Indiana) és az Isten (Szentség) Egyháza. Több
régebbi vallási hagyománnyal rendelkező közösségre is hatással
volt a szentségmozgalom, így például egyes testvérgyülekezetek, mennonita és kvéker csoportok is elfogadták a Wesley-féle
szentségmozgalom teljes megszentelődésről vallott felfogását.
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A Krisztusban Testvérek Egyháza és az Evangéliumi Kvékerek
Szövetsége egyaránt a különböző lelki tradíciók ilyen ötvözését
példázzák.

A szentségmozgalom különböző csoportjainak egyesülése
A XIX. század utolsó évtizedében rengeteg új, a szentségmozgalomhoz tartozó független csoport jött létre. Ezek között voltak
független gyülekezetek, városi missziók, menedékotthonok, valamint evangelizációs és missziós egyesületek. Néhány ember, aki
ezekben a szervezetekben dolgozott, vágyakozott egy, a szentséget hangsúlyozó országos egyház megalakítására. Ebből az indítékból született később a mai Názáreti Egyház.
Az Amerikai Pünkösdi Gyülekezetek Szövetsége. 1887. július
21-én Rhode Island Providence nevű városában 51 taggal megalakult a Nép Evangéliumi Egyháza, melynek Fred A. Hillery volt
a lelkipásztora. A következő évben C. Howard Davis lelkipásztor
vezetésével létrejött a Misszió Egyház a Massachusets állambeli
Lynn-ben. 1890. március 13-án és 14-én az előbb említett két egyház, valamint a szentségmozgalomhoz tartozó más független gyülekezetek képviselői találkoztak a Massachusets állambeli Rock
városában, és megalakították a Központi Evangéliumi Szentség
Szövetséget, melynek az alábbi három államban voltak gyülekezetei: Rhode Island, Massachusetts és New Hampshire. A Központi Evangéliumi Szentség Szövetség 1892-ben felszentelte
Anna S. Hanscombe-ot, aki valószínűleg az első olyan nő volt
(később persze sokan követték példáját), akit a Názáreti Egyház
elődegyházaiban szolgálatra felszenteltek.
1894. januárjában egy William Howard Hoople nevű üzletember megalapított egy brooklyni missziót, melyet a következő év
májusában Utica Sugárúti Pünkösdi Sátor néven átszerveztek. A
következő év végére a Bedford Sugárúti Pünkösdi Gyülekezet és
az Emánuel Pünkösdi Sátor is megalakult. A három gyülekezet
küldöttei 1895. decemberében közös alapszabályt, összefoglalt
tanítást, valamint szervezeti és működési szabályzatot fogad-
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tak el, megalakítva ezzel az Amerikai Pünkösdi Gyülekezetek
Szövetségét.
A Központi Evangéliumi Szentség Szövetség és az Amerikai
Pünkösdi Gyülekezetek Szövetsége közös bizottsága azzal a
szándékkal találkozott Brooklynban 1896. november 12-én, hogy
kidolgozzanak egy tervet az egyesülést illetően. Az egyesülést követően a két szervezet az „Amerikai Pünkösdi Gyülekezetek Szövetsége” nevet tartotta meg. Az így létrejött felekezet munkatársai között olyan jól ismert nevek voltak, mint Hiram F. Reynolds,
H. B. Hosley, C. Howard Davis, William Howard Hoople, valamint később E. E. Angell. Néhányan közülük eredetileg laikus
prédikátorok voltak, akiket később a gyülekezetük felszentelt lelkészeknek. Ez az egyház kifejezetten missziós beállítottságú volt,
és Hiram F. Reynolds missziós titkár vezetése alatt ambiciózus
evangelizációs programba kezdett az indiai Cape Verde szigeteken és sok más helyütt. Hivatalos lapjuk „A Beulah Keresztyén”
volt.
Krisztus Szentség Egyháza. 1894. júliusában a Tennessee állambeli Milánban R. L. Harris röviddel a halála előtt megalapította a
Krisztus Újszövetségi Egyháza nevű gyülekezetet. Harris özvegye,
Mary Lee Cagle folytatta a megkezdett munkát, és ő lett az egyház legismertebb korai vezetője. A szigorúan kongregacionalista
szervezetű egyház Arkansasban és Texas nyugati részén is elterjedt, de itt-ott Alabama és Missouri államokban is voltak gyülekezetei. Mary Cagle és egyik munkatársa, E. J. Sheeks asszony
1899-ben, az elsőként felszenteltek csoportjában részesültek ebben a megtiszteltetésben.
Először 1888-ban indított el néhány gyülekezetet Thomas és
Dennis Rogers, akik Kaliforniából érkeztek Texasba. Az új közösségek a Szentség Egyház nevet viselték.
A Független Szentség Egyház első gyülekezetét Charles B.
Jernigan alapította a Texas állambeli Van Alstyne-ben 1901-ben.
James B. Chapman még a kezdeti időkben csatlakozott ehhez a
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gyorsan növekvő felekezethez. Később a Dennis Rogers által vezetett gyülekezetek is a Független Szentség Egyház tagjai lettek.
1904. novemberében a Krisztus Újszövetségi Egyháza és a
Független Szentség Egyház képviselői találkoztak Rising Star
városában, Texas államban, ahol megállapodtak az egyesülés feltételeiről, elfogadtak egy Egyházrendet, és az új felekezetnek a
Krisztus Szentség Egyháza nevet adták. Az egyesülést 1905-ben
Pilot Pointban (Texas) véglegesítette az egyetemes küldöttgyűlés
és zsinat. Az egyház hivatalos lapja a „Holiness Evangel” (Szentség Evangel) volt. Az egyház vezető szolgálattevői közé tartoztak
még William E. Fisher, J. D. Scott és J. T. Upchurch. Fontosabb
vezetői között volt még Edwin H. Sheeks, R. B. Mitchum és
Donie Mitchum asszony.
Az újonnan létrejött egyház több vezetője aktívan részt vett a
Texasi Szentség Szövetségben, ami egy igen fontos felekezetközi
szervezet volt, és egy főiskolát is finanszírozott Penielben (a texasi
Greenville közelében). A szervezet emellett anyagilag támogatta
a „Pentecostal Advocate” (Pünkösdi Pártfogó) című újságot is,
amely a délnyugati szentségmozgalom vezető kiadványa volt, és
1910-től a Názáreti Egyház kiadványa lett. A szervezet kiemelkedő munkásai között ott találjuk E. C. DeJernett lelkészt és C. A.
McConnell laikus szolgálót.
A Názáreti Egyház. 1895. októberében Phineas F. Bresee D. D.
(teológus) és Joseph P. Widney M. D. (orvos) megszervezték
Los Angelesben a Názáreti Egyházat. A létrejött új közösségnek
mintegy 100 tagja volt, többek között Alice P. Baldwin, Leslie F.
Gay, W. S. és Lucy P. Knott, C. E. McKee, valamint a Bresee és
a Widney család több tagja. Az alapítók már a kezdet kezdetétől
úgy tekintettek az új gyülekezetre, mint egy olyan felekezet első
közösségére, amely a Krisztusba vetett hit által megkapható teljes
megszentelődés valóságát hirdeti. Azt vallották, hogy a hit által
megszentelt keresztyénnek Krisztus példáját követve hirdetnie
kell az evangéliumot a szegényeknek. Különösen erre a feladatra éreztek elhívást. Úgy érezték, hogy a templomok szükségtelen
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eleganciája és díszítgetése nem Krisztus lelkületét képviseli, hanem a világét, s idejüket és pénzüket a lélekmentés és a szükségben lévők megsegítése krisztusi szolgálatának kell szentelniük.
E céloknak megfelelően szervezték meg az egyházat. Általános
szabályokat, hitvallást, korlátozott szuperintendenciára épülő
egyházszervezetet, diakonissza- és szolgálófelszentelési eljárást,
valamint szertartásrendet fektettek le. Mindezt 1898-tól Egyházrendként adták ki. Az egyház kiadott egy újságot is, amit előbb „A
Názáreti”, majd később „A Názáreti Hírnök” néven jelentettek
meg. A Názáreti Egyház főleg a nyugati partvidék mentén terjedt
el, de elszórtan voltak gyülekezetei a Sziklás-hegységtől keletre
is, egészen Illinois államig.
Ezt az új egyházat tekintették otthonuknak olyan lelkészek,
mint H. D. Brown, W. E. Shepard, C. W. Ruth, L. B. Kent, Isaiah
Reid, J. B. Creighton, C. E. Cornell, Robert Pierce és W. C.
Wilson. Az elsőként felszenteltek között volt maga Joseph P.
Widney, valamint Elsie és DeLance Wallace, Lucy P. Knott és
E. A. Girvin.
Phineas F. Bresee-t 38 éves tapasztalata, amit a metodista egyházban lelkipásztorként, szuperintendensként, szerkesztőként,
főiskolai vezetőségi tagként és sátoros összejövetelek prédikátoraként szerzett, valamint különleges egyéni varázsa olyan egyházi
vezetővé tette, aki képes volt több szentségmozgalomhoz tartozó
gyülekezetet és egyházat egy országos szervezetté egyesíteni.
Az egyesülés éve: 1907-1908. Az Amerikai Pünkösdi Gyülekezetek Szövetsége, a Názáreti Egyház és a Krisztus Szentség Egyháza C. W. Ruth munkájának köszönhetően egyesült. C. W. Ruth a
Názáreti Egyház egyetemes szuperintendens-helyettese volt, és
nagyon sok barátra tett szert a Wesley-féle szentségmozgalmon
belül. Az Amerikai Pünkösdi Gyülekezetek Szövetsége és a Názáreti Egyház küldöttei 1907-ben Chicagóban tartották Egyetemes Gyűlésüket október 10-től 17-ig. Az egyesülő csoportok egy
olyan egyházkormányzási struktúrában állapodtak meg, amely
egyensúlyba hozta a szuperintendensi szerveződés szükségessé-

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS

25

gét a helyi gyülekezetek függetlenségének igényével. A szuperintendensek feladata lett a már meglévő gyülekezetekről való gondoskodás, valamint új gyülekezetek alapítása-szervezése, illetve
ilyen irányú tevékenységek támogatása mindenütt. Arra azonban
nem kaptak hatalmat, hogy beleszóljanak egy teljesen megszervezett gyülekezet önálló munkájába és döntéseibe. Az Egyetemes
Gyűlés elfogadta továbbá azt is, hogy az egyesülés után létrejött
egyház neve – a két korábbi egyház nevéből – a Pünkösdi Názáreti Egyház legyen, és Phineas F. Bresee-t, valamint Hiram F.
Reynoldsot választották meg egyetemes szuperintendenseknek.
A Krisztus Szentség Egyháza részéről egy megfigyelő küldöttség
volt jelen a gyűlésen, s a küldöttek aktívan részt vettek a konferencia munkájában.
A következő évben két másik egyesülés történt. 1908 áprilisában Bresee a texasi Penielben megalapította a Pünkösdi Názáreti Egyház egy új gyülekezetét. Ezen a gyülekezeten keresztül
került be az egyházba a Texasi Szentség Szövetség több vezető
személyisége, ami szabad utat nyitott további csatlakozók előtt.
A Szentség Keresztyén Egyháza szeptemberben a pennsylvaniai
konferenciáján az egyetemes konferencia engedélyével feloszlatta magát, és H. G. Trumbaur vezetésével egyesült a Pünkösdi
Názáreti Egyházzal.
A Pünkösdi Názáreti Egyház második Egyetemes Gyűlését
1908. október 8. és 14. között tartották a Texas állambeli Pilot
Point városában. Ezt a konferenciát a Krisztus Szentség Egyháza
Egyetemes Tanácsával közösen tartották. A nagy egyesülések éve
október 13-án, kedden délelőtt ért véget, amikor R. B. Mitchum
beterjesztette, C. W. Ruth pedig támogatta az indítványt, hogy „a
két egyház egyesülése jöjjön létre”. Többen támogatták az indítványt, aminek létrejöttéért Phineas Bresee oly sokat fáradozott.
Nagy lelkesedés közepette délelőtt 10 óra 40 perckor az egyesülési indítványt kézfelemeléses szavazással egyhangúlag elfogadták.
A felekezet nevének megváltoztatása. Az 1919-es Egyetemes
Gyűlés 35 egyházkerület beadványára válaszolva az egyház nevét
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hivatalosan Názáreti Egyházra változtatta, elhagyva belőle a pünkösdi szót, mivel ez a kifejezés új jelentéstartalmakkal bővült az
azt megelőző években.

Későbbi egyesülések
1908 után különböző más csoportok is csatlakoztak a Názáreti
Egyházhoz.
A Pünkösdi Misszió. 1898-ban J. O. McClurkan cumberlandi
presbiteriánus evangélista vezetésével megalakult Nashville-ben
a Pünkösdi Szövetség, amely a szentségmozgalomhoz tartozó
embereket fogta össze Tennessee államban és a szomszédos államokban. Ez a szervezet erősen missziós beállítottságú volt, és
lelkipásztorokat, valamint tanítókat küldött Kubába, Guatemalába, Mexikóba és Indiába. McClurkan 1914-ben meghalt, és az
általa vezetett csoport, mely akkoriban a Pünkösdi Misszió nevet
viselte, a következő évben, 1915-ben egyesült a Pünkösdi Názáreti Egyházzal.
A Skót Pünkösdi Egyház. 1906-ban George Sharpe-ot, a
glasgowi Parkhead Kongregacionalista Gyülekezet lelkipásztorát
megfosztották az állásától, mert a keresztyén szentség Wesleyféle tanát hirdette. Az a 80 tag, aki vele együtt távozott, rögtön
megalapította a Parkhead Pünkösdi Gyülekezetet. Más gyülekezetek is létrejöttek, és 1909-ben megalakult a Skót Pünkösdi
Egyház. Ez az egyház azután 1915 novemberében csatlakozott a
Pünkösdi Názáreti Egyházhoz.
Laikusok Szentség Szövetsége. A Laikusok Szentség Szövetsége
1917-ben alakult meg S. A. Danford vezetése alatt az észak-dakotai Jamestownban azzal a céllal, hogy a Wesley-féle szentségmozgalmon alapuló ébredés ügyét szolgálja Észak- és Dél-Dakota, Minnesota és Montana államokban. Ez a csoport adta ki The
Holiness Layman [A szentségmozgalom laikusa] című újságot is.
1919-ben J. G. Morissont választották elnöknek, aki több mint 25
más evangélistával és munkással vezette a szervezetet. 1922-ben
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Morrison és a munkatársak döntő többsége, valamint több mint
1000 tag egyesült a Názáreti Egyházzal.
Hefcibáh Hit Missziói Szövetség. Ennek a missziós közösségnek a központja az Iowa állambeli Tabor városában volt. George
Weavers tiszteletes alapította 1893-ban, és több mint 80 munkást
küldött ki mintegy fél tucat országba. 1950 körül a Taborban lévő
szervezet, a dél-afrikai misszió, valamint a szervezet más részei
egyesültek a Názáreti Egyházzal.
Nemzetközi Szentség Misszió. David Thomas üzletember és laikus prédikátor alapította 1907-ben Londonban a Szentség Mis�sziót. Kiterjedt missziós munka indult meg Afrika déli részén
David Jones vezetésével, és az egyház nevét 1917-ben Nemzetközi Szentség Misszió névre változtatták. 1952. október 29-én a
J. B. Maclagan szuperintendens vezetése alatt álló Nemzetközi
Szentség Misszió 28 gyülekezettel, több mint 1000 angliai taggal
és 36 Afrikában dolgozó misszionáriussal csatlakozott a Názáreti
Egyházhoz.
Kálvária Szentség Egyház. Maynard James és Jack Ford, a Nemzetközi Szentség Misszió utazó evangélistái 1934-ben megalakították a Kálvária Szentség Egyházat. Ez a közösség 1955. június
11-én csatlakozott a Názáreti Egyházhoz, így az több mint 600
taggal és 22 gyülekezettel gyarapodott. A Nemzetközi Szentség
Misszió és a Kálvária Szentség Egyház csatlakozása nagyrészt
George Frame, a Názáreti Egyház egyik kerületi szuperintendense látásának és munkájának köszönhetően jött létre.
Kanadai Evangéliumi Munkások Egyháza. Ez az egyház Frank
Goff vezetésével 1918-ban jött létre Ontarióban egy korábbi, A
Szentség Munkásai néven ismert csoportból. 1958. szeptember
7-én csatlakozott a Názáreti Egyházhoz, mintegy 5 gyülekezettel
és 200 taggal gyarapítva a Kanadai Középső Kerületet.
Názáreti Egyház (Nigéria). A negyvenes években egy, a Wesleyféle szentségmozgalomhoz tartozó egyházat hoztak létre helyi
vezetők Nigériában. Az egyház nevét és tanait részben a Nemzetközi Názáreti Egyház egyik Egyházrendjéből vették. Jeremiah U.
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Ekaidem vezetése alatt 1988. április 3-án a nigériai Názáreti Egyház csatlakozott a Nemzetközi Názáreti Egyházhoz, és így egy új
kerület jött létre 39 gyülekezettel és 6500 taggal.

Az egyház világméretűvé válása
A Názáreti Egyháznak kezdettől fogva nemzetközi jellege volt.
Az 1908-as egyesülés idejére az egyház már nem csak ÉszakAmerikában szolgált, hanem voltak misszionáriusai Mexikóban,
a Cape Verde szigeteken, Indiában, Japánban és Dél-Afrikában
is. Mindez jól példázza a XIX. századi missziós mozgalomnak a
későbbi Názáreti Egyházat alkotó csoportokra tett hatását.
A világ más részei felé történő terjeszkedés Ázsiában kezdődött
el 1898-ban, az Amerikai Pünkösdi Gyülekezetek Szövetégével.
A Pünkösdi Misszió 1900-ban már munkálkodott Közép-Amerikában, 1902-ben a Karib-szigeteken és 1909-ben Dél-Amerikában. Afrikában a Názáreti Egyház munkásai már 1907-ben
megkezdték a munkát, de csak később ismerték el őket felekezeti
misszionáriusokként.
Ausztrália és Dél-Óceánia környékére 1945-ben, míg az európai kontinensre 1948-ban jutott el a Názáreti Egyház. Mindkét
területet olyan helyi lelkipásztorokon keresztül érte el, akik már
azt megelőzően is hirdették és tanították a szentség wesleyánus
üzenetét. Ausztráliába A. A. E. Bergen, Olaszországba pedig
Alfredo del Rossón keresztül jutott el az egyház.
A világméretű szolgálat felé haladó Názáreti Egyház a kezdetektől fogva a helyi munkásokra támaszkodott, akik a misszionáriusokkal közösen végezték a kegyelem Igéje hirdetésének és
tanításának feladatát. Egy indiai misszionárius 1918-ban arról
számolt be, hogy országos segítői között három prédikátor, négy
tanító, három bibliaterjesztő-könyvárus és öt bibliatanító asszony
volt. 1936-ra az egész Názáreti Egyházon belül a helyi munkások
és a misszionáriusok aránya nagyobb volt, mint öt az egyhez.
2005-re az egyház már a világ 150 országában dolgozott. Több
ezer lelkipásztor és laikus adaptálta a Názáreti Egyházat a sa-
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ját kultúrájában, ezzel is hozzáadva valami egyénit ahhoz a sokszínű mozaikhoz, ami egyházunk nemzetközivé nőtt közösségét
jelenti.
A nemzetközi munka sajátos jegyei. Történelmileg a Názáreti
Egyház világméretű munkája az evangelizáció, a szeretetszolgálat és az oktatás köré összpontosult. Az evangelizációs munka különösen jól példázható olyan emberek életével, mint H. F.
Schmelzenbach, L. S. Tracy, Esther Carson Winans, Samuel
Krikorian és mások, akiknek a neve szimbólummá vált a szolgálatnak ebben a dimenziójában. A Názáreti Egyház gyülekezeteinek és kerületeinek a világ minden táján még ma is jellemzője az
ébredés és az evangelizáció.
A Názáreti Egyház szeretetszolgálatának gyökerei nemzetközi
szinten a korai időszakban az indiai éhezőknek és árváknak nyújtott segítségre nyúlnak vissza. Ezt a kezdeményezést erősítette a
húszas évek elején a kínai (tamingfui) Bresee Emlékkórház építésére megalakult Názáreti Orvosi Missziós Egyesület. Kiterjedt
orvosi munka jött létre Szváziföldön, valamint más szeretetszolgálati tevékenységek kezdődtek a világ különböző helyein.
Az oktatás is az egyház világméretű szolgálatai közé tartozik.
Az egyik legjobb példája ennek az 1905-ben Sukhoda Banarji
asszony által alapított kalkuttai Reménység Leányiskola, melyet egy évvel később a Názáreti Egyház felvett az intézményei
közé. Észak-Amerika határain kívül az egyház általános iskolákat és speciális szolgálati képzést nyújtó iskolákat hozott létre.
Costa Ricán, a Fülöp-szigeteken és az Amerikai Egyesült Államokban posztgraduális képzést kínáló teológiai intézményeket;
Afrikában, Kanadában, Koreában és az Egyesült Államokban
bölcsészettudományi főiskolákat, Japánban és Afrikában egy-egy
főiskolát; Afrikában, Indiában és Pápua-Új-Guineában három
nővérképző iskolát; továbbá a világ különböző országaiban 37
bibliai/teológiai intézetet működtet.

(Tanácsadó, Szolgálatra Jogosító, Szolgálói Tanulmányi
és egyéb kerületi testületek
és tisztségviselők)

(a Kerületi Gyűlés választja; vezető szerepe van lelki,
pénzügyi és lelkipásztori
ügyekben)

28.1., 208.2. pont

Kerületi Testületek

(a helyi gyülekezetek küldöttei évente összegyűlnek
a szolgálók felszentelése, a
kerületi szuperintendens, a
tisztségviselők és a testületek
megválasztása, valamint a szolgálók fegyelmezése végett)

30., 200. pontok

Kerületi Gyűlés

200-as pontok

kerületi kormányzás

Kerületi
Szuperintendens

(az Egyetemes Gyűlés választja; az egyház nemzetközi szolgálatait irányítják; elnökölnek
az Egyetemes Vezetőség ülésein és a kerületi gyűléseken;
vezető szerepet töltenek be a
missziós célkitűzések terén)

(az egyház vezetősége, melyet az Egyetemes Gyűlés
küldöttei választanak meg;
az Egyetemes Gyűlések
közötti időben gondoskodik az egyház nemzetközi
szolgálatainak irányelveiről
és pénzügyeiről)

(6)

Egyetemes
Szuperintendensek

Egyetemes
Vezetőség

300-as pontok

tanrögzítő és jogalkotó szerv
küldöttek a világ kerületeiből

négyévenkénti Egyetemes Gyűlés

helyi gyülekezet

100-as pontok

helyi kormányzás

(megválasztja a lelkipásztort
és a helyi gyülekezetvezetőséget, intézi a helyi gyülekezet
pénzügyeit, valamint a gyülekezet életével és működésével
kapcsolatos összes egyéb
ügyet)

Nemzetközi Názáreti Egyház Alkotmány és kormányzási cikkelyek – Egyházrend, 28-32. pont

egyetemes kormányzás

*
A Názáreti Egyház teljesebb története megtalálható az alábbi művekben:
Timothy L. Smith, Called unto Holiness /A szentségre elhívottak/, 1. kötet: The
Formative Years /A kezdeti fejlődés évei/ (1962); W. T. Purkiser, Called unto
Holiness /A szentségre elhívottak/, 2. kötet: The Second 25 Years /A második
huszonöt év/ (1983); J. Fred Parker, Mission to the World /Misszió a világ felé/
(1988).

334. pont

(részletes)

Az egyház egyre jobban fejlődött, miközben a fent említett
szolgálati területei kialakultak. 2005-ben a Názáreti Egyháznak
világszerte 13 600 gyülekezetben 1 496 296 tagja volt.
Ennek a történelmi fejlődésnek köszönhetően az egyház elindította azt a még le nem zárult folyamatot, amely a „nemzetközi
jelenlétből” a „nemzetközi hitközösség” állapotához juttatja el.
Ezt felismerve az 1976-os Egyetemes Gyűlés létrehozott és megbízott egy Nemzetközi Fejlesztési Bizottságot, melynek beszámolója alapján az 1980-as Egyetemes Gyűlés létrehozta a világrégiók rendszerét. A kezdeti régiók határai (és számuk is) azóta már
megváltoztak, és jelenleg a következőképpen néznek ki: Afrikai
Régió, Ázsia-Óceániai Régió, Kanadai Régió, Karib-szigeteki
Régió, Eurázsiai Régió, Mexikó és Közép-Amerika Régiója, Délamerikai Régió, valamint nyolc régió az Egyesült Államokban.*
AZ EGYHÁZKORMÁNYZÁS FOLYAMATÁBRÁJA
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Bevezetés

Annak érdekében, hogy megőrizzük Istentől kapott örökségünket, a hitet, mely egyszer a szentekre bízatott, különös tekintettel
a teljes megszentelődés tanára és megtapasztalására, amely a kegyelem második munkája bennünk, valamint hogy Jézus Krisztus
Egyházának más ágaival hatékonyan együtt tudjunk működni az
Isten országa építésében, mi, a Názáreti Egyház szolgálattevő és
laikus tagjai, a közöttünk felállított alkotmányozási alapelvekkel
összhangban, ezennel elrendeljük, elfogadjuk és lefektetjük mint
a Názáreti Egyház alaptörvényét vagy egyházi alkotmányát: a
Hitelveket, a keresztyén jellem irányelveit, továbbá a szervezeti
és kormányzási cikkelyeket. Ezek a következők:

Hitelvek
I. A Szentháromság
1. Hiszünk egy örökké létező, végtelen Istenben, aki a világegyetem Ura. Ő az egyetlen Isten, a világ teremtője és fenntartója, természetében, tulajdonságaiban és céljait tekintve szent.
Isten lénye hármas, és mint Atya, Fiú és Szentlélek nyilatkozta
ki önmagát.
(1Móz 1; 3Móz 19,2; 5Móz 6,4-5; Ézs 5,16; 6,1-7; 40,18-31; Mt 3,16-17; 28,19-20; Jn
14,6-27; 1Kor 8,6; 2Kor 13,13; Gal 4,4-6; Ef 2,13-18)*

II. Jézus Krisztus
2. Hiszünk Jézus Krisztusban, a Szentháromság második személyében. Hisszük, hogy Jézus Krisztus öröktől fogva egy az
Atyával, a Szentlélek által öltött testet, és szűz Máriától született.
Így két teljes és tökéletes természet, az isteni és az emberi, egye*
A Bibliából vett idézetek alátámasztják a hitelveket, és az 1976-os Egye
temes Gyűlés döntése alapján kerültek ide, de nem tartoznak az egyházalkotmány szövegéhez.
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sült egy személyben, aki valóságos Isten és valóságos ember; Ő
az Istenember.
Hisszük, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és valóban
feltámadt a halálból: újból felöltötte testét, felöltve mindazt, ami
az emberi természet tökéletessé tételéhez szükséges, ezután felment a mennybe, ahol közbenjár értünk.
(Mt 1,20-25; 16,15-16; Lk 1,26-35; Jn 1,1-18; ApCsel 2,22-36; Róm 8,3.32-34; Gal
4,4-5; Fil 2,5-11; Kol 1,12-22; 1Tim 6,14-16; Zsid 1,1-5; 7,22-28; 9,24-28; 1Jn 1,1-3;
4,2-3.15)

III. A Szentlélek
3. Hiszünk a Szentlélekben, a Szentháromság harmadik személyében. Hisszük, hogy szüntelen jelen van, és hatékonyan
működik Krisztus Egyházában és Egyházával együtt. Meggyőzi
a világot a bűnről; újjászüli azokat, akik hisznek és megbánják a
bűneiket (megtérnek); megszenteli és Jézus Krisztusban minden
igazságra elvezeti a hívőket.
(Jn 7,39; 14,15-18.26; 16,7-15; ApCsel 2,33; 15,8-9; Róm 8,1-27; Gal 3,1-14; 4,6; Ef
3,14-21; 1Thessz 4,7-8; 2Thessz 2,13; 1Pt 1,2; 1Jn 3,24; 4,13)

IV. A Szentírás
4. Hiszünk a Szentírás teljes ihletettségében. Szentíráson az
Ó- és Újszövetség 66 könyvét értjük, melyek Istentől ihletettek
és tévedhetetlenül nyilatkoztatják ki számunkra Isten akaratát
mindenben, ami üdvösségünkhöz szükséges. Mindaz tehát, ami
nem található meg a Szentírás 66 könyvében, nem foglalható a
hitelvek közé.
(Lk 24,44-47; Jn 10,35; 1Kor 15,3-4; 2Tim 3,15-17; 1Pt 1,10-12; 2Pt 1,20-21)

V. Eredendő bűn és személyes bűn
5. Hisszük, hogy a bűn – és a bűn által a halál – ősszüleink engedetlenségén keresztül jött be ebbe a világba. Hisszük, hogy kétféle bűn létezik: eredendő bűn vagy romlottság és személyes, avagy
elkövetett bűn.
5.1. Hisszük, hogy az eredendő bűn Ádám leszármazottai természetének az a romlottsága, amely miatt mindenki nagyon távol
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került ősszüleink teremtéskor kapott, eredeti tisztaságától vagy
igaz állapotától. Ez az állapot Istentől idegen, nélkülözi a lelki
életet, és hajlamos a gonoszra, méghozzá szüntelen. Hisszük továbbá, hogy az eredendő bűn az újjászületett emberben tovább él
mindaddig, amíg a szentlélekkeresztség által a szív teljesen meg
nem tisztul.
5.2. Hisszük, hogy az eredendő bűn abban különbözik a személyes bűntől, hogy előbbi magában foglalja az elkövetett bűnre
való öröklött hajlandóságot, ám ezért egy ember sem vonható
felelősségre addig, amíg az Isten által felkínált szabadítást vissza
nem utasítja vagy szándékosan figyelmen kívül nem hagyja.
5.3. Hisszük, hogy a személyes vagy elkövetett bűn nem más,
mint Isten ismert törvényének tudatos megszegése egy erkölcsileg felelős személy által. A személyes bűnt tehát nem szabad
összekeverni a véletlen és elkerülhetetlen emberi gyengeségekkel, hiányosságokkal, hibákkal, tévedésekkel és mulasztásokkal,
vagy a tökéletes életvitel mércéjétől való egyéb eltérésekkel,
melyek mind az ember bűnbeesésének visszamaradt következményei. Azonban nem tartoznak a fent említett ártatlan következmények sorába azok az emberi hozzáállások vagy reakciók,
melyek ellentétesek Krisztus lelkületével – jogosan hívhatjuk
ezeket a lélek (szellem) bűneinek. Hisszük, hogy a személyes bűn
elsősorban és lényegét tekintve a szeretet törvényének megsértése; és hogy Krisztus szemével nézve a bűn hitetlenségként is
meghatározható.
(Eredendő bűn: 1Móz 3; 6,5; Jób 15,14; Zsolt 51,7; Jer 17,9-10; Mk 7,21-23; Róm
1,18-25; 5,12-14; 7,1-8,9; 1Kor 3,1-4; Gal 5,16-25; 1Jn 1,7-8.
Személyes bűn: Mt 22,36-40 {és 1Jn 3,4}; Jn 8,34-36; 16,8-9; Róm 3,23; 6,15-23;
8,18-24; 14,23; 1Jn 1,9-2,4; 3,7-10)

VI. Engesztelés
6. Hisszük, hogy Jézus Krisztus szenvedése, vérének kiontása
és kereszthalála által teljes engesztelést szerzett minden emberi bűnért. Hisszük, hogy ez az engesztelés az üdvösség egyedüli
alapja, és elégséges az emberiség minden egyes tagja számára. Az
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engesztelés Isten kegyelméből üdvösségszerző a még ártatlanságban lévő gyermekekre és a nem beszámítható személyekre nézve;
de azokra nézve, akik már elérték a felelősség korát, csak akkor
üdvösségszerző, ha megbánják bűneiket (megtérnek), és hisznek
Jézus Krisztusban.
(Ézs 53,5-6.11; Mk 10,45; Lk 24,46-48; Jn 1,29; 3,14-17; ApCsel 4,10-12; Róm
3,21-26; 4,17-25; 5,6-21; 1Kor 6,20; 2Kor 5,14-21; Gal 1,3-4; 3,13-14; Kol 1,19-23;
1Tim 2,3-6; Tit 2,11-14; Zsid 2,9; 9,11-14; 13,12; 1Pt 1,18-21; 2,19-25; 1Jn 2,1-2)

VII. Megelőző kegyelem
7. Hisszük, hogy az ember Isten hasonlatosságára lett teremtve,
az embernek azt a képességét is beleértve, hogy választani tud a
jó és a rossz között, ami azt jelenti, hogy az ember erkölcsileg
felelős lény. Hisszük továbbá, hogy Ádám bűne következtében az
ember romlottá lett, ezért nem képes saját erejéből és cselekedeteiből megváltozni, hitre jutni és Istent segítségül hívni. Azonban
hisszük azt is, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül minden embert megajándékoz kegyelmével, és mindazoknak, akikben megvan erre a készség, hatalmat ad arra, hogy a bűnből az igazsághoz
térjenek, higgyenek Jézus Krisztusban bűneik bocsánatára és a
megtisztulásra, s Isten előtt kedves és elfogadható jó cselekedetekben járjanak.
Hisszük, hogy minden ember, annak ellenére, hogy újjászületett és átélte a teljes megszentelődést, kieshet a kegyelemből és
elhagyhatja a hitet. Ha az ilyen ember nem bánja meg a bűnét,
akkor reménytelenül és örökre elvész.
(Istenképűség és erkölcsi felelősség: 1Móz 1,26-27; 2,16-17; 5Móz 28,1-2; 30,19;
Józs 24,15; Zsolt 8,4-6; Ézs 1,8-10; Jer 31,29-30; Ez 18,1-4; Mik 6,8; Róm 1,19-20;
2,1-16; 14,7-12; Gal 6,7-8.
Az ember természetéből fakadó erőtlenség: Jób 14,4; 15,14; Zsolt 14,1-4; 51,7; Jn
3,6a; Róm 3,10-12; 5,12-14.20a; 7,14-25.
Ingyen kegyelem és a hit cselekedetei: Ez 18,25-26; Jn 1,12-13; 3,6b; ApCsel 5,31;
Róm 5,6-8.18; 6,15-16.23; 10,6-8; 11,22; 1Kor 2,9-14; 10,1-12; 2Kor 5,18-19; Gal
5,6; Ef 2,8-10; Fil 2,12-13; Kol 1,21-23; 2Tim 4,10a; Tit 2,11-14; Zsid 2,1-3; 3,12-15;
6,4-6; 10,26-31; Jak 2,18-22; 2Pt 1,10-11; 2,20-22)
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VIII. Bűnbánat
8. Hisszük, hogy mindenkinek, aki Isten előtt cselekedetében
vagy szándékában bűnössé lett, bűnbánatot kell tartania. A bűnbánat magában foglalja egyrészt a bűnről alkotott elképzelésünk
őszinte és gyökeres megváltozását, másrészt a személyes bűntudatot és a bűntől való önkéntes elfordulást. Ha valaki kész megbánni bűneit, annak Isten Lelke kegyelmesen segít abban, hogy
szíve bűnbánatra jusson, és megadja neki az irgalom reménységét
– ezek segítségével képes lesz hinni, s így bűnbocsánatban és lelki
életben részesül.
(2Krón 7,14; Zsolt 32,5-6; 51,3-19; Ézs 55,6-7; Jer 3,12-14; Ez 18,30-32; 33,14-16;
Mk 1,14-15; Lk 3,1-14; 13,1-5; 18,9-14; ApCsel 2,38; 3,19; 5,31; 17,30-31; 26,16-18;
Róm 2,4; 2Kor 7,8-11; 1Thessz 1,9; 2Pt 3,9)

IX. Megigazulás, újjászületés, örökbefogadás
9. Hisszük, hogy a megigazulás Isten kegyelmes és igazságos
tette, mely által az ember minden bűne teljes megbocsátást nyer,
ő pedig felszabadul az elkövetett bűnök büntetése alól. A megigazulás következtében Isten igaznak fogadja el mindazokat,
akik hisznek Jézus Krisztusban, és elfogadják Őt Urukként és
Megváltójukként.
10. Hisszük, hogy az újjászületés vagy az új teremtés Istennek az
a kegyelmi munkája, melynek során a bűnbánatot tartott (megtérő) hívő erkölcsi természete lelkileg megelevenedik, és egy olyan
jól megkülönböztethető lelki életet kap, mely képes hinni, szeretni és engedelmeskedni Istennek.
11. Hisszük, hogy az örökbefogadás Istennek az a kegyelmi
munkája, melynek eredményeképpen Isten a megigazult és újjászületett hívőt a gyermekévé fogadja.
12. Hisszük, hogy az istenkereső ember egyszerre tapasztalja
meg a megigazulást, az újjászületést és az örökbefogadást, és
hogy ezeknek feltétele a bűnbánat és az azt követő hit. Hisszük
azt is, hogy Isten eme munkájáról, valamint az így létrejött kegyelmi állapotról a Szentlélek bizonyságot tesz.
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(Lk 18,14; Jn 1,12-13; 3,3-8; 5,24; ApCsel 13,39; Róm 1,17; 3,21-26.28; 4,5-9.17-25;
5,1.16-19; 6,4; 7,6; 8,1.15-17; 1Kor 1,30; 6,11; 2Kor 5,17-21; Gal 2,16-21; 3,1-14.26;
4,4-7; Ef 1,6-7; 2,1.4-5; Fil 3,3-9; Kol 2,13; Tit 3,4-7; 1Pt 1,23; 1Jn 1,9; 3,1-2.9; 4,7;
5,1.9-13.18)

X. Teljes megszentelődés
13. Hisszük, hogy a teljes megszentelődés Istennek az az újjászületést követő tette, mely által a hívő megszabadul az eredendő
bűntől vagy romlottságtól. A teljes megszentelődéskor az ember
eljut arra az állapotra, amikor életét teljesen odaszánja Istennek,
és engedelmeskedik a benne tökéletessé lett szeretetnek.
Mindez a Szentlélekkel való megkeresztelkedéskor történik, és
ez az átélés két megtapasztalással jár együtt: a szív megtisztul a
bűntől, és jelenlétével beköltözik a Szentlélek a hívő szívébe. Ennek eredményeképpen a keresztyén erőt/hatalmat kap az élethez
és a szolgálathoz.
A teljes megszentelődést Jézus vére teszi lehetővé, és egy pillanat alatt, hit által kapjuk meg. Ezt azonban meg kell előznie
annak, hogy életünket teljesen odaszenteljük Istennek. Isten
eme munkájáról és erről a kegyelmi állapotról bizonyságot tesz
a Szentlélek.
Ezt az átélést más kifejezésekkel is szoktuk illetni, melyek a teljes
megszentelődés különböző szakaszaira utalnak, például „keresztyén tökéletesség”, „tökéletes szeretet”, „a szív tisztasága”, „szentlélekkeresztség”, „az áldás teljessége” és „keresztyén szentség”.
14. Hisszük, hogy határozott különbség van a tiszta szív és az
érett jellem között. A tiszta szívet azonnal, a teljes megszentelődés eredményeképpen kapjuk meg, míg az érett jellem a kegyelemben való növekedés eredménye.
Hisszük, hogy a teljes megszentelődés kegyelme magában foglalja a kegyelemben való növekedés vágyát. Ezt a vágyat azonban
folyamatosan táplálni kell, és különös figyelmet kell fordítani a
jellem és a személyiség krisztusivá érlelésének és az ember lelki fejlődésének feltételeire és folyamataira. Az ilyen céltudatos
erőfeszítés nélkül ugyanis meggyengülhet bizonyságunk, és az
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Isten kegyelmének munkáját feltartóztathatjuk, magát a kegyelem munkáját is akadályozhatjuk, sőt akár végérvényesen el is
veszíthetjük.
(Jer 31,31-34; Ez 36,25-27; Mal 3,2-3; Mt 3,11-12; Lk 3,16-17; Jn 7,37-39; 14,15-23;
17,6-20; ApCsel 1,5; 2,1-4; 15,8-9; Róm 6,11-13.19; 8,1-4.8-14; 12,1-2; 2Kor
6,14-7,1; Gal 2,20; 5,16-25; Ef 3,14-21; 5,17-18.25-27; Fil 3,10-15; Kol 3,1-17;
1Thessz 5,23-24; Zsid 4,9-11; 10,10-17; 12,1-2; 13,12; 1Jn 1,7.9)
(„Keresztyén tökéletesség”, „tökéletes szeretet”: 5Móz 30,6; Mt 5,43-48; 22,37-40;
Róm 12,9-21; 13,8-10; 1Kor 13; Fil 3,10-15; Zsid 6,1; 1Jn 4,17-18
„Tiszta szív”: Mt 5,8; ApCsel 15,8-9; 1Pt 1,22; 1Jn 3,3
„Szentlélekkeresztség”: Jer 31,31-34; Ez 36,25-27; Mal 3,2-3; Mt 3,11-12; Lk
3,16-17; ApCsel 1,5; 2,1-4; 15,8-9
„Az áldás teljessége”: Róm 15,29
„Keresztyén szentség”: Mt 5,1-7,29; Jn 15,1-11; Róm 12,1-15,3; 2Kor 7,1; Ef
4,17-5,20; Fil 1,9-11; 3,12-15; Kol 2,20-3,17; 1Thessz 3,13; 4,7-8; 5,23; 2Tim 2,19-22;
Zsid 10,19-25; 12,14; 13,20-21; 1Pt 1,15-16; 2Pt 1,1-11; 3,18; Júd 20-21)

XI. Az Egyház
15. Hiszünk az Egyházban, a közösségben, amely Jézus Krisztust Úrnak vallja; Isten szövetségben élő népében, mely szövetség
megújíttatott Krisztusban; Krisztus testében, melyet a Szentlélek
hívott egybe az Ige által.
Isten arra hívja az Egyházat, hogy élete megnyilvánuljon a
Szentlélek egységében és közösségében; Isten imádásában az Ő
Igéjének hirdetése, a szentségek gyakorlása és az Ő nevében végzett szolgálat révén; a Krisztusnak való engedelmességben és a
kölcsönös számon kérhetőségben.
Az Egyház küldetése a világban az, hogy a Szentlélek erejével folytassa Krisztus megváltó munkáját szent élettel,
evangelizációval, tanítványképzéssel és mások szolgálatával.
Az Egyház olyan történelmi valóság, amely a kulturális feltételek adta formában szervezi önmagát. Létezik úgy, mint helyi
gyülekezetek közössége, és úgy is, mint egyetemes közösség. Az
Egyház elkülöníti (felszenteli) az Isten által meghatározott szolgálatokra elhívott embereket. Az Egyházat Isten arra hívja, hogy
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az Ő vezetése alatt éljen Jézus Krisztus eljövetelét várva, a beteljesedés reménységében.
(2Móz 19,3; Jer 31,33; Mt 8,11; 10,7; 16,13-19.24; 18,15-20; 28,19-20; Jn 17,14-26;
20,21-23; ApCsel 1,7-8; 2,32-47; 6,1-2; 13,1; 14,23; Róm 2,28-29; 4,16; 10,9-15;
11,13-32; 12,1-8; 15,1-3; 1Kor 3,5-9; 7,17; 11,1.17-33; 12,3.12-31; 14,26-40; 2Kor
5,11-6,1; Gal 5,6.13-14; 6,1-5.15; Ef 4,1-17; 5,25-27; Fil 2,1-16; 1Thessz 4,1-12;
1Tim 4,13; Zsid 10,19-25; 1Pt 1,1-2.13; 2,4-12.21; 4,1-2.10-11; 1Jn 4,17; Júd 24; Jel
5,9-10)

XII. Keresztség
16. Hisszük, hogy az Urunk által parancsolt keresztyén keresztség egy olyan szentség, mely jelzi, hogy a keresztelkedő elfogadja
Jézus Krisztus engesztelő áldozatának jótéteményeit az életére
nézve. A keresztség szentségét hívőknek szolgáltatjuk ki, és ez Jézus Krisztusba mint Megváltójukba vetett hitük, valamint szentségben és igazságban való teljes engedelmességük kinyilvánítása.
A keresztség az új szövetség jele, és kisgyermekek is megkeresztelhetők, ha a szülők vagy gyámjai kérik ezt, és vállalják, hogy
megfelelő keresztyén nevelésben részesítik a keresztelkedőket.
A keresztelés végezhető meghintéssel, fejre öntött vízzel vagy
alámerítéssel, a keresztelkedő kérésének megfelelően.
(Mt 3,1-7; 28,16-20; ApCsel 2,37-41; 8,35-39; 10,44-48; 16,29-34; 19,1-6; Róm 6,3-4;
Gal 3,26-28; Kol 2,12; 1Pt 3,18-22)

XIII. Úrvacsora
17. Hisszük, hogy a megemlékezési és közösségi vacsora, melyet a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus alapított, lényegét
tekintve egy újszövetségi szentség, amely az Ő önfeláldozó halálát hirdeti, melynek érdemein keresztül a hívőknek életük és üdvösségük van, és Krisztusban ígéretet kaptak minden lelki áldásra. Az úrvacsora kifejezetten azok számára van, akik felkészültek
megfelelő tisztelettel értékelni a jelentőségét, ezzel is hirdetve
az Úr halálát, míg újra el nem jön. Mivel ez egy közösségi ünnep, csak azokat kell hívni a benne való részvételre, akik hisznek
Krisztusban, és szeretik a testvéreiket, vagyis a többi szentet.
(2Móz 12,1-14; Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,17-20; Jn 6,28-58; 1Kor 10,14-21;
11,23-32)
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XIV. Isteni gyógyítás
18. Hiszünk az isteni gyógyítás bibliai tanításában, és arra buzdítjuk tagjainkat, hogy imádkozzanak hittel a betegek gyógyulásáért. Hisszük azt is, hogy Isten gyógyít az orvostudomány felhasználásával is.
(2Kir 5,1-19; Zsolt 103,1-5; Mt 4,23-24; 9,18-35; Jn 4,46-54; ApCsel 5,12-16;
9,32-42; 14,8-15; 1Kor 12,4-11; 2Kor 12,7-10; Jak 5,13-16)

XV. Krisztus második eljövetele
19. Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus újra eljön. Hisszük, hogy
mi, akik élünk az Ő eljövetelekor, nem fogjuk megelőzni azokat,
akik Krisztusban hunytak el, hanem ha őbenne maradunk, a feltámadt szentekkel együtt elragadtatunk a levegőbe, hogy találkozzunk az Úrral és örökre vele legyünk.
(Mt 25,31-46; Jn 14,1-3; ApCsel 1,9-11; Fil 3,20-21; 1Thessz
4,13-18; Tit 2,11-14; Zsid 9,26-28; 2Pt 3,3-15; Jel 1,7-8; 22,7-20)

XVI. Feltámadás, ítélet és örök élet
20. Hiszünk a halottak feltámadásában, abban, hogy az igazak
és a hamisak teste egyaránt feltámad és egyesül lelkükkel – „akik
a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel”.
21. Hiszünk az eljövendő végítéletben, amikor minden ember
megjelenik Isten előtt, hogy megítélje őket az ezen a világon elkövetett cselekedeteik szerint.
22. Hisszük, hogy akik üdvözítő hittel, engedelmesen követték
Urunkat, Jézus Krisztust, dicsőséges örök életben részesülnek;
azokra pedig, akik mindvégig ellenálltak, és nem bánták meg a
bűneiket ebben az életben, örök szenvedés vár a pokolban.
(1Móz 18,25; 1Sám 2,10; Zsolt 50,6; Ézs 26,19; Dán 12,2-3; Mt
25,31-46; Mk 9,43-48; Lk 16,19-31; 20,27-38; Jn 3,16-18; 5,25-29;
11,21-27; ApCsel 17,30-31; Róm 2,1-16; 14,7-12; 1Kor 15,12-58;
2Kor 5,10; 2Thessz 1,5-10; Jel 20,11-15; 22,1-15)

Az egyház
I. Az egyetemes Egyház
23. Isten Egyháza azokból a lelkileg újjászületett személyekből
áll, akiknek neve fel van írva a mennyben.

II. Az egyes egyházak
24. Az egyes egyházaknak olyan újjászületett személyekből kell
állniuk, akik Isten engedelmével és a Szentlélek vezetésével társultak egymással a szent közösség és a szolgálat érdekében.

III. A Názáreti Egyház
25. A Názáreti Egyház olyan személyekből áll, akik a nevezett
egyház tanai és alkotmánya alapján önként társultak egymással,
és akiknek célja a szent keresztyén közösség, a bűnösök megtérése, a hívők teljes megszentelődése és a szentségben való növekedése, a korai újszövetségi gyülekezetben megnyilvánuló egyszerűség és spirituális erő, valamint az evangélium hirdetése minden
teremtménynek.

IV. A jóváhagyott hitvallás
26. Miután felismertük, hogy az egyháztagság joga és kiváltsága
az egyének újjászületett voltán alapul, csak a keresztyén újjászületéshez nélkülözhetetlen hitbeli megvallást kívánjuk meg. Ezért
úgy véljük, hogy az alábbi rövid megállapítások elégségesek:
26.1. Hiszünk az egy Istenben – az Atyában, a Fiúban és a
Szentlélekben.
26.2. Hisszük, hogy a teljes mértékben Istentől ihletett ószövetségi és újszövetségi Szentírás magában foglalja a hithez és a
keresztyén élethez szükséges összes igazságot.
26.3. Hisszük, hogy az ember bukott természettel születik, és
ezért hajlamos a rosszra – mégpedig szakadatlanul.

44

Az egyház alkotmánya

26.4. Hisszük, hogy akik végül nem bánják meg bűneiket, azok
reménytelenül és örökre elvesznek.
26.5. Hisszük, hogy az egész emberiség részesülhet Jézus Krisztus engesztelésében; és hogy mindazok, akik megbánják bűneiket
és hisznek az Úr Jézus Krisztusban, megigazulnak, újjászületnek,
és megszabadulnak a bűn hatalmából.
26.6. Hisszük, hogy az újjászületést követően a hívőknek az Úr
Jézus Krisztusba vetett hit által teljesen meg kell szentelődniük.
26.7. Hisszük, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz az újjászületésről, valamint a hívők teljes megszentelődéséről.
26.8. Hisszük, hogy Urunk visszatér, a halottak feltámadnak, és
eljön az utolsó ítélet.

V. A[z általános szabályok] keresztyén jellem irányelvei*
27. A látható Egyházzal való azonosulás mindazok áldott kiváltsága és szent kötelessége, akik megszabadultak bűneikből, és
a Krisztus Jézusban való teljességre törekszenek. Megkívánjuk
mindenkitől, aki szeretne a Názáreti Egyházhoz csatlakozni, és
így velünk közösségben élni, hogy bűnből való megszabadulását
istenfélő életvitellel és élő kegyességgel bizonyítsa; és hogy minden benne lakó bűntől megtisztuljon, vagy buzgón vágyakozzon a
megtisztulásra. Isten iránti elkötelezettségét a következőképpen
bizonyítsa:
27.1. ELŐSZÖR. Tegye azt, amit Isten Igéje – mind hitünk,
mind cselekedeteink zsinórmértéke – előír. Többek között:
(1) Szeresse Istent teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből; felebarátját pedig, mint önmagát (2Móz 20,3-6; 3Móz
19,17-18; 5Móz 5,7-10; 6,4-5; Mk 12,28-31; Róm 13,8-10).
(2) Hívja fel a halálban élők figyelmét az evangélium útmutatásaira; hívja őket Isten házába; és terelgesse őket az üd*
A 2005-ös Egyetemes Gyűlés által elfogadott alkotmánybeli változtatások
jóváhagyása a Kerületi Gyűlések által a nyomtatás megkezdéséig még nem
fejeződött be. Ahol változás történik, ott az új szöveget dőlt betűvel szedtük,
míg a régi, törlés alatt álló szöveget szögletes zárójelbe tettük.
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vösség útja felé (Mt 28,19-20; ApCsel 1,8; Róm 1,14-16; 2Kor
5,18-20).
(3) Legyen udvarias mindenkivel szemben (Ef 4,32; Tit 3,2;
1Pt 2,17; 1Jn 3,18).
(4) Segítse hittársait, szeretetben elszenvedve őket (Róm
12,13; Gal 6,2.10; Kol 3,12-14).
(5) Igyekezzen jót tenni az emberek testével és lelkével: lehetőségei és képességei szerint táplálja az éhezőket, öltöztesse
a mezíteleneket, látogassa a betegeket és a bebörtönzötteket,
és szolgáljon a szükségben levőknek (Mt 25,35-36; 2Kor 9,8-10;
Gal 2,10; Jak 2,15-16; 1Jn 3,17-18).
(6) Tizeddel és adományokkal járuljon hozzá a szolgálók, az
egyház és az egyházi munka támogatásához (Mal 3,10; Lk 6,38;
1Kor 9,14; 16,2; 2Kor 9,6-10; Fil 4,15-19).
(7) Lelkiismeretesen tartsa meg Isten minden rendelkezését,
és éljen a kegyelem eszközeivel, beleértve a nyilvános istentiszteletet (Zsid 10,25), az Ige szolgálatát (ApCsel 2,42), az úrvacsora szentségét (1Kor 11,23-30); az Írások tanulmányozását és
a rajtuk való elmélkedést (ApCsel 17,11; 2Tim 2,15; 3,14-16); a
családi és az egyéni áhítatot (5Móz 6,6-7; Mt 6,6).
27.2. MÁSODSZOR. Kerülje a gonosz minden formáját.
Többek között:
(1) Ne vegye szájára hiába Isten nevét (2Móz 20,7; 3Móz
19,12; Jak 5,12).
(2) Ne szentségtelenítse meg az Úr napját szükségtelen világi tevékenységekkel, melyekkel megtagadná annak szentségét (2Móz 20,8-11; Ézs 58,13-14; Mk 2,27-28; ApCsel 20,7; Jel
1,10).
(3) Kerülje az erkölcstelenséget: a házasság előtti vagy a házasságon kívüli kapcsolatokat, a perverzió minden formáját,
továbbá a szabadosságot és az illetlen viselkedést (2Móz 20,14;
Mt 5,27-32; 1Kor 6,9-11; Gal 5,19; 1Thessz 4,3-7).
(4) Kerülje azokat a szokásokat és gyakorlatokat, melyekről
tudjuk, hogy rombolják a testi és lelki egészséget. A keresztyé-
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nek tekintsék magukat a Szentlélek templomának (Péld 20,1;
23,1-3; 1Kor 6,17-20; 2Kor 7,1; Ef 5,18).
(5) Kerülje a civakodást, ne fizessen rosszal a rosszért, ne
pletykálkodjon, ne rágalmazzon, ne terjesszen mások jó hírét
sértő gyanúsítgatásokat (Róm 12,17; 2Kor 12,20; Gal 5,15; Ef
4,30-32; Jak 3,5-18; 1Pt 3,9-10).
(6) Kerülje a tisztességtelenséget, adásvételkor ne használja
ki a másik felet, ne tanúskodjon hamisan, és ne kövesse el a
sötétség ezekhez hasonló cselekedeteit (3Móz 19,10-11; Róm
12,17; 1Kor 6,7-10).
(7) Ne engedjen öltözködésében és viselkedésében a hiúságnak és a büszkeségnek. Tagjainknak a szentséghez illő keresztyén egyszerűséggel és visszafogottsággal kell öltözködniük
(Péld 29,23; 1Tim 2,8-10; Jak 4,6; 1Pt 3,3-4; 1Jn 2,15-17).
(8) Kerülje az olyan zenét, irodalmat és szórakozást, amely
gyalázza Istent (1Kor 10,31; 2Kor 6,14-17; Jak 4,4).
27.3. HARMADSZOR. Éljen szoros, szívbeli közösségben
az egyházzal, tanait és szokásait ne kárhoztassa, hanem legyen
teljesen elkötelezett irántuk, és kapcsolódjon be aktívan az egyház állandó bizonyságtételébe és evangelizációjába (Ef 2,18-22;
4,1-3.11-16; Fil 2,1-8; 1Pt 2,9-10).
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28.2. Egyetértünk abban, hogy a szuperintendenseknek adott
hatalom nem fogja megzavarni a teljesen megszervezett gyülekezetek független tevékenységeit. Minden gyülekezet rendelkezik a
szabad lelkipásztor-választás jogával. Döntésüket jóvá kell hagynia valakinek – a jóváhagyó személyéről az Egyetemes Gyűlés
hoz általános, az egész intézményrendszert érintő határozatot.
Továbbá minden gyülekezet küldötteket választ a különböző gyűlésekbe, maga intézi saját pénzügyeit, valamint a helyi gyülekezeti élettel és munkával kapcsolatos egyéb ügyeket.

II. cikkely. Helyi gyülekezetek
29. A helyi gyülekezet tagságába tartoznak mindazok, akiket az
erre felhatalmazottak gyülekezetté szerveztek, és akiket – miután
megvallották a megtérés megtapasztalását, a tanainkba vetett hitet és azt, hogy vezetésünknek alávetik magukat – az erre felhatalmazottak nyilvánosan befogadtak. (100-107)

III. cikkely. Kerületi Gyűlések

I. cikkely. Kormányzási forma

30. Az Egyetemes Gyűlés az egyház tagságát Kerületi Gyűlés
ekbe szervezi; ebben a laikus és a szolgálói képviselet olyan lesz,
amilyet az Egyetemes Gyűlés méltányosnak és helyesnek ítél. E
képviselők kijelölésének rendjét és a jelölés feltételeit az Egyetemes Gyűlés határozza meg; azonban minden megbízott felszentelt szolgálónak a Kerületi Gyűlés tagjának kell lennie. Az Egyetemes Gyűlés rögzíti továbbá a kerületek határait, és határozza
meg a Kerületi Gyűlések hatáskörét és feladatait. (200-5.6)

28. A Názáreti Egyház kormányzási formája képviseleti.
28.1. Egyetértünk a szuperintendensi hivatal szükségességében;
ez kiegészíti és segíti a helyi gyülekezetet küldetése teljesítésében
és céljai megvalósításában. A szuperintendensi vezetési forma
építi a közösségi szellemet; motivál, vezetési és módszertani segítséget nyújt, valamint új gyülekezeteket és missziókat szervez,
illetve ösztönzi ezek szervezését a földön mindenütt.

31.1. Összetétele. Az Egyetemes Gyűlés tagjai a Názáreti Egyház Kerületi Gyűlései által megválasztott küldöttek, akik között
laikus és szolgáló küldöttek egyenlő arányban találhatók; az
Egyetemes Gyűlés által időről időre meghatározott küldöttek,
akik hivatalból tagjai a Gyűlésnek; valamint a Világmissziós vagy
az Egyesült államokbeli/Kanadai Missziós/Evangelizációs Bizott-

*******

Szervezeti és kormányzási cikkelyek

IV. cikkely. Az Egyetemes Gyűlés
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ság alá tartozó kerületek olyan küldöttei, akiket az Egyetemes
Gyűlés meghatároz.
31.2. A küldöttválasztás. Az Egyetemes Gyűlés megnyitása
előtt legfeljebb 16 hónappal – olyan térségekben, ahol vízum
vagy más rendkívüli előkészületek szükségesek, legfeljebb 24 hónappal – tartott Kerületi Gyűlésen (az Egyetemes Gyűlés határozata szerint) egyenlő számú szolgálói és laikus küldöttet kell
megválasztani; a szolgálói küldöttek a Názáreti Egyház megbízott felszentelt szolgálói legyenek. Minden harmadik fokozatú
kerületnek joga van legalább egy szolgálói és egy laikus küldöttet
delegálni, továbbá még annyi küldöttet, amennyire tagságának
létszáma az Egyetemes Gyűlés által rögzített képviseleti létszám
szerint feljogosítja. Minden kerület pótküldötteket választ; ezek
száma nem haladhatja meg a küldöttek számát. (203.23, 301-1.1)
31.3. Tanúsítványok. Mindegyik Kerületi Gyűlés titkára választási tanúsítványt ad az Egyetemes Gyűlésre megválasztott küldötteknek és pótküldötteknek, és a választás eredményéről szóló
igazolást a Kerületi Gyűlés berekesztése után azonnal megküldi
a Názáreti Egyház egyetemes titkárának.
31.4. Határozatképesség. Amikor az Egyetemes Gyűlés ülésezik, a megválasztott küldöttek többségének jelenléte biztosítja a
határozatképességet az ügyvitelhez. Ha a határozatképesség egyszer már megvolt, akkor kevesebben is döntést hozhatnak a még
fennmaradó ügyekben, majd berekeszthetik a gyűlést.
31.5. Egyetemes szuperintendensek. Az Egyetemes Gyűlés
titkos szavazással a Názáreti Egyház lelkészei közül annyi egyetemes szuperintendenst választ, amennyit szükségesnek ítél; ők
alkotják az Egyetemes Szuperintendensek Testületét. Az Egyetemes Gyűlések közötti időszakban megüresedő egyetemes szuperintendensi helyet a Názáreti Egyház Egyetemes Vezetőségének
kétharmados szavazattöbbségével kell betölteni. (305.2, 316)
31.6. Elnöklő tisztségviselők. Az Egyetemes Gyűlés ülésnapjain az Egyetemes Szuperintendensek Testülete által erre kijelölt
egyetemes szuperintendens elnököl. Ha azonban nem jelölnek ki
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egyetemes szuperintendenst, vagy a kijelölt egyetemes szuperintendens nincs jelen, az Egyetemes Gyűlés egyik tagját ideiglenes
elnöklő tisztségviselőnek választja meg. (300.1)
31.7. Rendszabályok. Az Egyetemes Gyűlés a szervezetére, eljárási rendjére, bizottságaira, valamint a munkája rendezett lebonyolítását érintő minden más dologra vonatkozó rendszabályokat
fogad el. Az Egyetemes Gyűlés bírálja el saját tagjainak megválasztását és alkalmasságát. (300.2-0.3)
31.8. Egyetemes Fellebbviteli Bíróság. Az Egyetemes Gyűlés
a Názáreti Egyház tagjai közül Egyetemes Fellebbviteli Bíróságot választ, amelynek meghatározza joghatóságát és hatáskörét.
(305.7)
31.9. Hatáskör és megszorítások.
(1) Az Egyetemes Gyűlés hatáskörébe tartozik, hogy a Názáreti Egyház számára jogszabályokat alkosson; továbbá mindazon
részlegek és osztályok számára, amelyek bármilyen tekintetben
kapcsolódnak hozzá vagy társulnak vele, szabályokat és rendeleteket hozzon; ezek azonban nem lehetnek ellentétesek ezzel az
Alkotmánnyal. (300, 305-5.9)
(2) Egyetlen helyi gyülekezet sem fosztható meg azon jogától,
hogy – olyan jóváhagyás mellett, amelyet az Egyetemes Gyűlés
bölcsnek talál intézményesíteni – maga hívja meg lelkipásztorát.
(115)
(3) Minden helyi gyülekezetnek, tisztségviselőnek, szolgálónak
és laikus személynek elidegeníthetetlen joga van a tisztességes és
szabályos bírósági tárgyaláshoz és a fellebbezéshez.

Módosítások

32. Ezen Alkotmány rendelkezései az Egyetemes Gyűlés [ös�szes] jelenlévő és szavazó tagjának kétharmados szavazattöbbségével, kiegészítve a Názáreti Egyház harmadik és második fokozatú Kerületi Gyűlései nem kevesebb, mint kétharmadának
egyetértésével, hatályon kívül helyezhetők vagy módosíthatók.
Ilyen [javításokat vagy] módosításokat mind az Egyetemes Gyű-
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lés, mind bármelyik harmadik vagy második fokozatú Kerületi
Gyűlés kezdeményezhet. Amint az ilyen [javítások vagy] módosítások a fent említett módon elfogadást nyernek, az Egyetemes
Szuperintendensek Testületének a szavazás eredményét azonnal
ki kell hirdetnie; a [javítások és] módosítások ezzel válnak teljesen hatályossá.*
III. rész

A keresztyén életvitel irányelvei

A keresztyén élet
A házasság és a válás és/vagy
a házasság felbontása
Az emberi élet szentsége
Az emberi szexualitás
A keresztyén sáfárság
Az egyházi tisztségviselők
Rendszabályok
A keresztyén életvitel
irányelveinek módosítása

*
A 2005-ös Egyetemes Gyűlés által elfogadott alkotmánybeli változtatások
jóváhagyása a Kerületi Gyűlések által a nyomtatás megkezdéséig még nem
fejeződött be. Ahol változás történik, ott az új szöveget dőlt betűvel szedtük,
míg a régi, törlés alatt álló szöveget szögletes zárójelbe tettük.
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A. A keresztyén élet
33. Az egyház örvendezve hirdeti a jó hírt, hogy megszabadulhatunk minden bűnünktől, és új életet élhetünk Jézus Krisztusban. Isten kegyelméből nekünk, keresztyéneknek le kell vetnünk
„a régi élet szerint való óembert” – mind a régi viselkedésformákat, mind a régi testies gondolkodásmódot –, és fel kell öltenünk
„az új embert” – egy új és szent életformát –, valamint Krisztus
lelkületét (Ef 4,17-24).
33.1. A Názáreti Egyház arra törekszik, hogy az időtlen bibliai
elveket úgy mutassa be a jelenkori társadalomnak, hogy az egyház tanait és szabályait sok országban és különböző kultúrákban
megismerhessék és megérthessék. Úgy véljük, hogy a Tízparancsolat – ahogyan azt az Újszövetség megerősíti – a keresztyén
erkölcs alapja, melynek minden részletében engedelmeskednünk
kell.
33.2. Elismerjük továbbá, hogy érvényes a Szentlélek által
megvilágosított és vezetett kollektív keresztyén lelkiismeret fogalma. A Názáreti Egyház – mint Krisztus testének egyik nemzetközi kifejeződése – elismeri abbéli felelősségét, hogy keresse
a keresztyén élet olyan sajátos útjait, amelyek szentségi etikához
vezetnek. Az egyház történelmi erkölcsi zsinórmértékét részben
a következő felsorolás fejezi ki. Ezeket az elveket – mint a szent
élet útmutatóit és támaszait – gondosan és lelkiismeretesen követnünk kell. Azok, akik megsértik az egyház lelkiismeretét, ezt
saját kockázatukra és az egyház tanúságtételének sérelmére teszik. Az eltérő kulturális környezet által megkívánt módosításokat jóváhagyás végett az Egyetemes Szuperintendensek Testülete
elé kell terjeszteni.
33.3. Amikor felsoroljuk az elkerülendő szokásokat, elismerjük: egyetlen felsorolás sem remélheti – bármilyen kimerítő legyen is –, hogy a világon megjelenő gonoszság valamennyi for-
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máját felöleli. Ezért fontos, hogy tagjaink – amikor a gonosszal
szembeni érzékenységüket úgy tökéletesítik, hogy az meghaladja
a törvény puszta betűjét – komolyan keressék a Lélek segítségét.
Emlékezzenek a figyelmeztetésre: „Mindent vizsgáljatok meg:
a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok”
(1Thessz 5,21-22).
33.4. Elvárjuk, hogy vezetőink és lelkipásztoraink folyóiratainkban és szószékeinkről erőteljesen hangsúlyozzák ezeket az
alapvető bibliai igazságokat, és így fejlesszék a rossz és a jó közötti különbségtétel képességét.
33.5. Az oktatás nagyon fontos a társadalom szociális és lelki jóléte szempontjából. A nyilvános iskoláknak az a feladatuk,
hogy mindenkit oktassanak. Azonban céljaikban korlátozva
vannak, hiszen bírósági ítéletek akadályozzák meg, hogy a keresztyénség alapvető elveit tanítsák. A Názáreti Egyház oktatási
szervezeteitől és intézményeitől – a vasárnapi iskoláktól, iskoláktól (a bölcsődétől a középiskoláig), gyermek- és felnőttgondozó
központoktól, főiskoláktól, egyetemektől és szemináriumoktól
– azt várjuk el, hogy a gyermekeknek, az ifjúságnak és a felnőtteknek a bibliai elveket és erkölcsi zsinórmértékeket tanítva megismertessék tanainkat. Ennek a gyakorlatnak kell helyettesítenie
vagy kiegészítenie a nyilvános iskolákat, amelyek gyakran a világi humanizmust tanítják, a szent élet elveinek tanítását pedig
elmulasztják. A nyilvános forrásokból származó tanítást ki kell
egészíteni a szentség otthoni tanításával. A keresztyéneket arra
is biztatni kell, hogy a nyilvános intézményekben és velük együtt
dolgozva tanúságot tegyenek nekik Isten országáról, és a róla szóló tanítással hassanak rájuk (Mt 5,13-14).
34. Úgy véljük, hogy az alábbi gyakorlatokat kiváltképpen kerülni kell:
34.1. Az olyan szórakozást, amely aláássa a keresztyén erkölcsöt. Egyházunk tagjait – mind az egyéneket, mind a családokat
tekintve – három alapelvnek kell irányítania. Egyik a szabadidővel való keresztyén sáfárkodás. A második annak a keresztyén
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kötelességnek a felismerése, hogy a keresztyén élet legmagasabb
erkölcsi mércéjéhez alkalmazkodjunk. Mivel nagy erkölcsi zűrzavar korában élünk, melyben szembe kell néznünk azzal a kihívással, hogy a kor ártalmai különböző csatornákon keresztül – mint
a népszerű irodalom, rádió, televízió, számítógép és az internet
– betolakodnak otthonunk megszentelt körébe, lényeges, hogy
otthonunk elvilágiasodása ellen megtegyük a legszigorúbb óvintézkedéseket. Egyetértünk azonban a szórakozásnak azzal a formájával, amely támogatja és elősegíti a szent életet, és megerősíti
a Szentírás értékeit. Különösen támogatjuk fiataljainkat, hogy
használják tehetségüket a média és a művészet területén, hogy
pozitív hatással legyenek a kultúrának erre a mindent átható részére. A harmadik alapelv az a kötelesség, hogy felemeljük szavunkat az Istent megszentségtelenítő és káromló dolgok, valamint
az olyan társadalmi ártalmak ellen, mint az erőszak, az érzékiség,
a pornográfia, a káromkodás és az okkultizmus, amelyeket az üzleti szórakoztatóipar számos formában terjeszt, és törekedjünk
arra, hogy az ilyen szórakozás terjesztéséről ismert vállalkozások
szűnjenek meg. Ez magában foglalja azt, hogy kerüljük el ama szórakoztatóipari vállalkozások és a médiában megjelenő alkotások
minden fajtáját, amelyek létrehozzák, elősegítik vagy bemutatják
az erőszakot, az érzékiséget, a pornográfiát vagy az okkultizmust,
illetve amelyek bemutatják vagy magasztalják a szekularizmus, a
szenzualizmus és a materializmus világi filozófiáját, és aláássák
Isten zsinórmértékét: a szív és az élet szentségét.
Ez szükségessé teszi, hogy a keresztyén életnek ezt az erkölcsi zsinórmértékét tanítsuk és hirdessük, s tagjainkat megtanítsuk arra, hogy a dolgokat imádságos szívvel megítélve mindig a
szent élet „keskeny útját” válasszák. Ezért felhívjuk vezetőinket
és lelkipásztorainkat, hogy folyóiratainkban és szószékeinkről
erőteljesen hangsúlyozzák azokat az alapvető igazságokat, amelyek kifejlesztik az ezekben a médiumokban található gonosz és
jó megkülönböztetésének képességét.
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Azt ajánljuk, hogy az az irányelv legyen e megkülönböztetésre
való tanítás alapja, amelyet John Wesleynek adott az édesanyja,
nevezetesen: „bármi, ami gyengíti értelmedet, károsítja lelkiismereted érzékenységét, elhomályosítja istenlátásodat, vagy elveszi a
lelki dolgok iránti vágyódásodat, ami növeli tested hatalmát gondolkodásod felett, az számodra bűn”. (33.2-33.4, 903.12-3.14)
(Róm 14,7-13; 1Kor 10,31-33; Ef 5,1-18; Fil 4,8-9; 1Pt 1,13-17; 2Pt 1,3-11)

34.2. A lottózást és a szerencsejáték más formáit, akár legálisak, akár illegálisak. Az egyház úgy véli, hogy ezeknek a végső
eredménye mind az egyén, mind a társadalom számára káros.
(Mt 6,24-34; 2Thessz 3,6-13; 1Tim 6,6-11; Zsid 13,5-6; 1Jn 2,15-17)

34.3. Esküt megkövetelő titkos rendekben vagy társaságokban
való tagságot. E szervezetek félig-meddig vallásos természete
gyengíti a keresztyén ember elkötelezettségét, titkosságuk pedig
ellentétes a keresztyén nyílt tanúságtételével.
(1Kor 1,26-31; 2Kor 6,14-7,1; Ef 5,11-16; Jak 4,4; 1Jn 2,15-17)

34.4. A tánc minden olyan formáját, amely a lelki növekedéstől
elvon, a helyes erkölcsi gátlásokat és tartást pedig lerontja.
(Mt 22,36-39; Róm 12,1-2; 1Kor 10,31-33; Fil 1,9-11; Kol 3,1-17)

34.5. Részegítő italok fogyasztását vagy árusítását; ezek árusítására szolgáló helyiségek engedélyezésének támogatását vagy az
engedélyezésük mellett való szavazást; tiltott drogok fogyasztását
vagy árusítását; dohánynak bármilyen formában való fogyasztását
vagy árusítását.
A Szentírás tanítása és az emberi tapasztalat alapján, miszerint
a szeszes italok fogyasztása romboló következményekkel jár, és
az orvostudomány kutatási eredményeinek fényében, miszerint
mind az alkoholnak, mind a dohányárunak az emberi szervezetre
és elmére káros hatása van, szent életre törekvő hívők közösségeként kijelentjük, hogy a mi álláspontunk és gyakorlatunk inkább
az ezektől való tartózkodás, mint a mértékletesség. A Szentírás
azt tanítja, hogy a testünk a Szentlélek temploma. Önmagunkkal
és másokkal való szeretetteljes törődéssel felhívjuk egyházunk
tagjait, hogy minden szeszes italtól tartózkodjanak.
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Továbbá, a társadalommal szembeni keresztyén felelősségünk
arra szólít fel bennünket, hogy felhasználjunk minden törvényes eszközt az alkohol és a dohányáru elérhetőségének minél
nagyobb mértékű visszaszorítására. Az alkoholizmus világszerte
széleskörűen elterjedt, ami megkívánja, hogy olyan állásponton
legyünk, amely bizonyságtételt jelent másoknak. (903.12-3.14)
(Péld 20,1; 23,29-24,2; Hós 4,10-11; Hab 2,5; Róm 13,8; 14,15-21; 15,1-2; 1Kor
3,16-17; 6,9-12.19-20; 10,31-33; Gal 5,13-14.21; Ef 5,18)

(Az úrvacsora szentségében csak erjesztetlen szőlőlevet szabad
használni.) (413.11, 427.7, 428.2, 429.1, 802)
34.6. Hallucinogének, serkentő- és nyugtatószerek nem orvosi rendelvényre történő fogyasztását és a szabályszerűen felírt
gyógyszerekkel való visszaélést. Ilyen szereket csak illetékes orvos tanácsára és orvosi felügyelet mellett szabad szedni.
(Mt 22,37-39; 27,34; Róm 12,1-2; 1Kor 6,19-20; 9,24-27)

B. A házasság és a válás és/vagy a házasság felbontása*
35. A keresztyén család – amelyet Jézus Krisztus köt össze közös kötelékkel – a szeretet, a közösség és az istentisztelet köre.
Ezt komolyan ápolni kell egy olyan társadalomban, amelyben a
családi kötelékek könnyen felbomlanak. Nyomatékosan felhívjuk
szolgálóink és gyülekezeteink figyelmét azokra a tanításokra és
gyakorlatokra, amelyek erősítik és fejlesztik a családi kötelékeket. Különösképpen felhívjuk a szolgálók figyelmét annak fontosságára, hogy a házasság tartósságának bibliai tervét világosan
tanítsák és hirdessék.
A házasság intézményét Isten az ember ártatlanságának idején
alapította, és – az apostoli tekintély szerint – „tisztességes minden tekintetben”. A házasság egy férfi és egy nő kölcsönös egyesülése, amelynek célja a közösség, egymás segítése és a fajfenntartás. Tagjainknak keresztyénhez méltóan becsülniük kell ezt a
*
A válás jelentése ebben a bekezdésben magában foglalja a „házasság felbontását” is, melyet esetenként a jogi nyelv használ a válásra.
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megszentelt állapotot, és csak az isteni irányításért való buzgó
imádkozás után szabad házasságra lépniük, ha megbizonyosodtak arról, hogy a tervezett egyesülés összhangban van a Szentírás
követelményeivel.
Buzgón kérniük kell azokat az áldásokat, amelyeket Isten a házas állapottal kapcsolatban rendelt, nevezetesen a szent közösséget, a szülői állapotot és a kölcsönös szeretetet: az otthonalapítás
elemeit. A házassági szövetség erkölcsileg köt, ameddig mindketten élnek, és e szövetség megszegése a házasság tartósságára
vonatkozó isteni terv megszegése.
(1Móz 1,26-28.31; 2,21-24; Mal 2,13-16; Mt 19,3-9; Jn 2,1-11; Ef 5,21-6,4; 1Thessz
4, 3-8; Zsid 13,4)

35.1. A bibliai tanítás szerint a házasság a férfi és a nő egymás
iránti, életre szóló elköteleződése, amely Krisztusnak az Egyház
iránti áldozatos szeretetét tükrözi vissza. Isten terve szerint a házasság maradandó kapcsolat, a válás pedig Krisztus világos tanításával szembeni vétség. Az ilyen vétségek azonban Isten megbocsátó kegyelmén belül maradnak, ha azt bűnbánattal, hittel és
alázattal kérjük. Tudjuk, hogy némelyek akaratuk ellenére válnak
el, vagy pedig a jogi vagy fizikai védekezés érdekében kényszerülnek válásra.
(1Móz 2,21-24; Mk 10,2-12; Lk 7,36-50, 16,18; Jn 7,53-8,11; 1Kor 6,9-11; 7,10-16;
Ef 5,25-33)

35.2. A Názáreti Egyház szolgálóit arra tanítjuk, hogy megfelelő gondossággal foglalkozzanak a házasságkötés megünneplésével kapcsolatos ügyekkel. Minden lehetséges módon arra kell
törekedniük, hogy gyülekezeteiket a keresztyén házasság szent
voltára tanítsák. Mielőtt elvégeznék a házassági szertartást,
minden lehetséges esetben gondoskodniuk kell a házasságkötés
előtti tanácsadásról, beleértve a megfelelő lelki vezetést azok számára, akik váláson mentek át. Csak olyan személyek házasságát
ünnepeljék meg, akiknek a házassághoz megvan a bibliai alapjuk.
(107-7.1)
35.3. Ha a Názáreti Egyház tagjainak házassága boldogtalanná válik, imádkozva keresniük kell a helyrehozás módját, teljes
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összhangban fogadalmaikkal és az Írás világos tanításával, hiszen
céljuk az, hogy megóvják az otthont, és megvédjék mind Krisztusnak, mind az Ő Egyházának jó hírnevét. Azok a párok, akiknek
komoly házassági problémáik vannak, kérjenek tanácsot és vezetést lelkipásztoruktól és/vagy bármelyik megfelelő lelki vezetőtől.
Ha valaki nem követi jóhiszeműen és őszinte szándékkal, keresztyén megoldásra törekedve ezt az eljárást, s azután válás és újraházasodás következik be, egyik vagy mindkét fél vonatkozásában
fegyelmi intézkedésre kerülhet sor az 504-4.2. és az 505-5.12.
pontban foglalt előírások szerint.
35.4. Tudatlanság, bűn és emberi gyengeségek következtében
társadalmunkban sokan nem felelnek meg az isteni tervnek.
Hisszük, hogy Krisztus megmentheti e személyeket, ahogyan a
samáriai asszonyt is megmentette, és aki bűnt követ el Istennek
a házasságról kialakított terve ellen, nem válik elérhetetlenné az
evangélium megbocsátó kegyelme számára. Ha egy házasság felbomlott, és ezt újraházasodás követte, a házastársaknak házassági kapcsolatukban kérniük kell Isten kegyelmét és megmentő
segítségét. Az ilyen embereket akkor szabad befogadni az egyház
tagjai közé, amikor bebizonyították, hogy újjászülettek, és megértették a keresztyén házasság szent voltát. (27, 107.1)

C. Az emberi élet szentsége
36. A Názáreti Egyház hisz az emberi élet szentségében, és
kiáll ennek védelmében az abortusz, az embrionális (magzati)
őssejtkutatás, az eutanázia, valamint az indokolt gyógyszeres
kezelésnek fogyatékos vagy idős emberektől való visszatartása
ellen.
A terhesség művi megszakítása. A Názáreti Egyház vallja az
Isten által teremtett élet szentségét, és hiszi, hogy ez a szentség
kiterjed a még meg nem született gyermekre is. Az élet Isten
ajándéka. Minden emberi életet, beleértve az anyaméhben fejlődőt is, az Isten teremtett az Ő képmására, ezért táplálni, segíteni
és védeni kell. A gyermek a fogantatás pillanatától emberi lény,
mely magán hordozza az emberi élet összes kibontakozó vonását,
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és ez az élet a további fejlődését tekintve az anyától függ. Ezért
hisszük, hogy az emberi életet tisztelni és védelmezni kell a fogantatás pillanatától kezdve. Ellenezzük a bármi módon végzett
művi abortuszt [terhességmegszakítást], legyen annak indítéka
akár a személyes kényelem, akár a népességkorlátozás. Ellenezzük az abortuszt engedélyező törvényeket. Tudomásul véve, hogy
vannak ritka, de valóságos orvosi esetek, amikor akár az anya,
akár a meg nem született gyermek, akár mindkettőjük egyszerre
nem élheti túl a terhességet, a terhességmegszakítást csak megbízható orvosi és keresztyén tanácsadás után szabad elvégezni.
Az abortusz felelős ellenzése megköveteli, hogy elkötelezzük
magunkat az anya- és gyermekvédelmi programok kezdeményezése és támogatása mellett. A nem kívánt terhesség válsághelyzete felszólítja a hívők közösségét (amelyet azok képviselnek,
akikre a válsághelyzetről való tájékozódás tartozik), hogy gondoskodjanak a szeretet, az ima és a tanácsadás (lelkigondozás)
együttes gyakorlásáról. Ilyen esetekben a segítség a tanácsadó
központok, a várandósanya-otthonok és a keresztyén örökbefogadási központok igénybevételének vagy az utóbbiak létrehozásának formáját öltheti.
A Názáreti Egyház felismeri, hogy az abortusz mint a nem kívánt terhesség megszakításának eszköze gyakran azért jön szóba,
mert figyelmen kívül hagyták a szexuális felelősség keresztyén
mércéjét. Ezért az egyház felhívja az embereket, hogy – ami az
emberi szexualitást illeti – kövessék az újszövetségi erkölcsöt, az
abortusz kérdését pedig azon bibliai alapelvek szélesebb keretébe helyezve kezeljék, amelyek az erkölcsi döntésekhez iránymutatást adnak.
(1Móz 2,7; 9,6; 2Móz 20,13; 21,12-16.22-25; 3Móz 18,21; Jób 31,15; Zsolt 22,10;
139,3-16; Ézs 44,2.24; 49,5; Jer 1,5; Lk 1,15.23-25.36-45; ApCsel 17,25; Róm 12,1-2;
1Kor 6,16; 7,1kk; 1Thessz 4,3-6)

A Názáreti Egyház azt is felismeri, hogy sokan kerültek az
abortusszal járó tragédia hatása alá. Minden helyi gyülekezetet
és keresztyén embert bátorítunk, hogy ajánlják fel Isten megbo-
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csátásáról szóló üzenetét azoknak a személyeknek, akik átestek
már abortuszon. Helyi gyülekezeteink legyenek a helyreállás
és reménység közösségei mindazok számára, akik a szándékos
terhességmegszakítás eredményeképpen fizikai, érzelmi és lelki
fájdalmakat hordoznak.
(Róm 3,22-24; Gal 6,1)

Génsebészet és génterápia. A Názáreti Egyház támogatja a
génterápiát lehetővé tevő génsebészetet. Felismerjük, hogy a
génterápia elősegítheti betegségek megelőzését és gyógyítását,
valamint anatómiai és értelmi rendellenességek megelőzősét és
gyógyítását. Ellenezzük a génsebészet minden fajtáját, mely a
társadalmi igazságtalanságot erősíti, figyelmen kívül hagyja az
ember méltóságát, vagy amely faji, intellektuális vagy szociális
felsőbbrendűségre törekszik (Eugenika*). Ellenezzük azon DNSvizsgálatok kezdeményezését, melyek eredményei elősegíthetik
vagy támogathatják az emberi abortuszt mint olyan lehetőséget,
amelyet élveszülésnek neveznek. A génsebészetet és a génterápiát minden esetben az alázatnak, a sérthetetlen emberi méltóság tiszteletének, az emberek Isten előtti egyenlőségének, valamint az irgalom és az igazságosság iránti elkötelezettségnek kell
irányítania.
(Mik 6,8)

Humán embrionális (magzati) őssejtkutatás és más orvosi/
tudományos törekvések, melyek a fogantatás után kioltják az
emberi életet. A Názáreti Egyház határozottan bátorítja a tudományos köröket, hogy erőteljesen fejlesszék az olyan őssejt-technológiákat, amelyekhez felnőtt emberi szöveteket, méhlepényt,
köldökzsinórvért, állati forrásokat, és nem emberi embrionális
forrásokat használnak. Az ilyen jellegű kutatások célja helyes, hiszen sokaknak gyógyulást hozhatnak anélkül, hogy az emberi élet
*
Francis Galton (1822-1911), az eugenika szó angol megalkotója ekként
határozza meg a fogalmat: az eugenika az állományjavítás tudománya..., mely
segít az alkalmasabb fajoknak, hogy gyorsabban felülkerekedhessenek a kevésbé alkalmasokon. – A szerk.
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szentségét sértenék. Az embrionális őssejtkutatással kapcsolatos
álláspontunk abból a meggyőződésből származik, hogy az emberi magzat Isten képmására formált személy. Ezért ellenezzük az
emberi magzatokból előállított őssejtek kutatásra, terápiás beavatkozásra vagy bármi más célra való használatát.
Amint a tudomány a jövőben előrehalad, várhatóan új technológiák lesznek elérhetőek. Határozottan támogatjuk az ilyen
jellegű kutatásokat, amennyiben azok nem sértik az emberi élet
szentségét vagy a többi erkölcsi, bibliai törvényt. Ugyanakkor ellenezzük az emberi magzat elpusztítását bármilyen cél vagy kutatás érdekében, amely egy emberi élet kioltásával jár a fogantatást
követően. Ezzel a nézőponttal összhangban ellenezzük az elvetélt vagy terhesség-megszakításból származó emberi magzatokból nyert sejtek, szövetek felhasználását, bármi legyen is a célja.
Emberi klónozás. Ellenezzük az ember klónozását. Isten számára, aki saját képmására teremtett minket, értékes az ember. A
klónozás az emberi lényt tárgyként kezeli, tagadva ezzel a Teremtőnktől reánk ruházott emberi méltóságot és értéket.
(1Móz 1,27)

Eutanázia („méltányossági ölés”, beleértve az orvosi közreműködéssel történő öngyilkosságot is). Hisszük, hogy az eutanázia
(a szenvedések megszüntetése céljából szándékosan véget vetni
egy halálosan beteg vagy egy folyamatosan leépülő, gyógyíthatatlan – de pillanatnyilag nem életet veszélyeztető – betegséggel
rendelkező személy életének) összeegyeztethetetlen a keresztyén
hittel. Ez érvényes akkor is, amikor egy halálosan beteg személy
kéri vagy jóváhagyja az eutanáziát (önkéntes eutanázia), és amikor a halálosan beteg ember nincs beszámítható állapotban, s így
nem tudja hozzájárulását adni (nem önkéntes eutanázia). Hitünk
szerint azt a tényt, hogy a keresztyén egyház régóta elutasítja az
eutanáziát, megerősítik azok a keresztyén meggyőződések, melyek a Bibliából származnak, és központi jelentőségűek az Egyház Jézus Krisztusba mint Úrba vetett hitének megvallásában.
Az eutanázia gyakorlása sérti a keresztyén ember Istenbe mint
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az élet szuverén Urába vetett bizalmát, mivel így az egyén válik
saját életének urává; sérti az Isten előtti sáfárságunkat; hozzájárul annak az értéknek a háttérbe szorulásához, amelyet a Biblia
az emberi életnek és közösségnek tulajdonít; túl nagy hangsúlyt
fektet a szenvedés megszüntetésére; s a kegyelmes és szuverén
Isten előtt álló ember önteltségét tükrözi. Felhívjuk tagjainkat,
hogy ellenezzenek minden olyan törekvést, amely az eutanázia
legalizálására irányul.
A meghalás engedése. Hisszük, hogy amikor az ember halála
küszöbön áll, akkor az életfunkciókat mesterségesen fenntartó
gépek kikapcsolása vagy használatuk elkerülése a keresztyén hit
és gyakorlat keretein belül megengedhető. Ez az álláspont vonatkozik azokra a személyekre, akik tartósan vegetatív állapotban
vannak, vagy akiknek az esetében az élet meghosszabbítását célzó rendkívüli eszközök alkalmazásától sem várható az egészség
helyreállása. Valljuk, hogy amikor a halál küszöbön áll, a keresztyén hitben semmi nem teszi szükségessé, hogy a halál beállásának folyamatát mesterséges úton késleltessük. Keresztyénként
bízunk Isten hűségében, és reménységünk van az örök életre. Ez
lehetővé teszi a keresztyének számára, hogy elfogadják a halált,
kifejezve, hogy hisznek Krisztusban, aki legyőzte helyettünk a halált, és győzelmet aratott felette.

D. Az emberi szexualitás
37. A Názáreti Egyház az emberi szexualitást ama szentség és
szépség egyik megnyilvánulásának tekinti, amelyet a Teremtő Isten az általa teremtett világnak szánt. Ez a férj és a feleség közötti szövetség megpecsételésének és kifejezésének egyik módja.
A keresztyéneknek meg kell érteniük, hogy a házasságban Isten
az emberi szexualitást megszentelheti, és meg is kell szentelnie.
Az emberi szexualitás csak a mindent átfogó szeretet és hűség
jeleként teljesedik ki. A keresztyén férj és feleség a szexualitást
az egymás és az élet értelmét nyújtó Krisztus iránti sokkal tágabb
elkötelezettségük részének tekintse.
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A keresztyén otthon olyan hely legyen, ahol a gyermekeket
megtanítják az emberi szexualitás megszentelt jellegére, és megmutatják nekik, hogy jelentése hogyan teljesedik ki a szeretet, a
hűség és a türelem összefüggésében.
Szolgálóinknak és keresztyén oktatóinknak világosan ki kell
fejteniük az emberi szexualitás keresztyén felfogását; a keresztyéneket pedig buzdítaniuk kell arra, hogy magasztalják jogos
nagyszerűségét, és szigorúan védjék minden árulással és torzítással szemben.
A szexualitás célját téveszti, ha öncélnak tekintik, vagy ha egy
másik személyt pornográf és perverz szexuális érdeklődés kielégítésére használva lealacsonyítják. A szexuális meghittség minden
olyan formáját, amely a heteroszexuális házasság szövetségén kívül történik, az Isten által neki szánt szentség és szépség bűnös
eltorzításának tekintjük.
A homoszexualitás az emberi szexualitás eltorzításának egyik
módja. Elismerjük a homoszexuális cselekedetekhez vezető perverzió mélységét, de valljuk azt a bibliai álláspontot, hogy ezek
bűnös cselekedetek, melyek Isten haragja alá esnek. Hisszük,
hogy Isten kegyelme elegendő a homoszexualitás gyakorlásának
leküzdéséhez (1Kor 6,9-11). Helytelenítünk minden olyan lépést
vagy megállapítást, amely arra utal, hogy a keresztyén erkölcsiség
és a homoszexualitás gyakorlása összeegyeztethető. Erőteljesen
hangsúlyozzuk a szexuális erkölcsiség bibliai mércéjének tiszta
hirdetését és tanítását.
(1Móz 1,27; 19,1-25; 3Móz 20,13; Róm 1,26-27; 1Kor 6,9-11; 1Tim 1,8-10)

E. A keresztyén sáfárság
38. A sáfárság jelentése. Az Írások tanítása szerint minden személy és dolog tulajdonosa Isten. Ezért mind az élet, mind a tulajdon vonatkozásában Isten által megbízott gondviselők vagyunk.
Isten tulajdonosi voltát és a mi sáfárságunkat el kell ismernünk,
mivel sáfárkodásunkról személyesen számot kell majd adnunk Istennek. Ő, aki minden útjában rendszerető és rendszeres Istene
létrehozta az adakozásnak egy rendszerét, amely elismeri, hogy Ő
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a tulajdonosa minden emberi erőforrásnak és kapcsolatnak. Ezért
Isten minden gyermekének lelkiismeretesen fizetnie kell a tizedet,
és felajánlásokat kell tennie az evangélium támogatására. (140)
(Mal 3,8-12; Mt 6,24-34; 25,31-46; Mk 10,17-31; Lk 12,13-24; 19,11-27; Jn 15,1-17;
Róm 12,1-13; 1Kor 9,7-14; 2Kor 8,1-15; 9,6-15; 1Tim 6,6-19; Zsid 7,8; Jak 1,27;
1Jn 3,16-18)

38.1. Tárházba adakozás. A tárházba való adakozás egy bibliai
gyakorlat, mely szerint a gyülekezeti tag hűségesen és rendszeresen adakozik a tizedével abban a gyülekezetben, ahol tag. Így a
gyülekezet pénzügyei erre a tizedre alapozva tervezhetőek, és a
Názáreti Egyház helyi gyülekezetének összes tagja ezt a gyülekezetet tekinti a tárháznak. Mindenkit, aki a Názáreti Egyházhoz
tartozik, arra hívunk fel, hogy jövedelmének egytizedével mint
minimális kötelezettséggel hűségesen adakozzon az Úrnak, azon
felül pedig önkéntes felajánlásokkal áldozzon azokból a javakból,
amelyekkel Isten megajándékozta, támogatva az egész egyházat
– helyi, kerületi és egyetemes szinten –, valamint az oktatást. A
tizedadás, amely a Názáreti Egyház helyi gyülekezeteiben lehetőségként adatott, elsőbbséget élvez az adakozás minden más formájával szemben, amelyre Isten az Ő hűséges sáfárait indíthatja
az egész egyház támogatása végett.
38.2. Pénzeszközök előteremtése és elosztása. Az evangélium
támogatására és egyházi épületek emelésére szolgáló tizeddel
és felajánlásokkal kapcsolatos bibliai tanítás fényében az egyház
egyetlen helyi gyülekezete sem folytathat pénzeszközök előteremtését célzó olyan tevékenységet, amely csorbítaná ezeket az alapelveket, hátráltatná az evangélium hirdetését, beszennyezné az
egyház nevét, hátrányosan megkülönböztetné a szegényeket, vagy
elvonná az emberek energiáját az evangélium terjesztésétől.
Ami a pénzeszközök elosztását illeti, a Názáreti Egyház helyi,
kerületi, oktatási és egyetemes programjaihoz szükséges összegek biztosítása végett a helyi gyülekezeteket pénzügyi elosztási
terv elfogadására és végrehajtására buzdítjuk, valamint arra, hogy
havonként fizessék be az egyetemes, oktatási és kerületi hozzájárulást. (130, 154, 155-55.2, 413.21)
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38.3. A szolgálat támogatása. „Így rendelte az Úr is, hogy akik
az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek” (1Kor 9,14).
A gyülekezet köteles támogatni szolgálóit, akiket Isten hívott el,
és akik a gyülekezet útmutatása szerint odaadták magukat teljesen a szolgálatra. Ezért felhívjuk a gyülekezet tagjait, hogy önként szánják rá magukat a szolgálat támogatására azáltal, hogy
hetente gyűjtenek erre a szent foglalatosságra, és hogy a lelkipásztor rendszeresen kapja meg fizetését. (115.4)
38.4. Életjáradékkal összekötött adományok, tervezett és megígért adományok. A keresztyén sáfárság gyakorlásában nagyon
fontos jól átgondolnunk, mi legyen a jövedelmünkkel és javainkkal, melyeket az Úr a gondjainkra bíz ebben az életben. A Názáreti Egyház, felismerve az ebben az életben folytatott hűséges
sáfárkodás szükségességét és azt az Istentől kapott látást, mely
szerint örökséget kell hagynunk a jövő nemzedéknek, létrehozta
a Church of the Nazarene Foundation-t (az Egyesült Államokban bejegyzett Názáreti Egyház Alapítványt), amely elősegíti a
keresztyén sáfárságot a tervezett és a megígért adományok révén.
A polgári törvények gyakran nem teszik lehetővé a vagyon Istent
dicsőítő módon történő elosztását. Minden keresztyénnek figyelmet kell szentelnie végrendelete gondos és törvényes elkészítésének, és ezzel kapcsolatban érdemes fontolóra venni a Názáreti
Egyházat, annak különböző missziós, evangelizációs, oktatási és
jótékonysági szolgálatait – helyi, kerületi, oktatási és egyetemes
szinten egyaránt.

F. Az egyházi tisztségviselők
39. Helyi gyülekezeteinket arra utasítjuk, hogy egyházi tisztségviselőknek csak olyan személyeket válasszanak meg, akik tanúságot tesznek a teljes megszentelődés megtapasztalásáról, és
akiknek élete nyilvános tanúbizonyság a minket szent életre hívó
Isten kegyelméről; akik összhangban vannak a Názáreti Egyház
tanaival, alkotmányával és gyakorlatával; s akik részvételükkel,
tizedükkel és felajánlásaikkal hűségesen támogatják a helyi gyülekezetet. (113.9-13.10, 127, 145, 146)
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G. Rendszabályok
40. A Názáreti Egyház tagjainak Gyülekezeti, Kerületi és
Egyetemes Gyűléseit és bizottságainak üléseit, azok lefolyását
az alkalmazandó jogszabályok, az alapító okiratok, valamint az
Egyházrendben foglalt kormányzási szabályok szerint, a parlamentáris eljárásokra vonatkozó Robert’s Rules of Order Newly Revised
(Robert-féle javított házszabályok) legújabb kiadása alapján kell
szabályozni és felügyelni. (113, 203, 300.3)

H. A keresztyén életvitel irányelveinek módosítása
41. A keresztyén életvitel irányelveiben meghatározott intézkedéseket az adott Egyetemes Gyűlésen részt vevő és szavazó tagok kétharmadának egyetértő szavazatával lehet hatálytalanítani
vagy módosítani.

IV. rész

Kormányzás

A helyi gyülekezet
A Kerületi Gyűlés
Az Egyetemes Gyűlés
Felsőoktatás
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Helyi kormányzás

Előszó

A Názáreti Egyház feladata az, hogy minden emberrel megismertesse Istennek a bűnök megbocsátásán és a szív megtisztításán keresztül megnyilvánuló átformáló kegyelmét, melyet Jézus
Krisztusban adott. Küldetésünk elsősorban és legfőképpen az,
hogy „tanítványokat képezzünk”, a hívők beépüljenek a közösségbe (a gyülekezetekbe), és az egyház tagjaivá váljanak; és hogy
felkészítsük (megtanítsuk) a szolgálatra mindazokat, akik hitben járnak. A „hitközösség” végső célja az, hogy az utolsó napra
„minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban” (Kol 1,28).
Az emberek megtérésének, megszentelődésének, tanításának
és szolgálattal való megbízásának színtere a helyi gyülekezet.
Hitünk és küldetésünk hirdetője a helyi gyülekezet – Krisztus
teste. Ezek a gyülekezetek igazgatásilag kerületekbe és régiókba
szerveződnek.
A Názáreti Egyházban az egység alapját a Názáreti Egyház Egyházrendjében lefektetett nézetek, kormányzási elvek, meghatározások és eljárások képezik.
Ezen egység magva az Egyházrend hitelveiben található. Bátorítjuk a különböző régiókban és nyelvterületeken működő egyházi közösségeket, hogy fordítsák le, széles körben terjesszék és
tagjainknak tanítsák ezeket a nézeteket, melyek hűen tükrözik,
hogy kik vagyunk és mit teszünk mint názáreti hívők.
Ezen egység látható megnyilvánulása az Egyetemes Gyűlés,
amely „a Názáreti Egyház legfőbb tanítást megfogalmazó, jogalkotó és választó szerve”. (300)
Az egység második megnyilvánulása az Egyetemes Vezetőség,
amely az egész egyházat képviseli.
Ez az egység harmadsorban az Egyetemes Szuperintendensek
Testületében jut kifejeződésre, amelynek joga van az Egyházrendet értelmezni, a kulturális körülményeknek megfelelő módosításokat jóváhagyni és a szolgálókat felszentelni.
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A Názáreti Egyház kormányzása képviseleti, és így elkerüli egyrészt az episzkopalizmus (püspöki kormányzás), másrészt
a korlátlan kongregacionalizmus (gyülekezeti kormányzás)
szélsőségeit.
A világ ama régióiban, ahol az egyház jelen van, és ahol kulturális és politikai különbségek ezt szükségessé teszik, a IV. rész I.,
II. és III. fejezeteiben meghatározott helyi, kerületi és regionális eljárások módosíthatók. Minden ilyen módosító indítványt az
Egyetemes Szuperintendensek Testülete elé kell terjeszteni írásban, és annak jóvá kell hagynia azt.

I. FEJEZET
A helyi gyülekezet
A. Szervezés, név, bejegyzés, tulajdon, megszorítások, összeolvadás, megszűnés
100. Szervezés. Helyi gyülekezetet a kerületi szuperintendens,
a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens vagy
a valamelyikük által meghatalmazott lelkész szervezhet. Az új
gyülekezetekről szóló hivatalos jelentéseket az egyetemes titkári
irodában iktatni kell, az illetékes irodán keresztül és a megfelelő
hivatali úton megküldve. (29, 107, 208.1, 433.12)
100.1. A több közösségnek otthont adó gyülekezet. A megszervezett helyi gyülekezetek szolgálatukat különböző nyelvű,
a gyülekezet helyiségeit és felszerelését használó bibliaórák létrehozásával kiterjeszthetik. Ezek a bibliaórák gyülekezet jellegű
missziókká vagy teljesen megszervezett gyülekezetekké fejlődhetnek (100). Ennek következményeképpen a kerületi szuperintendens jóváhagyásával ugyanazon a néven egynél több közösség is
működhet. Az ilyen több közösséggel rendelkező gyülekezetben,
ahol nem minden egyes különálló közösség teljesen megszervezett gyülekezet, a Kerületi Tanácsadó Testület a kerületi szuperintendens és a joghatóságot gyakorló egyetemes szuperintendens
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jóváhagyásával e közösségeknek az alábbi feltételek mellett megadhatja a megszervezett helyi gyülekezeteknek járó jogokat és
kiváltságokat:
1. Az ilyen közösségeket nem lehet a megszervezett helyi gyülekezettől elkülönítve bejegyezni.
2. Az ilyen közösségeknek nem lehet a megszervezett helyi
gyülekezettől függetlenül bejegyzett tulajdona.
3. Az ilyen közösségek a kerületi szuperintendens, a megszervezett helyi gyülekezet vezetősége és a Kerületi Tanácsadó
Testület jóváhagyása nélkül nem vehetnek fel kölcsönt.
4. Egy ilyen közösség sem válhat le testületileg a megszervezett
helyi gyülekezetről, sem nem szüntetheti meg a hozzá fűződő kapcsolatait, kivéve akkor, ha erre kifejezett engedélyt
kap a kerületi szuperintendenstől, aki ezt megelőzően konzultált a helyi gyülekezet lelkipásztorával.
101. Név. Az újonnan szerveződött gyülekezet nevét a kerületi szuperintendenssel folytatott tanácskozás után és a Kerületi
Tanácsadó Testület jóváhagyásával a helyi gyülekezet határozza
meg. (102.4)
101.1. Névváltoztatás. A Názáreti Egyház egy helyi gyülekezetének nevét a gyülekezeti tagság változtathatja meg titkos szavazással a rendes éves vagy az erre a célra összehívott rendkívüli
Gyülekezeti Gyűlésen. A változtatási eljárás a következő: (a) A
helyi gyülekezetvezetőség a javasolt változtatást a kerületi szuperintendens elé terjeszti, aki megszerzi a Kerületi Tanácsadó
Testület írásos jóváhagyását; (b) a helyi gyülekezet szavaz; (c) a
Kerületi Tanácsadó Testület jelenti a változást a Kerületi Gyűlésnek, amely szavaz a jóváhagyásról. (102.4)
102. Bejegyzés. Mindenütt, ahol a jogszabályok ezt lehetővé teszik, a képviselők a helyi gyülekezetet bejegyeztetik, s a megnevezett képviselők és utódaik lesznek az adott jogi személy képviselői. Ahol ez összeegyeztethető a polgári joggal, az alapító okirat
rögzíti a jogi személy hatáskörét, valamint azt, hogy a nevezett
jogi személy alá van vetve a Názáreti Egyház kormányzásának.
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Ezt időről-időre megerősíti és kihirdeti a nevezett egyház Egyetemes Gyűlése által kiadott Egyházrend. A jogi személy minden
tulajdonát a képviselők kezelik és ellenőrzik a helyi gyülekezet
jóváhagyásával.
102.1. Ahol a helyi gyülekezet számára (vagy egy új gyülekezet megalakulásakor) a Kerületi Tanácsadó Testület vásárolt és
épített be ingatlant, ha a helyi gyülekezet visszafizeti a Kerületi
Tanácsadó Testület által befektetett pénzt, helyesnek véljük, hogy
a Kerületi Tanácsadó Testület a tulajdonjogot átruházza a helyi
gyülekezetre.
102.2. Ha egy helyi gyülekezetet bejegyeznek, minden megszerzett tulajdonát – amennyiben lehetséges – közvetlenül a gyülekezet bejegyzett nevére kell átírni. (102.6)
102.3. A lelkipásztor és a gyülekezetvezetőség titkára lesz a
gyülekezet elnöke és titkára, függetlenül attól, hogy a gyülekezet bejegyzett önálló jogi személy-e vagy sem; ők hajtják végre és
írják alá – hacsak az Egyházrend másként nem rendelkezik, és a
felsoroltak nem esnek a 104-4.3. pontokban foglalt megszorítások alá – az egyház minden ingatlanátruházási, jelzálog-bejegyzési, jelzálogtörlési szerződését, megállapodását és egyéb jogi
dokumentumait.
102.4. Minden egyes helyi gyülekezet alapító okiratának tartalmaznia kell a következőket:
1. A bejegyzett névnek tartalmaznia kell a „Názáreti Egyház”
szavakat. A „Názáreti Egyház” szavaknak meg kell jelenniük a gyülekezeti címtáblákon, a hivatalos levélpapíron, a
gyülekezeti kiadványokon.
2. A jogi személy szervezeti és működési szabályzata a Názáreti
Egyház Egyházrendje kell, hogy legyen.
3. Az alapító okirat semmi olyan kikötést nem tartalmazhat,
amely megakadályozhatná a helyi gyülekezetet abban, hogy
igénybe vehessen bármiféle olyan adókedvezményt, amelyet az adott területen működő más egyházak/gyülekezetek
igénybe vehetnek.
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4. Megszűnés esetén a jogi személy vagyona a Kerületi Tanácsadó Testület tulajdonába kerül.
Az alapító okirat további megkötéseket is tartalmazhat, amen�nyiben azokat a helyi törvények megkövetelik. Azonban semmi
olyan kikötést sem tartalmazhat, amelynek következtében a helyi
gyülekezet tulajdona elidegeníthetővé válna a Názáreti Egyháztól. (101-1.1, 104.3, 106.1-6.3)
102.5. Több közösségnek otthont adó gyülekezetekben, ahol
egynél több megszervezett gyülekezet használja ugyanazt az épületet, lehetséges a közös bejegyzés, amennyiben ezt a helyi törvények megengedik.
102.6. Olyan helyeken, ahol a bejegyzés nem lehetséges, a gyülekezet nevében szerepelniük kell a „Názáreti Egyház” szavaknak, melyeket föl kell tüntetni minden hivatalos dokumentumon
– többek között a tulajdonlap(ok)on és az ingatlanátruházási
okirat(ok)on. (102.2)
103. Tulajdon. Ami az ingatlanvásárlást, templomok vagy a
gyülekezethez kapcsolódó épületek építését, nagyobb átépítését
vagy ingatlanok bármilyen okból történő haszonbérletét illeti, a
helyi gyülekezetnek javaslatát megfontolás, tanács és jóváhagyás
végett a kerületi szuperintendens és a Kerületi Egyháztulajdoni
Testület elé kell terjesztenie. Ingatlanvásárlásra, épületek létesítésére vagy nagyobb átépítésére semmiféle kölcsön sem vehető
fel – akár együtt jár jelzálogjog bejegyzésével, akár nem – a kerületi szuperintendens és a Kerületi Egyháztulajdoni Testület írásos
jóváhagyása nélkül. (233-34.5)
103.1. Ha a helyi vezetőség, a kerületi szuperintendens és a Kerületi Egyháztulajdoni Testület között nem jön létre egyetértés, a
kérdés döntésre a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens elé terjeszthető. Mind a gyülekezet, mind a kerületi
szuperintendens fellebbezhet, és a kérdést végső döntésre az
Egyetemes Szuperintendensek Testülete elé terjesztheti. Minden
ilyen fellebbezésnek, a fellebbezés elutasításának, valamint ezek
indokolásának – akár a joghatósággal rendelkező egyetemes szu-
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perintendenshez, akár az Egyetemes Szuperintendensek Testületéhez intézik – írásban kell megtörténnie. A fellebbezésnek, a
fellebbezés visszautasításának, valamint ezek indokolásának egy
példányát – akár a gyülekezetvezetőség, akár a kerületi szuperintendens nyújtja azt be – a másik érintett félnek is meg kell küldeni. A helyi gyülekezetvezetőség fellebbezéséről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a fellebbezésről hozott döntést, az azt
alátámasztó érveket és a szavazási jegyzőkönyvet.
104. Megszorítások. A helyi gyülekezet nem vásárolhat, nem
adhat el, nem terhelhet jelzáloggal – beleértve az újrafinanszírozást is –, nem cserélhet el és semmilyen más módon nem terhelhet meg vagy idegeníthet el ingatlant, csak az Éves Gyülekezeti
Gyűlésen vagy az e célra szabályosan összehívott rendkívüli Gyülekezeti Gyűlésen jelen levő tagok kétharmados szavazattöbbségével, kivéve ha a gyülekezetvezetőség jelenlévő és szavazó tagjainak kétharmados többségével jóváhagyja, hogy olyan ingatlan
kerüljön a gyülekezet birtokába, amelyet kifejezetten azzal a
céllal adományoztak, hogy annak értékesítéséből a helyi gyülekezet pénzügyi alapját növeljék, vagy ha az adott döntést a kerületi
szuperintendens és a Kerületi Egyháztulajdoni Testület írásban
jóváhagyja. (113.3-13.4, 113.7, 113.14, 234.3)
104.1. A helyi gyülekezet ingatlanát folyó költségek fedezése
céljából nem szabad jelzáloggal megterhelni.
104.2. Az a helyi gyülekezet, amely jelzáloggal terhel vagy elad
ingatlant, vagy kártérítést kap biztosított ingatlanra, azt kizárólag
arra használhatja, hogy ingatlant vásároljon, azon nagyobb fejlesztést hajtson végre, vagy csökkentse más ingatlan miatti tartozását. Kizárólag a kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával használható fel az összeg más célra.
104.3 A képviselők és/vagy a helyi gyülekezet nem idegeníthet
el tulajdont a Názáreti Egyháztól. (113-13.1)
104.4. Gyülekezetek kilépése. Egyetlen helyi gyülekezet sem
léphet ki testületileg a Názáreti Egyházból, és semmilyen módon
nem szakíthatja meg vele a kapcsolatot, hacsak nem az Egyete-
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mes Gyűlés engedélyével, és jóváhagyott feltételek és tervek szerint. (106.2-6.3)
105. Összeolvadás. Két vagy több helyi gyülekezet az érintett
gyülekezetek jelen levő tagjainak e célból összehívott gyűlésein
megtartott titkos szavazásokon elért kétharmados többséggel
összeolvadhat, feltéve, hogy az összeolvadást az egyes gyülekezetvezetőségek tagjainak többsége ajánlja a vezetőség minden
tagjának részvételével megtartott titkos szavazáson. Az összeolvadást írásban jóvá kell hagynia a kerületi szuperintendensnek,
a Kerületi Tanácsadó Testületnek és a joghatósággal rendelkező
egyetemes szuperintendensnek.
Az összeolvadást az új gyülekezetnek a tisztségviselők megválasztása és a lelkipásztori kérdés rendezése végett összehívott
rendkívüli gyűlésén kell véglegesíteni. E gyűlésen a kerületi szuperintendens vagy egy általa kijelölt lelkész elnököl.
Az így létrehozott szervezet egyesíti a korábbi gyülekezetek teljes tagságát, ezen gyülekezetek minden részlegének tagságát, és
részben vagy teljesen egyesítheti ezen gyülekezetek vagyonát és
tartozásait, feltéve, hogy ezt a kerületi szuperintendens, a Kerületi Tanácsadó Testület és a joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendens jóváhagyja. Az összeolvadás egyesíti az egyetemes, oktatási és kerületi arányos pénzügyi hozzájárulásokat is.
A kerületi szuperintendens bejelentését követően a Názáreti
Egyház egyetemes titkárának joga van arra, hogy a nem működő
gyülekezetek nevét törölje a gyülekezetek jegyzékéből.
106. Gyülekezetek nem működővé/megszűntté nyilvánítása.
Gyülekezeteket átmeneti időre a Kerületi Tanácsadó Testület határozatával nem működővé lehet nyilvánítani.
106.1. Egy helyi gyülekezetet a kerületi szuperintendens javaslatára a Kerületi Tanácsadó Testület kétharmados többségű
szavazásával lehet feloszlatni. Ilyen határozatot csak akkor lehet
hozni, ha a kerületi szuperintendens konzultált a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendenssel, és megerősítést kapott tőle.
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106.2. Ha egy helyi gyülekezet feloszlik, kilép, vagy ki akar lépni
a Názáreti Egyházból (amit a Kerületi Tanácsadó Testület hitelesít), semmiféle esetlegesen létező gyülekezeti tulajdont nem szabad más célra fordítani; a tulajdonjog átszáll arra a meghatalmazottként eljáró Kerületi Tanácsadó Testületre, amely kerületben a
gyülekezetet bejegyezték, vagy a Kerületi Gyűlés intézkedésének
megfelelően más meghatalmazott képviselőre, a Názáreti Egyház
céljaira való hasznosítás végett. A feloszlott gyülekezet tulajdonát kezelő képviselők csak a Kerületi Tanácsadó Testület – vagy
a Kerületi Gyűlés által kijelölt más meghatalmazott – rendelkezésére és irányítása alatt, a joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendens írásos jóváhagyásával adhatják el a tulajdont
vagy rendelkezhetnek vele: vagy a nevezett tulajdon átengedésével, vagy az eladásából származó haszonnak a Kerületi Gyűlés
vagy a Kerületi Tanácsadó Testület rendelkezése szerinti felhasználásával. (104.4, 222.17)
106.3. Ha egy gyülekezet feloszlik, kilép, vagy ki akar lépni a
Názáreti Egyházból (amit a Kerületi Tanácsadó Testület hitelesít), képviselője vagy képviselői tulajdont nem vonhatnak ki a Názáreti Egyház használatából. (104.4, 141-44, 222.17)
106.4. Csak a hivatalosan feloszlott gyülekezetek törölhetők az
egyetemes titkár nyilvántartásából.
106.5. Amikor egy helyi gyülekezet inaktívvá lett nyilvánítva,
akkor a kifizetések aláírói átutalják a gyülekezet összes folyó és
megtakarítási számlájáról a követelések kiegyenlítése után megmaradt összeget a Kerületi Tanácsadó Testületnek letétre. Ahol
ezt nem teszik meg, ott a Kerületi Tanácsadó Testületnek jogában
áll – határozat alapján – lezárni minden számlát, és átvenni a vagyon fölötti rendelkezési jogot, amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi.

B. Tagság
107. Teljes jogú tagság. A helyi gyülekezet teljes jogú tagságát azok alkotják, akiket az arra felhatalmazott személyek helyi
gyülekezetté szerveztek, illetve akiket a lelkipásztor, a kerületi
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szuperintendens vagy az egyetemes szuperintendens nyilvánosan
felvett a gyülekezet tagjainak sorába, miután a felvételre jelentkező személy bizonyságot tett a megtéréséről, valamint arról,
hogy hiszi a Názáreti Egyház tanait, és aláveti magát az egyház
kormányzásának. Az éves és rendkívüli Gyülekezeti Gyűléseken
azonban csak a 15. életévüket betöltött gyülekezeti tagoknak van
szavazati joguk, akik aktív tagjai a gyülekezetnek. (29, 35.4, 111,
113.1, 413.3, 417, 427.8, 433.8-33.9)
107.1. Ha valaki csatlakozni kíván a gyülekezethez, akkor a
lelkipásztornak ismertetnie kell vele a gyülekezeti tagsággal járó
jogokat és kötelezettségeket, a Hitelveket, a keresztyén jellem
irányelveit, a keresztyén életvitel irányelveit, valamint a Názáreti
Egyház célját és küldetését.
Az Evangelizációs és Egyháztagsági Bizottsággal való konzultációt követően a szolgáló az elfogadható jelölteket nyilvános istentiszteleten – a jóváhagyott befogadási formát használva (801)
– befogadja a gyülekezet tagságába. (27, 33-39, 110-110.4, 225)
107.2. A gyülekezet jellegű missziók tagjai. Ahol a helyi gyülekezet megszervezése nem történt meg, ott egy gyülekezet jellegű
misszió fogadja be a tagokat, és szerepelteti őket az éves statisztikában a 107. és 107.1. pontban foglaltak szerint.
108. Társult tagság. Ahol a kerület úgy intézkedik, a helyi gyülekezetnek lehetnek társult tagjai, akik rendelkeznek a gyülekezeti
tagok minden előjogával, azzal a megkötéssel, hogy nem szavazhatnak, és nem tölthetnek be gyülekezeti tisztségeket. (203.24)
108.1. A társult tagok – a lelkipásztor és az Evangelizációs és
Egyháztagsági Bizottság belátása szerint – bármikor teljes jogú
tagként befogadhatók, vagy a tagok sorából törölhetők.
109. Inaktív tagság. A helyi gyülekezet bizonyos személyeket –
a 109.1 és 109.2. pontokban felsorolt indokok alapján – „inaktív
tagokká” nyilváníthat. (112.3, 133)
109.1. Egy helyi gyülekezet azon tagját, aki máshová költözött,
és megszűnik aktívan szolgálni korábbi gyülekezetében, arra kell
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buzdítani, hogy a Názáreti Egyház helyi gyülekezetét látogassa,
és kérje az ottani gyülekezet tagságába való áthelyezését.
109.2. Ha egy tag a gyülekezet minden összejöveteli alkalmától hat egymást követő hónapon keresztül a helyi vezetőség által
méltányolhatónak ítélt indok nélkül távol maradt, és ha történt
kísérlet arra, hogy bátorítsák: lehetőségei szerint legyen aktív, az
Evangelizációs és Egyháztagsági Bizottság javaslatára és a helyi
vezetőség határozatával inaktív taggá lehet őt nyilvánítani. Ezt a
személyt a lelkipásztornak egy héten belül felmentő levélben tájékoztatnia kell a helyi vezetőség határozatáról. A helyi vezetőség
eme határozata után a lelkipásztornak a tag neve mellé ezt kell
írnia: „A helyi vezetőség az inaktív tagok sorába helyezte (dátum)”. Ezt a határozatot egy 120 napos – imával és könyörgéssel
eltöltött – várakozási idő követi, amelynek során az inaktív tag
írásban kérheti, hogy a helyi vezetőség helyezze vissza a nevét a
gyülekezet aktív tagjainak a névsorába. A kérésnek tartalmaznia
kell a tagsági fogadalom megújítását, és ezt követnie kell a helyi
gyülekezet istentiszteletein való megújított részvételnek. A helyi
vezetőségnek a kérésre 60 napon belül kell válaszolnia. Az ilyen
személy teljes jogú tagságát az Evangelizációs és Egyháztagsági
Bizottság javaslatára a helyi vezetőség állíthatja vissza.
109.3. Az inaktív tagokat az aktív tagokkal együtt a helyi gyülekezet teljes jogú tagjai közé kell számítani. A tagságot kategóriánként kell jelenteni a Kerületi Gyűlésnek, elkülönítve (1) az
aktív és (2) az inaktív tagokat.
109.4. Az inaktív tagok nem szavazhatnak az éves vagy rendkívüli Gyülekezeti Gyűléseken, és nem tölthetnek be tisztségeket.

C. Az Evangelizációs és Egyháztagsági Bizottság
110. A helyi vezetőség gondoskodik a lelkipásztor mellett tanácsadói minőségben működő, legalább háromtagú Evangelizációs és Egyháztagsági Bizottságról. A bizottság elnöke a lelkipásztor. A bizottság feladatai:
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110.1. A helyi gyülekezetben az evangelizációt előmozdítani, és
az evangelizáció gyümölcseinek megőrzésére törekedni. (107-7.1,
129.24)
110.2. Olyan módszereket tanulmányozni és ajánlani a helyi vezetőségnek és a különböző részlegeknek, amelyek a gyülekezeti
élet egészében hangsúlyozzák az evangelizációt.
110.3. Azon helyi bizottságként szolgálni, amely végrehajtja
mind az egyetemes, mind a kerületi felekezeti evangelizációs
programokat.
110.4. Buzdítani az újonnan megtérteket, hogy következetes
lelki élettel, a Biblia és az Egyházrend tanulmányozásával – egyénileg és/vagy a lelkipásztor tagságra felkészítő tanfolyamán – alkalmassá váljanak a tagságra, szem előtt tartva, hogy a hitvallásuk
nyomán befogadott tagok segítik megőrizni az evangelizáció gyümölcseit. (26-27, 35.4.)
110.5. Törekedni arra, hogy az új tagokat teljesen bevonják a
gyülekezet közösségi életébe és szolgálatába.
110.6. A lelkipásztorral együttműködve kidolgozni az új tagok
folyamatos lelki vezetésére szolgáló programot.
110.7. A lelkipásztor jelölése alapján a helyi evangelizáció
sorozatokra evangélistákat ajánlani a gyülekezetvezetőségnek.
Ajánlatos, hogy évente legalább egy olyan evangelizációsorozat
legyen, amelyet egy véglegesített, kiküldött vagy bejegyzett evangélista tart.
110.8. Senkit sem fogadhatnak be a teljes jogú tagságba, amíg
a lelkipásztor a befogadást az Evangelizációs és Egyháztagsági
Bizottsággal előzetesen nem véleményeztette. (107.1)

D. A tagság megváltoztatása
111. Áthelyezés. Ha egy tag kéri, a lelkipásztor áthelyezheti
tagságát a Názáreti Egyház bármelyik – a tag által megnevezett
– gyülekezetébe. (Lásd a 813.4. pont alatti nyomtatványt.) Ez az
áthelyezés csak három hónapig érvényes. Amikor az áthelyezést a
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befogadó helyi gyülekezet elismeri, akkor a tag tagsága az előbbi
gyülekezetben megszűnik. (813.5)
111.1. Ajánlás. Amikor egy tag kéri, a lelkipásztor ajánlási igazolást adhat bármelyik, a tag által megnevezett evangéliumi egyházba vagy gyülekezetbe (lásd a 813.2. pont alatti nyomtatványt);
ezt követően a tag tagsága az igazolást kiadó helyi gyülekezetben
azonnal megszűnik. (112.2)

E. A tagság megszűnése
112. Szolgálók. Ha egy engedéllyel rendelkező vagy felszentelt
szolgáló a Názáreti Egyházon kívüli egyház vagy gyülekezet tagja
lett vagy egy ilyen egyház szolgálatához csatlakozott, akkor a gyülekezet lelkipásztorának, ahol a szolgáló tag, erről az eseményről
azonnal értesítenie kell a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületet. A Szolgálatra Jogosító Testület megvizsgálja és megerősíti
a szolgáló státuszát. Ha a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület
úgy határoz, hogy a szolgálót törölni kell a szolgálók névsorából,
akkor a helyi gyülekezet lelkipásztora is törli e személy nevét a
gyülekezeti tagok nyilvántartásából, és a neve után ezt írja: „Más
felekezethez történő csatlakozás miatt a tagsága törölve”. (427.9,
433.10-33.11)
112.1. Laikusok. Amennyiben egy helyi gyülekezet laikus tagja
bármely más vallási vagy egyházi szervezettől tagságot, igehirdetési engedélyt vagy felszentelést fogadott el, vagy független egyházi vagy missziós tevékenységet folytat, e körülmény miatt tagsága
a helyi gyülekezetben azonnal megszűnik, kivéve, ha erre évente
írásos jóváhagyást kap annak a helyi gyülekezetnek a vezetőségétől, amelynek tagja, és évente írásos jóváhagyást kap azon kerület
Kerületi Tanácsadó Testületétől, amelyhez gyülekezete tartozik.
112.2. Elbocsátás a tagságból. Ha egy tag kéri, a lelkipásztor
elbocsátó levelet adhat neki (lásd a 813.3. pont alatti nyomtatványt); ezzel a tagsága azonnal megszűnik. (111.1, 112)
112.3. Két évvel azután, hogy valakinek a tagságát „inaktívvá”
minősítették, a helyi vezetőség határozatával az illető neve eltávolítható a gyülekezet tagnyilvántartásából. E határozat után a
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lelkipásztor ezt írja a tag neve után: „A helyi vezetőség eltávolította (dátum)”. (109, 133)

F. Gyülekezeti Gyűlések
113. A helyi gyülekezet tagjainak tanácskozás vagy ügyintézés
céljából tartott összejövetelét Gyülekezeti Gyűlésnek nevezzük.
A Názáreti Egyház tagjainak Gyülekezeti, Kerületi és Egyetemes
Gyűléseit és bizottságainak üléseit, azok lefolyását az alkalmazandó jogszabályok, az alapító okiratok, valamint az Egyházrendben
foglalt kormányzási szabályok szerint, a parlamentáris eljárásokra vonatkozó Robert’s Rules of Order Newly Revised (Robert-féle
javított házszabályok) legújabb kiadása alapján kell szabályozni
és felügyelni. (40, 104, 113.7, 115, 415)
113.1. A Gyülekezeti Gyűlésen csak azok a személyek szavazhatnak, akik aktív tagjai a gyülekezetnek, és betöltötték 15. életévüket. (107, 109-9.4)
113.2. Nem biztosítunk lehetőséget a Gyülekezeti Gyűlésektől
távol maradó személyek szavazására.
113.3. Ügyintézés. Ügyeket – beleértve a választásokat is –, ha
nem vonatkoznak rájuk különleges szabályok, az egyház lelkületével és rendjével összhangban bármely Gyülekezeti Gyűlésen
lehet intézni.
113.4. A polgári jog követése. Minden esetben, amikor a polgári jog Gyülekezeti Gyűlések összehívására és levezetésére különleges eljárást ír elő, azt szigorúan be kell tartani. (142)
113.5. Az elnöklő tisztségviselő. Az éves vagy rendkívüli Gyülekezeti Gyűléseken a lelkipásztor – aki hivatalból a helyi gyülekezet elnöke –, a kerületi szuperintendens, a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendens, vagy pedig a kerületi
szuperintendens vagy az egyetemes szuperintendens által kijelölt
személy elnököl. (210.1, 307.9, 413.23)
113.6. A titkár. A helyi vezetőség titkára minden Gyülekezeti Gyűlés titkára; távollétében ideiglenes titkárt kell választani.
(135.4)
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113.7. Az Éves Gyűlés. A Kerületi Gyűlés előtt legfeljebb 90
nappal Éves Gyülekezeti Gyűlést kell tartani. Az Éves Gyűlést
a gyűlés előtt legalább két vasárnapon a szószékről nyilvánosan
meg kell hirdetni. Ezt az Éves Gyűlést a helyi vezetőség jóváhagyásával több mint egy napon, vagy több mint egy istentiszteleten
is meg lehet tartani.
113.8. Beszámolók. Az Éves Gyülekezeti Gyűlésen a lelkipásztornak (413.15), a vasárnapi iskolai szuperintendensnek (146.6),
a Nemzetközi Názáreti Ifjúság elnökének (151.4), a Nemzetközi Názáreti Misszió elnökének (153.2), a diakonisszáknak (406),
a helyi szolgálóknak (426.1), a titkárnak (135.2) és a vezetőség
pénztárosának (136.5) beszámolót kell előterjeszteniük.
113.9. A jelölőbizottság. Jelölőbizottság jelöli a tisztségviselőket, testületeket és Kerületi Gyűlések küldötteit, feltéve, hogy e
jelölések nem más jogkörébe tartoznak.
A jelölőbizottság legalább három és legfeljebb hét gyülekezeti
tagból áll, beleértve a lelkipásztort is; összeállítása a gyülekezetvezetőség által javasolt bármilyen módszerrel történhet. A bizottság elnöke a lelkipásztor. E bizottság által jelölt valamennyi
személynek ki kell jelentenie, hogy eleget tesz az egyházi tisztségviselőkkel szemben a 39. pontban támasztott követelményeknek.
113.10. Választások. Az Éves Gyülekezeti Gyűlésen választják
meg titkos szavazással a gondviselőket (137), a képviselőket (141,
142.1), a vasárnapi iskolai szuperintendenst (146) és a Vasárnapi
Iskolai szolgálatok Testületét (145); ezek a következő gyülekezeti
évben utódaik megválasztásáig, illetve addig szolgálnak, amíg a
választott utódok eleget nem tesznek a pozícióval járó követelményeknek. Gyülekezeti tisztségviselőket csak a Názáreti Egyház
adott helyi gyülekezetének tagjai közül lehet megválasztani.
Helyi gyülekezeteinket arra utasítjuk, hogy tisztségviselőknek
csak olyan személyeket válasszanak meg, akik tanúságot tesznek
a teljes megszentelődés megtapasztalásáról, és akiknek élete nyilvános tanúbizonyság a minket szent életre hívó Isten kegyelméről; akik összhangban vannak a Názáreti Egyház tanaival, alkot-
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mányával és gyakorlatával; s akik részvételükkel, tizedükkel és
felajánlásaikkal lelkiismeretesen támogatják a helyi gyülekezetet.
(39, 127, 145, 146)
113.11. Ahol a törvény megengedi, és azokban a gyülekezetekben, ahol ezt az eljárást és a megválasztandók számát a jelen levő
gyülekezeti tagok szavazattöbbséggel jóváhagyták, megválasztható a gyülekezetvezetőség, és ekkor megfelelő arányban – a 137.
és a 141. ponttal összhangban – kijelölhetők a gondviselők és a
képviselők. Ha a gyülekezetvezetőséget így választják meg, a gyülekezetvezetőség bizottságokká szervezi magát, hogy elvégezze a
rábízott feladatokat. Ha – a 145. ponttal összhangban – a gyülekezetvezetőség részeként oktatási bizottságot választottak, ez a
bizottság lesz a vezetőség Oktatási Bizottsága. (145-45.10) Eltérő
testületi és bizottsági struktúra is alkalmazható a helyi gyülekezet
önszerveződésében a szolgálat és misszió tekintetében, amennyiben a kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület
írásban jóváhagyta, és amennyiben a polgári törvényekkel nincs
összeütközésben.
113.12. Ahol a törvények megengedik, és azokban a gyülekezetekben, amelyekben a szabályosan összehívott Éves Gyülekezeti Gyűlésen jelen levő gyülekezeti tagok szavazattöbbséggel
jóváhagyják – a kerületi szuperintendens írásos jóváhagyásának
kézhezvétele után – a gyülekezetvezetőség tagjainak fele kétéves
időszakra, vagy a gyülekezetvezetőség tagjainak egyharmada
hároméves időszakra választható meg; mindkét esetben évente
ugyanannyi új tagot kell választani. Ha a gyülekezetvezetőséget
így választják, a gondviselők és képviselők számának összhangban kell lennie a 137. és 141. ponttal.
113.13. Az Éves Gyülekezeti Gyűlés – az Egyetemes Gyűlés által a 201-1.2. pontok alapján meghatározott képviseleti létszám
szerint – titkos szavazással megválasztja a Kerületi Gyűlés laikus
küldötteit.
113.14. A lelkipásztor vagy a gyülekezetvezetőség rendkívüli
Gyülekezeti Gyűlést hívhat össze – utóbbi csak abban az esetben,
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ha előzetesen megszerezte vagy a lelkipásztor, vagy a kerületi
szuperintendens, vagy a joghatósággal bíró egyetemes szuperintendens jóváhagyását. (104)
113.15. A rendkívüli Gyülekezeti Gyűléseket mindig legalább
két korábbi rendes istentiszteleten a szószékről nyilvánosan ki
kell hirdetni. Ott, ahol a polgári törvénykönyv erről rendelkezik,
azon rendelkezéseknek megfelelően kell a rendkívüli Gyülekezeti Gyűlést meghirdetni. (115-15.1, 122, 137, 139, 142.1, 144)

G. A gyülekezeti év
114. Az igazgatási év egyezzen meg a helyi gyülekezet statisztikai évével, és ezt kell gyülekezeti évnek tekinteni.
114.1. A statisztikai évnek legfeljebb 90 nappal a Kerületi Gyűlés megnyitása előtt kell véget érnie; az új statisztikai év pedig az
előző statisztikai év lezárását követő napon kezdődik. E határok
között a statisztikai év kezdetének és lezárásának pontos dátumát
a Kerületi Tanácsadó Testület határozza meg. (222.1)

H. A lelkipásztor meghívása
115. Egy felszentelt vagy engedéllyel rendelkező szolgáló (412)
úgy hívható meg egy gyülekezet lelkipásztorának, ha a gyülekezet
szabályosan összehívott éves vagy rendkívüli Gyülekezeti Gyűlésén jelen levő és szavazásban résztvevő szavazó korú gyülekezeti
tagjainak legalább kétharmada titkos szavazással meghívja, feltéve, hogy ezt a felszentelt vagy engedéllyel rendelkező szolgálót
a gyülekezetvezetőség a kerületi szuperintendenssel folytatott
konzultáció után minden tagjának kétharmados többségű titkos
szavazásával jelölte, és a jelölést a kerületi szuperintendens jóváhagyta. A lelkész vagy engedéllyel rendelkező szolgáló, aki tagja
a helyi gyülekezetnek, a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyása
nélkül nem jelölhető ezen gyülekezet lelkipásztorának. Ez a meghívás felülvizsgálható és meghosszabbítható az Egyházrendben
rögzített szabályozásnak megfelelően. (118, 121-23, 129.2, 160.8,
208.9)
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115.1. A lelkipásztori tisztségre való meghívás elfogadásáról
a szolgálónak a meghívást megszavazó Gyülekezeti Gyűlés után
legfeljebb 15 nappal nyilatkoznia kell.
115.2. A gyülekezetvezetőségnek és a lelkipásztornak céljaikat
és elvárásaikat írásban világosan közölniük kell egymással. (121,
129.3-29.4)
115.3. Miután a lelkipásztor elkezdi szolgálatát, amikor célszerűnek látszik, a lelkipásztor és a gyülekezet egy beiktatási vagy
szövetségkötési istentiszteletet tarthat. Az istentisztelet célja,
hogy hálát adjunk Istennek a vezetéséért és a gyülekezet egységéért. Ahol ez célszerű, a kerületi szuperintendens vezesse az
istentiszteletet.
115.4. A meghíváskor a helyi gyülekezet meghatározza a javasolt javadalmazást. Ennek összegét a gyülekezetvezetőség határozza meg. Ha a gyülekezet vagy a gyülekezetvezetőség és a
lelkipásztor között egyezség jön létre, a lelkipásztor teljes fizetésének folyósítása a gyülekezet erkölcsi kötelessége. Ha azonban
a gyülekezet képtelenné válik a kialkudott fizetés további folyósítására, ez a fizetésképtelenség vagy elmaradás nem tekinthető
elégséges oknak ahhoz, hogy a lelkipásztor polgári pert indítson
a gyülekezet ellen; és a gyülekezet semmi esetre sem lehet jogilag
felelős többért, mint amennyi más célra nem szánt összeg a lelkipásztor tényleges szolgálati ideje alatt felgyülemlett.
A helyi gyülekezetnek gondoskodnia kell a lelkipásztor utazási
és költözési költségeiről is. (38-38.3, 129.8-29.9)
115.5. A lelkipásztor javadalmazása a lelkipásztornak a helyi
gyülekezetben végzett első hivatalos vasárnapi szolgálatát megelőző hétfőn kezdődik.
116. Az öt évnél kevesebb ideje megszervezett, vagy az előző
Éves Gyülekezeti Gyűlésen harmincötnél kevesebb szavazó taggal rendelkező, vagy a kerülettől rendszeres pénzügyi támogatásban részesülő gyülekezet lelkipásztorát – a Kerületi Tanácsadó
Testület egyetértésével – a kerületi szuperintendens jelölheti ki
vagy jelölheti újra. (208.1-8.3, 208.5, 208.16)
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117. Ha a lelkipásztori ügyek vonatkozásában a gyülekezetvezetőség és a kerületi szuperintendens között nézeteltérés van,
a gyülekezetvezetőség vagy a kerületi szuperintendens az ügyet
döntésre a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens
elé terjesztheti. E döntés ellen mind a gyülekezetvezetőség, mind
a kerületi szuperintendens az Egyetemes Szuperintendensek Testületéhez fellebbezhet. Minden ilyen fellebbezést, a fellebbezés
elutasítását és a velük kapcsolatos érveket – akár a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendenshez, akár az Egyetemes
Szuperintendensek Testületéhez nyújtják be őket – írásban kell
benyújtani. A fellebbezésnek, a fellebbezés elutasításának vagy a
velük kapcsolatos érveknek – akár a gyülekezetvezetőség, akár a
kerületi szuperintendens nyújtja be őket – egy példányát meg kell
küldeni a másik félnek is. A gyülekezetvezetőségnek a fellebbezéséről jegyzőkönyvet kell készítenie, melynek tartalmaznia kell
a fellebbezési határozatot, a benne foglalt érveket és a szavazási
jegyzőkönyvet. Ha egy szóba jövő szolgáló visszalép, vagy ha a lelkipásztorjelölt alkalmatlannak bizonyul a jelölésre, a fellebbezési
folyamat azonnal befejeződik, és a kerületi szuperintendensnek,
valamint a gyülekezetvezetőségnek folytatnia kell a lelkipásztori
ügy rendezését.
118. Ha a lelkipásztor engedéllyel rendelkező szolgáló, meghívása – hacsak szolgálói meghatalmazását nem hosszabbítják meg
– a Kerületi Gyűlés befejeződésekor véget ér.
119. Egy lelkipásztor sem hagyhatja abba a gyülekezet gondozását, hacsak lelkipásztori szolgálatának vége előtt legalább 30
nappal a gyülekezetvezetőségnek és a kerületi szuperintendensnek nem nyújtja be írásban a lemondását, s ezt a lemondást a gyülekezetvezetőség el nem fogadja, és a kerületi szuperintendens
írásban jóvá nem hagyja. Ha a lemondást elfogadták, a szolgálat
befejezéséről 30 napon belül bármikor megegyezhetnek.
119.1. A leköszönő lelkipásztornak a gyülekezetvezetőség titkárával együttműködve a gyülekezet tagságáról naprakész címeket tartalmazó pontos jegyzéket kell készítenie. E jegyzéknek
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számszerűen meg kell egyeznie az utolsó nyilvánosságra hozott
kerületi jegyzőkönyvvel, és tartalmaznia kell a folyó évi törléseket
és gyarapodásokat.
120. A gyülekezet a gyülekezetvezetőség javaslatára és a kerületi szuperintendens jóváhagyásával társlelkészeket is választhat.
Ebben az esetben az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:
1. A társlelkészek a kerületi szuperintendens irányításával,
a gyülekezetvezetőséggel együttműködve kidolgoznak
egy konkrét tervet a feladatok és a fennhatóság célszerű
elosztására.
2. Noha a társlelkészek egyenrangú felekként töltik be a
lelkipásztori hivatalt, a gyülekezetvezetőségnek ki kell
jelölnie egyiküket mint elnököt, aki betölti a jogi személy
és a gyülekezetvezetőség elnökének tisztségét.
3. A lelkipásztori tisztség felülvizsgálatának folyamatát az
Egyházrend 122. pontjában leírtaknak megfelelően kell
elvégezni.
120.1. Ha egy társlelkész leköszön, vagy lejár a megbízatása,
a hivatalban maradó társlelkészt a kerületi szuperintendens kinevezheti a gyülekezet lelkipásztorává; azonban ilyenkor a lelkipásztori kérdést 60 napon belül a gyülekezetvezetőség elé kell
terjeszteni, és a gyülekezetnek ekkor a 115. pontban vázolt folyamatot kell követnie.

I. A gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolata
121. A lelkipásztornak és a gyülekezetvezetőségnek minden évben egy tervező alkalmat kell tartania, amelynek során megújítják
a gyülekezet és a lelkipásztor elvárásait és céljait. A gyülekezet és
a lelkipásztor közötti írásos megállapodást, amely a célokat, terveket és célkitűzéseket tartalmazza, frissíteni kell. Ezt az írott megállapodást a kerületi szuperintendensnek iktatnia kell (115.2, 129.4)
121.1. A lelkipásztoroknak és a gyülekezeteknek törekedniük
kell arra, hogy világosan megértsék egymás elvárásait, és őszintén
követniük kell a bibliai alapelveket, hogy a gyülekezeten belül a
nézeteltéréseket a megbékélés szellemében rendezzék. A nézet-
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eltérések rendezésének bibliai alapelvei (Mt 18,15-20; Gal 6,1-5)
a következőket foglalják magukban:
1. Törekedni kell a nézeteltérések négyszemközti megbeszélés
révén való rendezésére.
2. Ha ez nem vezet eredményre, kérjük egy vagy két másik
testvér segítségét.
3. A nézeteltéréseket csak akkor vigyük a gyülekezetvezetőség
elé, ha a négyszemközti megbeszélés és a kis csoportos erőfeszítés kudarcot vallott.
4. A keresztyéneknek kötelességük azon fáradozni, hogy a nézeteltérések a szeretet, az elfogadás és a megbocsátás szellemében rendeződjenek.

J. A gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolatának
felülvizsgálása
122. A gyülekezetet és a lelkipásztort érintő rendszeres felülvizsgálat. A gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolatát a gyülekezetvezetőségnek – a kerületi szuperintendenssel vagy egy általa kijelölt felszentelt szolgálóval vagy laikus személlyel együtt
– a lelkipásztori szolgálat második évfordulója előtt legfeljebb 60
nappal, azután pedig négyévenként felül kell vizsgálnia. A kerületi szuperintendens – vagy az általa kijelölt felszentelt szolgáló
vagy laikus személy – felelős a gyülekezetvezetőséggel való találkozás időpontjának kitűzéséért és levezetéséért. A találkozó(ka)
t a lelkipásztorral való konzultáció után kell kitűzni. A felülvizsgálati találkozó(ka)t végrehajtási ülésen kell lebonyolítani (a
gyülekezetvezetőség részvételével, a lelkipásztort is beleértve). A
kerületi szuperintendens megítélése alapján a felülvizsgálat egy
részét a lelkipásztor távollétében lehet megtartani. Amennyiben
a lelkipásztor házastársa a vezetőség választott tagja, nem vehet
részt a felülvizsgálaton.
A gyülekezetvezetőségnek és a kerületi szuperintendensnek
a gyülekezetet és a lelkipásztort érintő rendszeres felülvizsgálat
céljából létrejövő találkozóját megelőző vasárnapon e gyüleke-
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zetvezetőségi ülés célját megmagyarázó nyilvános és/vagy nyomtatott hirdetményt kell a gyülekezet elé tárnia.
A felülvizsgálati ülésen meg kell beszélni a gyülekezet és a lelkipásztor közötti kapcsolat folytatásának kérdését. A cél a konszenzus kialakítása, anélkül hogy formális gyülekezetvezetőségi
szavazásra szükség lenne. Ha a gyülekezetvezetőség nem dönt
úgy, hogy a gyülekezet és a lelkipásztor közötti kapcsolat folytatásának kérdését a gyülekezet tagsága elé terjeszti, akkor a gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolata folytatódik.
A gyülekezetvezetőség szavazhat úgy, hogy a lelkipásztori megbízás kérdését a gyülekezet tagsága elé terjeszti. Ez a szavazás
titkos, és a javaslat elfogadásához valamennyi jelen lévő gyülekezetvezetőségi tag szavazattöbbségére van szükség.
Ha a gyülekezetvezetőség úgy szavaz, hogy a gyülekezet és a
lelkipásztor kapcsolatának kérdését a gyülekezet tagsága elé terjeszti, az ügyet az e célból szabályosan összehívott és a javaslat
elfogadását követően 30 napon belül megtartott Gyülekezeti
Gyűlés elé kell terjeszteni. A következő kérdést kell feltenni:
„Folytatódjék-e a gyülekezet és a lelkipásztor közötti jelenlegi
kapcsolat?” A szavazás titkos, és kétharmados többséget igényel,
hacsak a polgári törvények az adott országban másképp nem
rendelkeznek.
Ha a gyülekezet tagsága a gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolatának meghosszabbítása mellett szavaz, a megbízás úgy folytatódik, mintha nem is lett volna szavazás; máskülönben a lelkipásztori megbízás a kerületi szuperintendens által megállapított
napon ér véget; ennek azonban legalább 30 és legfeljebb 180 nappal a szavazás után kell lennie. Ha a lelkipásztor úgy dönt, hogy
nem kíván gyülekezeti szavazást, lemondhat. Ebben az esetben a
lelkipásztori megbízás a kerületi szuperintendens által meghatározott napon ér véget; ennek azonban legalább 30 és legfeljebb
180 nappal az után kell lennie, hogy a lelkipásztor úgy döntött:
nem kíván gyülekezeti szavazást. A rendszeres felülvizsgálat részeként a lelkipásztornak és a gyülekezeti vezetőségnek egy érté-
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kelést kell küldenie a kerületi szuperintendensnek arra vonatkozólag, hogy a gyülekezet mennyire tölti be küldetését, látását és
alapvető értékeit.
122.1. A szavazatszámláló bizottság elnökének – mielőtt bármiféle nyilvános bejelentés történne – a szavazás eredményéről a
lelkipásztort személyesen tájékoztatnia kell.
123. A gyülekezetet és a lelkipásztort érintő rendkívüli felülvizsgálat. A rendszeres felülvizsgálatok közötti időben a helyi gyülekezet vezetőségi gyűlése csak abban az esetben jogosult rendkívüli
vizsgálat megtartására, ha a megválasztott gyülekezetvezetőség
egészének többsége megszavazza ezt, és jelen van a kerületi szuperintendens – vagy a szuperintendens által kijelölt lelkész, aki
egyben az ülés elnöke is. Ha a kerületi szuperintendens és a gyülekezeti vezetőség azon a véleményen van, hogy a fent említett
kérdést a gyülekezet elé terjessze – miszerint a gyülekezet és a
lelkipásztor kapcsolata folytatódjon-e –, a kerületi szuperintendens és a gyülekezetvezetőség jelen lévő tagjai többségi szavazással (kivéve abban az országban, ahol a polgári törvények másképp
rendelkeznek) szavazásra bocsáthatják a kérdést egy rendkívüli
Gyülekezeti Gyűlésen. A kérdést a következő formában kell feltenni: „Folytatódjék-e a gyülekezet és a lelkipásztor jelenlegi kapcsolata?” Ezt a rendkívüli gyülekezeti és lelkipásztori felülvizsgálati gyűlést végrehajtási ülésen kell megtartani. (113.14)
Ha titkos szavazáson a szavazókorú és jelen levő gyülekezeti tagok kétharmadával (kivéve azt az országot, ahol a polgári
törvények másképp rendelkeznek) a gyülekezet úgy dönt, hogy
folytatódjon a gyülekezet és a lelkipásztor jelenlegi kapcsolata, a
lelkipásztor hivatali ideje úgy folytatódik, mintha nem lett volna
szavazás.
Ha azonban a gyülekezet a szavazás során nem dönt úgy, hogy
folytatódjon a gyülekezet és a lelkipásztor jelenlegi kapcsolata,
akkor az a kerületi szuperintendens által meghatározott napon
véget ér; ez a nap legfeljebb a szavazást követő 180. nap lehet.
(122-22.1)
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124. A krízisben levő helyi gyülekezet. Miután kiderül, hogy
egy helyi gyülekezet válság felé tart, a kerületi szuperintendens
a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával jogosult arra, hogy
létrehozzon egy bizottságot, amely megvizsgálja a kialakult helyzetet, és tervet készít a krízis elhárítására. A bizottságot két lelkész és a Kerületi Tanácsadó Testület két laikus tagja alkossa a
kerületi szuperintendenssel egyetemben, aki egyben a bizottság
elnöke is.
124.1. Ha a kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó
Testület véleménye szerint – mellyel a joghatósággal rendelkező
egyetemes szuperintendens is egyetért – valamelyik helyi gyülekezet pénzügyi, morális vagy egyéb válságban van, és ez a krízis
komolyan fenyegeti a gyülekezet stabilitását és jövőjét, (a) a kerületi szuperintendens vagy egy általa kijelölt Kerületi Tanácsadó
Testületi tag a gyülekezet és a lelkipásztor közötti kapcsolat folytatásának kérdését úgy terjesztheti a helyi gyülekezet elé, mintha a gyülekezetvezetőség kérte volna, hogy a 122. pont szerint
szavazzanak, vagy (b) a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens hozzájárulásával és a Kerületi Tanácsadó Testület
szavazattöbbségével a lelkipásztor és/vagy a gyülekezetvezetőség
megbízását befejezettnek lehet nyilvánítani. A kerületi szuperintendens a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens
és a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával bármely olyan
gyülekezet vezetőségét kinevezheti, amelyet válságban levőnek
nyilvánítottak. (208.3)

K. A gyülekezetvezetőség
127. Tagság. Minden helyi gyülekezetben kell gyülekezetvezetőségnek lennie. Ennek tagjai a lelkipásztor, a vasárnapi iskolai
szuperintendens, a Nemzetközi Názáreti Ifjúság elnöke, a Nemzetközi Názáreti Misszió elnöke (vagy ha az elnök a lelkipásztor házastársa, és úgy dönt, hogy nem szolgál a vezetőségben,
akkor az alelnöke; de ha az elnök a lelkipásztor házastársaként
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a vezetőségbeli szolgálat mellett dönt, akkor nem vehet részt a
lelkipásztor felülvizsgálatának folyamatában), a gyülekezet gondviselői és képviselői, valamint – ha az Éves Gyülekezeti Gyűlés
a gyülekezetvezetőség Oktatási Bizottságaként választotta meg
őket – a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének tagjai. A gyülekezetvezetőségnek nem lehet huszonötnél több rendes tagja.
A kerülettől megbízást nem kapott felszentelt és kerületi engedéllyel rendelkező szolgálók, továbbá a helyi gyülekezet fizetett
alkalmazottai nem választhatók meg a helyi gyülekezetvezetőség
tagjává.
Helyi gyülekezeteinket arra utasítjuk, hogy egyházi tisztségviselőknek csak olyan személyeket válasszanak meg, akik tanúságot
tesznek a teljes megszentelődés megtapasztalásáról, és akiknek
élete nyilvános tanúbizonyság a minket szent életre hívó Isten kegyelméről; akik összhangban vannak a Názáreti Egyház tanaival,
alkotmányával és gyakorlatával; s akik részvételükkel, tizedükkel
és felajánlásaikkal lelkiismeretesen támogatják a helyi gyülekezetet. (39, 113.9-13.12, 137, 141, 145, 146, 151, 153.2, 160.4)
128. Gyűlések. A gyülekezetvezetőség a gyülekezeti év kezdetekor lép hivatalba; havonként rendes ülést tart; rendkívüli ülést
pedig akkor, ha a lelkipásztor, a kerületi szuperintendens, vagy
– a lelkipásztor (ha pedig nincs lelkipásztor, a kerületi szuperintendens) jóváhagyásával – a gyülekezetvezetőség titkára összehívja. Az Éves Gyülekezeti Gyűlés és a gyülekezeti év kezdete
között az újonnan megválasztott gyülekezetvezetőség szervezési
okokból összeülhet; ilyenkor – a későbbiekben leírtak szerint –
gyülekezetvezetőségi titkárt és gyülekezeti pénztárost választ, továbbá megválasztja mindazokat a tisztségviselőket, akiket köteles
megválasztani. (129.19-130)
129. Feladata. A gyülekezetvezetőség feladata a következő:
129.1. Hacsak másként nincs szabályozva, a lelkipásztorral
összhangban törődni a gyülekezet munkájával és képviselni annak érdekeit. (156, 415)
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129.2. A kerületi szuperintendenssel folytatott konzultáció
után javasolni a gyülekezetnek bármely felszentelt vagy engedéllyel rendelkező szolgálót, akit a lelkipásztorságra a megfelelő
személynek ítél – feltéve, hogy a jelölést a kerületi szuperintendens jóváhagyja. (115, 208.9)
129.3. Együttműködni a hivatalát elfoglaló lelkipásztorral a célok és elvárások írásos rögzítésében. (115.2)
129.4. Legalább évente a lelkipásztorral együtt egy tervező alkalmat tartani, amelynek során megújítják a gyülekezet és a lelkipásztor elvárásait és céljait, terveit és célkitűzéseit, melyeket
írásban rögzítenek. (121)
129.5. Amíg a gyülekezet szabályosan meg nem hívja lelkipásztorát, a kerületi szuperintendens jóváhagyásával gondoskodni a
lelkipásztor helyettesítéséről. (209, 421)
129.6. Megtervezve a bevételeket és a kiadásokat, gondoskodni
a gyülekezet, valamint minden segítő szervezet, bölcsőde, óvoda
vagy általános és középiskola éves költségvetésének elkészítéséről és elfogadásáról.
129.7. Bizottságot kijelölni, amely (a) ellenőrzi a gyülekezeti
költségvetést, (b) beszámol a vezetőségnek a gyülekezet pénzügyi
helyzetéről és problémáiról.
129.8. Meghatározni a lelkipásztor fizetésének összegét, és ezt
évente legalább egyszer felülvizsgálni. (115.4, 122)
129.9. Gondoskodni a lelkipásztornak, a lelkipásztor helyettesének, valamint a gyülekezet összes többi fizetett alkalmazottjának támogatásáról; tervezéssel és finanszírozással bátorítani és
segíteni a lelkipásztor és az alkalmazottak életük végéig tartó tanulási elkötelezettségét. (115.4)
129.10. Az egészséges lelkipásztori szolgálatnak és a lelkipásztor élete végéig tartó tanulásának az előmozdítása végett a
gyülekezetvezetőség a kerületi szuperintendenssel konzultálva
gondoskodjon arról, hogy a lelkipásztor az adott gyülekezetben
végzett hétévi folyamatos szolgálat után tanulmányi szabadságot
vehessen ki. A szabadság kezdetét és időtartamát a lelkipásztor,
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a gyülekezetvezetőség és a kerületi szuperintendens együttesen
határozza meg. Erősen ajánlott, hogy a lelkipásztor a szabadság
idejére is teljes fizetést kapjon, és a gyülekezetvezetőség gondoskodjon róla, hogy a szószék ez idő alatt se maradjon üresen. Az
egyház megfelelő részlege olyan anyagokat dolgoz ki és sokszorosít, amelyek utat mutatnak a helyi gyülekezeteknek a lelkipásztor tanulmányi szabadságával kapcsolatos irányelvek és gyakorlat
kidolgozását és megvalósítását illetően.
129.11. Meghatározni azt a pénzügyi támogatást és szállásköltséget, amelyet egy evangélistának kapnia kell, és amikor a gyülekezetvezetőség meghív egy evangélistát, tájékoztatni őt erről a
minimális támogatásról.
129.12. Legjobb belátása szerint meghatalmazni azt a személyt,
akit a lelkipásztor (a) helyi szolgálónak vagy (b) laikus szolgálónak ajánl, vagy megújítani az ilyen személy meghatalmazását.
(402.3, 426.1, 426.3)
129.13. Legjobb belátása szerint, a lelkipásztor javaslatára –
feltéve, hogy az Egyházrend megkívánja ezt az ajánlást – ajánlani
a Kerületi Gyűlésnek azt, aki tanúsítványt kíván kapni a szolgálat
megbízással betölthető bármelyik tisztségére; beleértve mindazokat a laikus vagy szolgálójelölteket, akik szeretnék, hogy a helyi
gyülekezeten kívül is szolgálóként ismerjék el őket.
129.14. Legjobb belátása szerint, a lelkipásztor javaslatára,
ajánlani a Kerületi Gyűlésnek azt, aki kerületi szolgálói engedélyt
kíván kapni, vagy meg akarja hosszabbíttatni azt. (426.5, 427.1)
129.15. Legjobb belátása szerint, a lelkipásztor javaslatára – a
406. ponttal összhangban – a Kerületi Gyűlésnek ajánlani a diakonisszai meghatalmazás megújítását.
129.16. A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének javaslatára, a lelkipásztor hozzájárulásával, megválasztani a gyermekszolgálatok igazgatóját és a felnőttszolgálatok igazgatóját. (145.6)
129.17. Jóváhagyni a helyi gyülekezet Nemzetközi Názáreti Ifjúsági szervezete által, a Nemzetközi Názáreti Ifjúság alkotmánya szerint megválasztott NNI-elnököt.

94

Helyi kormányzás

129.18. Jóváhagyni a názáreti bölcsődék, óvodák, általános és
középiskolák tisztségviselőinek kiválasztását. (152, 160.1, 208.12,
413.18)
129.19. Az új vezetőség első gyűlésén a gyülekezeti tagok közül
titkárt választani, aki megfelel az Egyházrend gyülekezeti tisztségviselőkre vonatkozó 39. pontjában foglaltaknak, s aki a gyülekezeti év végéig, illetve utódjának megválasztásáig és megerősítéséig szolgál. (39, 113.6, 128, 135.1-35.7)
129.20. Az új vezetőség első gyűlésén a gyülekezeti tagok közül pénztárost választani, aki megfelel az Egyházrend gyülekezeti
tisztségviselőkre vonatkozó 39. pontjában foglaltaknak, s aki a
gyülekezeti év végéig, illetve utódjának megválasztásáig és megerősítéséig szolgál. A lelkipásztor közeli rokonai (házastársa,
gyermekei, testvérei, szülei) csak a kerületi szuperintendens és a
Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával szolgálhatnak a helyi
gyülekezet pénztárosaként. (128, 136.1-36.6)
129.21. Ügyelni arra, hogy a gyülekezet által bevételezett és kiadott minden pénzt gondosan könyveljenek – beleértve a gyülekezet iskoláinak és minden más kapcsolódó intézményének pénzmozgását is –, és hogy erről a gyülekezetvezetőség rendes havi
gyűléseire és az Éves Gyülekezeti Gyűlésre beszámoló készüljön.
(136.3-36.5)
129.22. Bizottságot felállítani, amelynek legalább két tagja
számba veszi a gyülekezet által bevételezett valamennyi pénzt, és
elszámol róla.
129.23. Könyvvizsgáló bizottságot kijelölni, amely legalább
évente ellenőrzi a gyülekezeti pénztáros, a Nemzetközi Názáreti
Ifjúság, a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete, a názáreti bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák pénzügyi okmányait és
a gyülekezet minden egyéb pénzügyi okmányát. A lelkipásztornak a helyi gyülekezet minden okmányához hozzá kell férnie.
129.24. Egy legalább háromtagú Evangelizációs és Egyháztagsági Bizottságot felállítani. (110)
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129.25. A legfeljebb hetvenöt tagú gyülekezetekben – ha célszerű – Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületeként működni. (145)
129.26. Ha valamelyik gyülekezeti tag ellen írásos vád érkezik,
öttagú vizsgálóbizottságot felállítani. (504)
129.27. A lelkipásztor javaslatára és a kerületi szuperintendens
írásos jóváhagyásával olyan fizetett segítőket választani, akiket a
helyi gyülekezet jónak lát. (151, 152, 160-60.1, 208.12)
129.28. Ha ezt a kerületi szuperintendens évente írásban jóváhagyja, valamelyik helyi szolgálót vagy engedéllyel rendelkező
szolgálót fizetés nélküli segédlelkésszé választani.
129.29. A gyülekezet számára hosszú távú tervezési bizottságot
választani, amelynek a lelkipásztor hivatalból az elnöke.
129.30. Elfogadni és megvalósítani egy olyan tervet, amelynek
célja ama kockázat csökkentése, hogy a gyülekezetben hatalmi
pozícióba helyezett egyének bizalmi vagy hatalmi pozíciójukkal
visszaélve helytelenül viselkedjenek. Minden egyes helyi gyülekezeti tervnek figyelembe kell vennie az adott gyülekezet egyedi
helyzetét.
130. A gyülekezetvezetőségnek a lelkipásztorral együtt végre kell hajtania azokat a támogatási terveket, amelyeket a
Világevangelizációs Alap és a Kerületi Szolgálati Alap fenntartására a Kerületi Gyűlés egyetértésével az Egyetemes Gyűlés elfogadott a helyi gyülekezetre nézve; ezeket a támogatásokat rendszeresen össze kell gyűjtenie és be kell fizetnie. (317.12, 334.8)
131. A sáfárság jelentése. Lásd a 38-8.4 pontokat.
132. Az újonnan megszervezett gyülekezetben a gyülekezet
vezetőségnek el kell látnia a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Tes
tületének feladatait, amíg ezt a testületet szabályosan meg nem
választják. (145)
132.1. Az újonnan megszervezett gyülekezet vezetősége és a
lelkipásztor dönti el, hogy mikor választanak vasárnapi iskolai
szuperintendenst. (129.25, 145, 146)
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133. A gyülekezetvezetőség törölheti a tagság névsorából az
inaktív gyülekezeti tag nevét, ha eltelt két év az inaktívvá nyilvánítása óta. (109-9.4, 112.3)
134. A gyülekezetvezetőség felfüggesztheti vagy visszavonhatja
bármelyik szolgáló helyileg kiadott szolgálói engedélyét.
135. A gyülekezeti titkár. A gyülekezetvezetőség titkárának kötelességei a következők:
135.1. Pontosan vezetni és lelkiismeretesen megőrizni minden
Gyülekezeti Gyűlésnek és a gyülekezetvezetőség minden ülésének jegyzőkönyvét, és elvégezni a hivatalából fakadó minden
egyéb feladatot. (119.1, 129.19)
135.2. Az Éves Gyülekezeti Gyűlésen éves beszámolót tartani a
helyi gyülekezet fontosabb tevékenységeiről, beleértve a tagságra
vonatkozó statisztikát is. (113.8)
135.3. Gondoskodni arról, hogy a helyi gyülekezet hivatalos iratait, jegyzőkönyveit és jogi okmányait – beleértve a közjegyzői okiratokat, kivonatokat, biztosítási kötvényeket, kölcsönnel kapcsolatos
dokumentumokat, a gyülekezeti tagok listáját, történeti feljegyzéseket, gyülekezetvezetőségi jegyzőkönyveket és alapító, valamint
bejegyzési okiratokat – a helyi gyülekezet épületében tűzbiztos
vagy biztonsági széfben őrizzék, vagy pedig – ha megoldható – helyi
bankok vagy hasonló intézmények biztonsági letéti helyiségeiben
helyezzék el. Az ezekhez való hozzáférést mindig biztosítani kell a
lelkipásztor és a gyülekezeti pénztáros számára, és felügyeletüket
azonnal át kell adni a gyülekezeti titkár hivatali utódjának.
135.4. Betölteni az éves és rendkívüli Gyülekezeti Gyűlések
titkári funkcióját, és őrizni ezen éves és rendkívüli Gyülekezeti
Gyűlések jegyzőkönyveit és egyéb dokumentumait. (113.6)
135.5. A lelkipásztor meghívásáról és a lelkipásztori megbízás
meghosszabbításáról tartott szavazás eredményét a kerületi szuperintendensnek írásban tanúsítani. Ezt a tanúsítást a szavazást
követő egy héten belül meg kell valósítani.
135.6. Ha a helyi gyülekezetnek nincs lelkipásztora, a Gyülekezeti Gyűlések és a gyülekezetvezetőségi ülések jegyzőkönyvének
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egy példányát a kerületi szuperintendensnek az eseményt követő
három napon belül megküldeni.
135.7. Hacsak az Egyházrend másként nem rendelkezik, a lelkipásztorral együtt aláírni minden ingatlanátruházást, jelzálogbejegyzést, jelzálogtörlést, szerződést és egyéb jogi iratot. (102.3,
103-104.2)
136. A gyülekezeti pénztáros. A gyülekezetvezetőség pénztárosának kötelességei a következők:
136.1. Egyéb rendelkezés hiányában bevételezni minden pénzeszközt; valamint kizárólag a gyülekezetvezetőség rendeletére
kiadni a pénzeszközöket. (129.21)
136.2. Egyéb rendelkezés hiányában a megfelelő hivatalon keresztül havonta átutalni minden kerületi pénzeszközt a kerületi
pénztárosnak és minden egyetemes pénzeszközt az egyetemes
pénztárosnak. (413.17)
136.3. Minden bevételezett és kifizetett pénzeszközről pontos
könyvelést vezetni. (129.21)
136.4. A gyülekezetvezetőség tagjainak részletes havi pénzügyi
beszámolót készíteni és szétosztani. (129.21)
136.5. Az Éves Gyülekezeti Gyűlés elé éves pénzügyi beszámolót terjeszteni. (113.8, 129.21)
136.6. Ha a pénztáros megszűnik hivatalát betölteni, minden
feljegyzését át kell adnia a gyülekezetvezetőségnek.

L. A gondviselők
137. A gyülekezetnek legalább három gondviselője kell, hogy
legyen, és legfeljebb tizenhárom gondviselője lehet. Az éves vagy
a rendkívüli Gyülekezeti Gyűlésen a gyülekezeti tagok közül
titkos szavazással kell választani őket; a következő gyülekezeti
évben, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgálnak. (39, 113.7, 113.10, 127)
138. A gondviselők kötelességei a következők:
138.1. Más rendelkezés hiányában gyülekezetnövekedési bizottságként szolgálni, amely felelős a terjeszkedésért és
az evangelizációért, beleértve új gyülekezetek és gyülekezet
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jellegű missziók támogatását; s amelynek elnöke hivatalból a
lelkipásztor.
138.2. Segítséget és támogatást nyújtani a szükségben és bajban lévőknek. A Biblia tanítása szerint a laikus vezetők szerepe
a gyakorlati területen való szolgálat (ApCsel 6,1-3; Róm 12,6-8).
Ezért a gondviselőknek idejüket és lelki ajándékaikat az igazgatás, a bátorítás, az irgalmasság, a látogatás és egyéb szolgálatok
végzésének kell szentelniük.
138.3. A gyülekezetvezetőség legjobb belátása szerint Evangelizációs és Egyháztagsági Bizottságként működni a 110-10.8. pontokban felvázolt módon.
138.4. Segíteni a lelkipásztornak a gyülekezetet úgy megszervezni, hogy minden tagnak elérhetők legyenek keresztyén szolgálati lehetőségek. Különös figyelmet kell fordítani a közvetlen
és a közeli lakóközösségekben található, más kulturális, társadalmi és gazdasági hátterű személyek felé irányuló szolgálatok
kibontakoztatására.
138.5. A lakóközösségben keresztyén tevékenységet és szolgálatot végző szervezetek felé összekötő kapocsként szolgálni.
138.6. Segíteni a lelkipásztort a helyi gyülekezetben tartott nyilvános istentiszteleteken és a keresztyén nevelésben.
138.7. Gondoskodni az úrvacsorai jegyekről, és a lelkipásztor
kívánságára segédkezni az úrvacsoraosztásban. (34.5, 413.11)
139. A megüresedett gondviselői helyet a helyi gyülekezet szabályosan összehívott Gyülekezeti Gyűlésen töltheti be. (113.14)
140. A gondviselők alkotják a Gondviselői Bizottságot, amelynek kötelessége a lelkipásztorral és az egyetemes pénztáros
Gondviselői Szolgálatok Irodájával együttműködve a helyi gyülekezetben a keresztyén sáfárság ügyét előmozdítani. (38-8.4)

M. A képviselők
141. A gyülekezetnek nem lehet háromnál kevesebb és kilencnél több képviselője. A képviselőket a helyi gyülekezet tagjai kö-
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zül kell megválasztani, hogy a következő gyülekezeti év folyamán,
illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgáljanak.
(39, 113.10, 127).
142. Mindazon esetekben, amikor a polgári törvények a gyülekezeti képviselők megválasztásának módját előírják, ezt az eljárást szigorúan követni kell. (113.4)
142.1. Ahol a polgári törvények nem írják elő a választás módját, a képviselőket vagy a helyi gyülekezet éves gyűlésén, vagy pedig az erre a célra szabályosan összehívott rendkívüli gyűlésen
titkos szavazással kell megválasztani. (113.7, 113.10)
143. A képviselők kötelességei a következők:
143.1. A helyi gyülekezet képviselőiként a gyülekezet tulajdonát kezelni és a tulajdonosi jogokat gyakorolni ott, ahol a helyi
gyülekezet nincs bejegyezve, vagy ahol ezt a polgári törvények
megkövetelik, vagy ahol más okból a kerületi szuperintendens
vagy a Kerületi Tanácsadó Testület ezt tartja a leghelyesebbnek
– figyelembe véve a 102-4.4. pontokban foglalt útmutatásokat és
megszorításokat.
143.2. Hacsak a gyülekezetvezetőség másként nem rendelkezik, útmutatást adni a tárgyi eszközök fejlesztésére és a pénzügyi
tervezésre.
144. A megüresedett képviselői hivatalt a helyi gyülekezet szabályosan összehívott Gyülekezeti Gyűlésen töltheti be. (113.14)

N. A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete
145. Az Éves Gyülekezeti Gyűlésen minden helyi gyülekezetnek létre kell hoznia a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületét
vagy az Oktatási Bizottságot mint a gyülekezetvezetőség részét;
ez felelős a gyülekezet keresztyén oktatási szolgálatáért. A legfeljebb hetvenöt tagú gyülekezetekben ezt a felelősséget a gyülekezetvezetőség vállalhatja fel. Tagjai: hivatalból a vasárnapi
iskolai szuperintendens (146); a lelkipásztor, a Nemzetközi Názáreti Misszió elnöke; a Nemzetközi Názáreti Ifjúság elnöke; a
gyermekszolgálatok igazgatója; a felnőttszolgálatok igazgatója;
és három-kilenc személy a gyülekezeti tagságból, akiket az Éves
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Gyülekezeti Gyűlésen választanak meg. A tagok egymáshoz képest eltolt kétéves időszakokra is megválaszthatók, illetve addig,
amíg utódaikat megválasztják és megerősítik. Ha egy választott
tag helye megüresedik, ezt a helyet egy szabályosan összehívott
Gyülekezeti Gyűlésen betölthetik. Ha a gyülekezet a gyülekezetvezetőség részeként oktatási bizottságot választ, az Egyházrendnek a gondviselők és képviselők minimális számára vonatkozó
követelményeit be kell tartani (137, 141). Azok a személyek, akik
az Egyházrend alapján hivatalból tagjai a testületnek, akkor is a
testület tagjai, ha nem tartoznak a vezetőséghez.
Helyi gyülekezeteinket arra utasítjuk, hogy egyházi tisztségviselőknek csak olyan személyeket válasszanak meg, akik tanúságot
tesznek a teljes megszentelődés megtapasztalásáról, és akiknek
élete nyilvános tanúbizonyság a minket szent életre hívó Isten kegyelméről; akik összhangban vannak a Názáreti Egyház tanaival,
alkotmányával és gyakorlatával; s akik részvételükkel, tizedükkel
és felajánlásaikkal lelkiismeretesen támogatják a helyi gyülekezetet. (39)
A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete vagy az Oktatási Bizottság kötelességei és hatásköre a következők:
145.1. Megtervezni, megszervezni, előmozdítani és vezetni a
helyi gyülekezet keresztyén oktatási szolgálatát a lelkipásztor
közvetlen felügyelete, valamint a vasárnapi iskolai szuperintendens vezetése és a helyi gyülekezetvezetőség iránymutatása alatt
úgy, hogy az összhangban legyen azokkal a felekezeti célkitűzésekkel és alapelvekkel, amelyeket az Egyetemes Vezetőség határoz meg, és amelyeket a Vasárnapi Iskolai Szolgálatokért és
az NNI-ért Felelős Bizottsága, valamint a felnőttszolgálatok, a
Nemzetközi Názáreti Ifjúság és a gyermekszolgálatok irodáin
keresztül juttatnak el a gyülekezeteknek. Ezek felnőttek és gyermekek számára készített tantervből, továbbá programközpontú
szolgálatokból állnak. A vasárnapi iskola – az igehirdetés szolgálatával együtt – a gyülekezet biblia- és hitoktatásának az alapja.
Az általános és középiskolai, óvodai, bölcsődei, valamint az olyan
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éves/különleges szolgálatok és képzések, mint a Karaván, vagy a
Vakációs Bibliasuli, továbbá az egyedülállók szolgálata, lehetőséget nyújtanak arra, hogy megéljük az igei tanítást, és beépítsük a
gyülekezet életébe. (413.23)
145.2. Elérni Krisztus és a gyülekezet számára a lehető legtöbb
gyülekezetbe nem járó embert: bevonni őket a közösségbe, hatékonyan tanítani nekik az Isten Igéjét, előmozdítva üdvözülésüket; tanítani a keresztyén hit tanait, és elősegíteni, hogy krisztusi
jellem, lelkület és szokások alakuljanak ki bennük; segíteni keresztyén otthonok létrehozásában; előkészíteni a hívőket a gyülekezeti tagságra, és felkészíteni őket a számukra legmegfelelőbb
keresztyén szolgálatokra.
145.3. Összeállítani a különböző szolgálatok tantervét, mindig
a Názáreti Egyház anyagait használva fel a bibliatanulmányozás
és a tanbeli értelmezés alapjául.
145.4. A vasárnapi iskolai szabályzattal összhangban megtervezni és megszervezni a helyi gyülekezet teljes vasárnapi iskolai
szolgálatát. (812)
145.5. Az Éves Gyülekezeti Gyűlésnek egy vagy több – a lelkipásztor által jóváhagyott – személy megválasztását javasolni
vasárnapi iskolai szuperintendensnek. A jelölőgyűlésen a hivatalban levő szuperintendens nem lehet jelen.
145.6. A gyülekezetvezetőségnek olyan – a lelkipásztor által jóváhagyott – személyeket javasolni, akik a gyermekszolgálatok és
a felnőttszolgálatok igazgatóiként szolgálnak majd.
145.7. Megválasztani a gyermek- és felnőttszolgálatok igazgatói
által előterjesztett és a lelkipásztor, valamint a vasárnapi iskolai
szuperintendens által jóváhagyott személyek közül a gyermek- és
a felnőttszolgálatok tanácsát.
145.8. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság elnökének, valamint a
gyermek- és felnőttszolgálatok igazgatóinak javaslatára megválasztani az egyes korcsoportok vasárnapi iskolai felügyelőit, tanítóit és tisztségviselőit, akiknek példás életű és a Názáreti Egyház
tanaival és alkotmányával teljes összhangban levő hitvalló keresz-
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tyéneknek kell lenniük. A jelölteket a lelkipásztornak és a vasárnapi iskolai szuperintendensnek jóvá kell hagynia.
145.9. Megválasztani a Folyamatos Laikusképzés helyi vezetőjét, aki megszervezi, előmozdítja és ellenőrzi a vasárnapi iskolai
szolgálatban dolgozók és az egész gyülekezeti tagság rendszeres
képzését. A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének joga van
arra, hogy a Folyamatos Laikusképzés vezetőjét hivatalból a testület tagjának nevezze ki.
145.10. Rendszeresen ülésezni, és a vasárnapi iskolai szolgálati
év kezdetén – amely egybeesik a gyülekezeti évével – a titkár és
egyéb szükségesnek tartott tisztségviselők megválasztásával szervezést végezni (114). A lelkipásztor és a vasárnapi iskolai szuperintendens rendkívüli üléseket is összehívhat.
146. A vasárnapi iskolai szuperintendens. Az Éves Gyülekezeti Gyűlés a jelen levő és szavazó tagok abszolút többségét igénylő
titkos szavazással teljes jogú tagjai közül vasárnapi iskolai szuperintendenst választ, aki egy évig szolgál (39), vagy pedig addig,
amíg utódját meg nem választják. A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete a lelkipásztor jóváhagyásával javasolhatja, hogy a
hivatalban levő vasárnapi iskolai szuperintendenst „igen-nem”
szavazással újraválasszák. Üresedés esetén a tisztséget a helyi
gyülekezet egy szabályosan összehívott Gyülekezeti Gyűlésen
tölti be. (113.10, 145.5) Az újonnan megválasztott vasárnapi iskolai szuperintendens hivatalból tagja lesz a Kerületi Gyűlésnek
(201), a helyi gyülekezetvezetőségnek (127) és a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének (145).
Helyi gyülekezeteinket arra utasítjuk, hogy egyházi tisztségviselőknek csak olyan személyeket válasszanak meg, akik tanúságot
tesznek a teljes megszentelődés megtapasztalásáról, és akiknek
élete nyilvános tanúbizonyság a minket szent életre hívó Isten kegyelméről; akik összhangban vannak a Názáreti Egyház tanaival,
alkotmányával és gyakorlatával; s akik részvételükkel, tizedükkel
és felajánlásaikkal lelkiismeretesen támogatják a helyi gyülekezetet. (39)
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A vasárnapi iskolai szuperintendens kötelességei és hatásköre
a következők:
146.1. Végrehajtó felügyeletet gyakorolni a helyi gyülekezet valamennyi vasárnapi iskolai szolgálatában.
146.2. A vasárnapi iskolai szabályzattal összhangban (812)
igazgatni a vasárnapi iskolát.
146.3. A vezetők képzését, valamint a beiratkozottak és a
résztvevők számának növekedését eredményező programokat
támogatni.
146.4. Elnökölni a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének
vagy a gyülekezetvezetőség Oktatási Bizottságának rendes ülésein, és feladatainak ellátásában vezetni a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületét.
146.5. A vasárnapi iskolai szolgálatok éves költségvetését a
gyülekezetvezetőség elé terjeszteni.
146.6. A gyülekezetvezetőség részére havi beszámolót készíteni, és írásos jelentést terjeszteni az Éves Gyülekezeti Gyűlés elé.
147. A gyermek- és a felnőttszolgálatok tanácsa és igazgatói.
A vasárnapi iskolai szolgálatok munkáját legjobb – gyermek, ifjúsági és felnőtt – korcsoportok szerint megszervezni. Minden
korcsoport számára létre kell hozni a munka megszervezéséért
és igazgatásáért felelős tanácsot. Egy ilyen tanács a korcsoportigazgatóból, valamint a vasárnapi iskolának és a gyülekezet által
a korcsoport számára biztosított egyéb szolgálatoknak a képviselőiből áll. A tanács feladata, hogy az adott korcsoportnak szóló
szolgálatok megtervezésében a korcsoport-igazgatóval együttműködjön, és e tervek megvalósításáról gondoskodjon. A gyermek- és a felnőttszolgálatok tanácsának minden munkája alá van
rendelve igazgatóik és a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete
jóváhagyásának.
A korcsoport-igazgató kötelességei a következők:
147.1. Elnökölni az általa irányított korcsoport tanácsának
ülésein, és vezetni a tanácsot a korcsoporthoz tartozó teljes va-
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sárnapi iskolai szolgálat megszervezésében, előmozdításában és
koordinálásában.
147.2. a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületével együttműködve vezetni a helyi gyülekezetben a hozzá tartozó vasárnapi
iskolai korcsoportot úgy, hogy a beiratkozás és a látogatottság
növekedésére irányuló programokat szervez és támogat gyerekek, fiatalok vagy felnőttek számára.
147.3. Vezetni az általa képviselt korcsoportot érintő további vasárnapi, bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai,
éves és különleges szolgálatokat, evangelizációt és közösségi
tevékenységet.
147.4. Javaslatot tenni a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testü
letének a korcsoportját érintő különböző szolgálatok vezetésére,
beleértve a vasárnapi iskolai felügyelőket, tanítókat és tisztségviselőket, kivéve a Nemzetközi Názáreti Ifjúságot, amely javaslatot
tesz az ifjúsági vasárnapi iskolai felügyelőkre, tanítókra és tisztségviselőkre (39). A jelölteket jóvá kell hagynia a lelkipásztornak
és a vasárnapi iskolai szuperintendensnek.
147.5. Kiegészítő tanterv használata előtt megszerezni a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének jóváhagyását.
147.6. A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületével és a Folyamatos Laikusképzés igazgatójával együttműködve gondoskodni a
korcsoportokban szolgáló személyek vezetőképzéséről.
147.7. A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete és/vagy a
gyülekezetvezetőség elé éves költségvetési kérelmet terjeszteni, és a pénzügyi eszközökkel a jóváhagyott költségvetés szerint
gazdálkodni.
147.8. Összegyűjteni a helyi gyülekezet részére az igazgatása
alatt álló korcsoporton belül működő különböző szolgálatok beszámolóit. A vasárnapi iskolai beiratkozásról, látogatottságról és
szolgálati tevékenységről havi beszámolót készíteni és azt a vasárnapi iskolai szuperintendens elé terjeszteni.
147.9. Korcsoportjának tervezett tevékenységéről negyedéves
ütemezést kell terjesztenie a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testü-
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lete elé, hogy azt össze tudják hangolni a helyi gyülekezet egész
vasárnapi iskolai szolgálatával.
148. A gyermekszolgálatok tanácsa. A gyermekszolgálatok tanácsa felelős az egész vasárnapi iskolai szolgálat megtervezéséért a helyi gyülekezetben a 0-tól 12 éves korig terjedő korosztály
számára. A tanács legalább egy vasárnapi iskolai képviselőből és
a helyi gyülekezetben végzett valamennyi gyermekszolgálat igazgatójából áll, úgymint: a gyermekek gyülekezete, a Karaván, a
Vakációs Bibliasuli, a bibliai fejtörő, a missziók, a Bölcsődések és
bármilyen más szolgálat vezetője, akit csak jónak látnak bevonni.
A tanács nagysága a helyi gyülekezetben nyújtott gyermekszolgálatoktól, valamint az igényektől és a rendelkezésre álló vezetők
számától függ.
A gyermekszolgálatok igazgatójának kötelességei a következők:
148.1. A 147.1-47.9. pontokban a korcsoport-igazgatókra kirótt
feladatokat ellátni.
148.2. A gyermekmissziós igazgató kijelölésében együttműködni a helyi gyülekezetben működő Nemzetközi Názáreti Misszió
végrehajtó bizottságával. A kijelölt személy mind a Nemzetközi
Názáreti Misszió, mind a gyermekszolgálatok tanácsa tagjává válik. Az erre a tisztségre jelölt személyeket a lelkipásztornak és a
vasárnapi iskolai szuperintendensnek is jóvá kell hagynia.
149. A felnőttszolgálatok tanácsa. A felnőttszolgálatok tanácsa
felelős a helyi gyülekezetben a felnőttek számára a teljes vasárnapi iskolai szolgálat megtervezéséért. A felnőttszolgálatok tanácsa
legalább egy vasárnapi iskolai képviselőből és a helyi gyülekezetben folyó valamennyi szolgálat igazgatójából áll, úgymint: a házasság és családi élet, idősek szolgálata, egyedülállók szolgálata,
kis csoportos bibliatanulmányozás, laikus szolgálatok, női szolgálat, férfiszolgálat és bármely más szolgálat vezetőjéből, akit csak
jónak látnak bevonni. A tanács nagysága a helyi gyülekezetben
nyújtott felnőttszolgálatoktól, valamint az igényektől és a rendelkezésre álló vezetők számától függ.
A felnőttszolgálatok igazgatójának kötelességei a következők:

106

Helyi kormányzás

149.1. A 147.1-47.9. pontokban a korcsoport-igazgatókra kirótt
feladatokat ellátni.

O. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság (NNI) Tanácsa
150. A Názáreti ifjúsági szolgálat a helyi gyülekezetben a Nemzetközi Názáreti Ifjúság felügyelete alatt szerveződik meg. A
helyi csoportok megszervezése a Nemzetközi Názáreti Ifjúság
alkotmánya alapján, a helyi gyülekezet vezetőségének fennhatósága mellett történik.
150.1. A helyi NNI az NNI helyi Szolgálati Terve alapján szervezi meg magát, amely a helyi ifjúsági szolgálat szükségeihez igazítható, összhangban az NNI alkotmányával és a Názáreti Egyház
Egyházrendjével.
150.2. A helyi Nemzetközi Názáreti Ifjúság az NNI Tanácsának irányítása alatt működik, amely felelős megtervezni és megszervezni a 12 éves és annál idősebb fiatalok, főiskolai/egyetemi
hallgatók és fiatal felnőttek szolgálatát, valamint kollektív módon
kialakítani egy látást a helyi ifjúsági szolgálatra vonatkozóan. A
Nemzetközi Názáreti Ifjúság Tanácsának a vasárnapi iskolához
kapcsolódó minden tevékenységét a vasárnapi iskolai szuperintendensnek és a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének jóvá
kell hagynia.
150.3. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság Tanácsa az elnökből és a
helyi gyülekezet igényei szerint mindazon tisztségviselőkből áll,
akiknek feladatuk van a szolgálatban (az ifjúság képviselői, az ifjúsági szolgálatok vezetői, valamint a helyi lelkipásztor és/vagy ifjúsági lelkész). A Nemzetközi Názáreti Ifjúság minden helyi tisztségviselőjének azon gyülekezet tagjának kell lennie, ahol szolgál.
A tanács a helyi gyülekezetvezetőségnek tartozik felelősséggel.
150.4. Az NNI tisztségviselőit és a tanács tagjait az NNI tagsága választja meg. Az NNI elnökére kizárólag azok az NNItagok szavazhatnak, akik egyúttal tagjai a Názáreti Egyház helyi
gyülekezetének.
151. Az NNI-elnök. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság helyi csoportjának elnökét az NNI Helyi Szolgálati Terve alapján választ-
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ják meg az éves NNI-kongresszuson a jelen lévő NNI-tagok, akik
tagjai a Názáreti Egyháznak. A jelölteket a helyi gyülekezet lelkipásztorának és a gyülekezet vezetőségének kell jóváhagynia.
Az NNI-elnök hivatalból tagja a gyülekezet vezetőségének (127),
a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének (145) és a Kerületi Gyűlésnek (201). Ha az „elnök” kifejezés nem elég világos az
adott kultúrában, akkor egy megfelelőbb cím használható, miután a helyi NNI-Tanács szavazott róla és elfogadta.
Az NNI elnökének kötelességei a következők:
151.1. Elnökölni az NNI-Tanácsban úgy, hogy a helyi gyülekezet ifjúsági szolgálatának fejlődését segítse.
151.2. Együttműködni a Nemzetközi Názáreti Misszió elnökével az ifjúság missziós irányultságának fejlődése érdekében.
151.3. Az ifjúsági vasárnapi iskolában ellátni a korcsoport-igazgatókra a 147.1-47.9. pontokban kirótt feladatokat.
151.4. Havonta beszámolni a helyi gyülekezetvezetőségnek, valamint a helyi gyülekezet éves gyűlésének. (113.8, 127)
151.5. Ha a gyülekezet egy ifjúsági lelkészt alkalmaz, a lelkipásztor a gyülekezet vezetőségével és az NNI-Tanáccsal konzultálva az ifjúsági lelkészt teszi felelőssé az NNI-ért. Ebben az esetben
az ifjúsági lelkész látja el azon feladatok egy részét, amelyeket
máskülönben a helyi NNI-elnöknek kellene elvégeznie. Azonban
az NNI-elnök jelentősége megmarad abban a tekintetben, hogy
gondoskodik a helyi ifjúsági szolgálat laikus vezetéséről, támogatásáról és képviseletéről. A lelkipásztor, az ifjúsági lelkész és az
NNI-Tanács együtt dolgozza ki és határozza meg a két pozíció felelősségi területét és szerepét, valamint azt, hogy hogyan működjenek együtt a gyülekezet ifjúsági munkájának javára. Az ifjúsági
lelkész nem szolgálhat az NNI elnökeként. (160.4)

P. Názáreti bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák
152. Názáreti bölcsődét, óvodát, általános vagy középiskolát
a kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával szervezhet(nek) a helyi gyülekezetvezetőség(ek),
teljesítve a Gyermekszolgálatok/Vasárnapi Iskolai Szolgálatok
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Osztálya által meghatározott feltételeket. Az iskola igazgatója és
vezetősége a helyi gyülekezetvezetőségnek felelős, és évente beszámolót nyújt be neki. (129.18, 208.12-8.13, 222.11, 413.23, 414)
152.1. Iskolabezárás. Amennyiben a helyi gyülekezet abba a
helyzetbe kerül, hogy bölcsődéjének, óvodájának, általános vagy
középiskolájának működtetését kénytelen felfüggeszteni, ezt kizárólag a kerületi szuperintendenssel és a Kerületi Tanácsadó
Testülettel való konzultáció után teheti meg, pénzügyi beszámolójának benyújtásával.

Q. A Helyi Nemzetközi Názáreti Misszió
153. A gyülekezetvezetőség engedélyével bármelyik korcsoportban megalakíthatók a Nemzetközi Názáreti Misszió helyi
szervezetei, összhangban az NNM alkotmányával, melyet a Nemzetközi Názáreti Misszió Egyetemes Kongresszusa és az Egyetemes Vezetőség Világmissziós Bizottsága jóváhagyott. (811)
153.1. A helyi Nemzetközi Názáreti Misszió a helyi gyülekezet
alkotóeleme, s alá van rendelve a lelkipásztor és a gyülekezetvezetőség felügyeletének és irányításának. (414)
153.2. A helyi NNM elnökét a Nemzetközi Názáreti Misszió
három-hét tagjából álló bizottság jelöli. Ezt a bizottságot a lelkipásztor nevezi ki, aki egyben a bizottság elnöke is. A bizottság a Nemzetközi Názáreti Misszió elnöki tisztségére egy vagy
több nevet terjeszt elő a gyülekezetvezetőség jóváhagyásával. Az
elnököt a jelen levő és szavazó tagok (kivéve a társult tagokat)
abszolút többséget igénylő titkos szavazással választják meg. Az
elnöknek azon helyi gyülekezet tagjának kell lennie, amelynek
NNM-szervezetét szolgálja. Az elnök hivatalból tagja a gyülekezetvezetőségnek (illetve ott, ahol az elnök a lelkipásztor házastársa, az alelnök szolgálhat a gyülekezetvezetőségben), és tagja a
hivatali éve előtt közvetlenül megtartott Kerületi Gyűlésnek. Az
elnök beszámol a helyi gyülekezet éves gyűlésének. (113.8, 114,
122, 127, 201)
154. Mindazon pénzeszközöket, amelyeket a helyi NNM a Názáreti Egyház egyetemes céljaira gyűjt, a helyi gyülekezetnek a
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Világevangelizációs Alapba fizetett hozzájárulására kell felhasználni, kivéve az olyan különleges missziós célokra tett felajánlásokat, amelyeket a Tízszázalékos Bizottság jóváhagyott.
154.1. Miután kiemelt figyelmet szenteltek a Világevangelizációs
Alaphoz való hozzájárulás teljes befizetésének, alkalmat lehet
adni arra, hogy felajánlások történjenek a világmissziós munka
támogatására; ezeket a hozzájárulásokat „jóváhagyott különleges
missziós adományként” kell nyilvántartani.
155. Az egyetemes célú tevékenységek támogatására pénzeszközöket a következő módon lehet gyűjteni:
155.1. A Világevangelizációs Alapba és az egyetemes célokra
szánt adományokból és felajánlásokból.
155.2. Különleges felajánlásokból, mint amilyenek a húsvéti és
hálaadásnapi felajánlások.
155.3. A fenti pénzeszközökből semmit sem szabad helyi vagy
kerületi kiadásokra vagy jótékony célokra felhasználni.

R. A pénzkérvényezés tilalma
156. Nem engedhető meg, hogy egy helyi gyülekezet, annak
tisztségviselői vagy tagjai más helyi gyülekezetektől, azok tisztségviselőitől vagy tagjaitól helyi gyülekezetük szükségleteinek
fedezésére vagy általuk támogatott célokra pénzt vagy pénzügyi
segítséget kérjenek. Abban az esetben azonban szabad ilyen
pénzügyi segítséget kérni, ha a kérést a kérelmező lakhelye szerinti kerületben található helyi gyülekezetekhez vagy gyülekezeti
tagokhoz intézik, de csak azzal a feltétellel, hogy a kérelmezést a
kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület írásban
jóváhagyta.
157. A Názáreti Egyház azon tagjai, akiket az Egyetemes Vezetőség vagy annak valamelyik bizottsága erre nem hatalmazott fel,
a Világevangelizációs Alapon kívül a helyi gyülekezetek közösségeitől vagy e gyülekezetek tagjaitól pénzt missziós vagy hasonló
tevékenységre nem kérhetnek.
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S. Az Egyház nevének használata

U. Segítők a helyi gyülekezetben

158. A Názáreti Egyháznak, továbbá bármelyik helyi gyülekezetnek, jogi személynek vagy intézménynek a nevét, amely része a
Názáreti Egyháznak, vagy valamiképpen hozzá tartozik, valamint
egy ilyen név bármely részét a Názáreti Egyház egy vagy több tagja, avagy bármiféle jogi személy, társaság, egyesület, csoport vagy
bármiféle testület a Názáreti Egyház Egyetemes Vezetőségének
és az Egyetemes Szuperintendensek Testületének előzetes írásos jóváhagyása nélkül semmiféle tevékenységgel kapcsolatban
(legyen az kereskedelmi, társadalmi, oktatási, jótékonysági vagy
egyéb jellegű) nem használhatja; ez a kikötés azonban nem vonatkozik a Názáreti Egyháznak a hivatalos Egyházrend által jóváhagyott tevékenységeire.

160. Lehetnek olyan személyek, akik elhívást éreznek arra,
hogy felkészüljenek egyes létfontosságú laikus szolgálatoknak a
gyülekezetben történő elvégzésére – akár rész-, akár teljes munkaidőben. Az egyház elismeri az ilyen laikus munkások helyét,
azonban a gyülekezet alapvetően önkéntes intézmény, s Isten és
az emberek képességeink szerinti szolgálata a gyülekezet minden
tagjának kötelessége és egyben kiváltsága. Ha a nagyobb hatékonyság kedvéért a helyi gyülekezetben vagy a helyi gyülekezet
bármiféle kiegészítő és/vagy kapcsolt intézményében – akár
szolgáló, akár laikus – fizetett segítőkre van szükség, ezt úgy kell
megoldani, hogy ne gyengítse a gyülekezeti tagok ingyenes szolgálatának szellemét, és ne terhelje meg túlságosan a gyülekezet
pénzügyi forrásait, valamint ne akadályozza a különböző hozzájárulások fizetését. Mindazonáltal különleges esetekben írásban
lehet kérni, hogy a kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület tegyen kivételt. (129.27)
160.1. Mindazokat a fizetett vagy önkéntes helyi segítőket, akik
meghatározott szolgálatot végeznek a helyi gyülekezettel összefüggésben – beleértve a bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák igazgatóit is –, és a gyülekezetben hivatásszerű szolgálatot
látnak el, a lelkipásztor jelölése alapján a gyülekezetvezetőség
választja meg. A kerületi szuperintendensnek minden kinevezést
előzetesen írásban jóvá kell hagynia – a kérelem kézhezvétele
után 15 napon belül. (160.4, 208.12)
160.2. E segítők alkalmazása legfeljebb egy évre történhet, és
a lelkipásztor ajánlására a kerületi szuperintendens előzetes írásos jóváhagyásával és a gyülekezetvezetőség kedvező szavazatával meghosszabbítható. A lelkipásztor felelős azért, hogy évente
minden alkalmazottat érintő felülvizsgálatra kerüljön sor. A lelkipásztor – a gyülekezetvezetőséggel való konzultáció után – a felülvizsgálat alapján ajánlást tehet az alkalmazottak létszámának
növelésére vagy munkaköri leírásuk megváltoztatására. A helyi
segítőknek az alkalmazási idő lejárta (a gyülekezeti költségvetési

T. Az egyház által támogatott jogi személy
159. Egy helyi gyülekezet, helyi gyülekezetvezetőség, kerületi jogi személy, kerületi vezetőség, avagy ezek bármely két vagy
több tagja, akár egyénileg, akár másként csak a kerületi szuperintendens, a Kerületi Tanácsadó Testület és az Egyetemes Szuperintendensek Testülete kifejezett írásos beleegyezésének birtokában hozhat létre akár közvetlenül, akár közvetetten olyan
jogi személyt, egyesületet, társaságot, csoportot vagy bármilyen
testületet (vagy léphet be ilyenbe), amely előmozdít, szponzorál,
bátorít olyan tevékenységet, vagy bármilyen módon olyan tevékenységgel foglalkozik (legyen az kereskedelmi, társadalmi, oktatási, jótékonysági vagy más természetű), amely a Názáreti Egyház tagjaihoz fordul, vagy bármiféleképpen megkeresi őket mint
reménybeli résztvevőit, fogyasztóit, bérlőit, ügyfeleit, tagjait vagy
munkatársait, vagy vehet részt olyan tevékenységben (legyen az
kereskedelmi, társadalmi, oktatási, jótékonysági vagy más természetű), amelynek célja közvetlenül vagy közvetetten az, hogy
elsődlegesen vagy kizárólagosan a Názáreti Egyház tagjai támogassák vagy működtessék, vagy az ő javukra vagy szolgálatukra
kapjon támogatást vagy működjön.
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év vége) előtt történő elbocsátására a lelkipásztor ajánlására, a
kerületi szuperintendens jóváhagyásával és a gyülekezetvezetőség szavazattöbbségével kerülhet sor. Az elbocsátásról, illetve a
megbízás meg nem újításáról az alkalmazási idő lejárta előtt legalább 30 nappal írásban kell tájékoztatást adni. (129.27)
160.3. E segítők feladatait és szolgálatát a lelkipásztornak kell
meghatároznia és ellenőriznie. E segítőknek feladataik világos,
írásos meghatározását (munkaköri leírás) a helyi gyülekezetben
végzett munkájuk megkezdését követően 30 napon belül meg
kell kapniuk.
160.4. A gyülekezet egyetlen fizetett alkalmazottja sem választható be a gyülekezetvezetőségbe. Ha a gyülekezetvezetőség egy
tagja a gyülekezet fizetett alkalmazottjává válik, akkor nem maradhat tovább a gyülekezetvezetőség tagja.
160.5. A lelkipásztorváltás idején a helyi gyülekezet stabilitása, egysége és a folyamatban lévő szolgálatok nagyon lényegesek.
Ha tehát a lelkipásztor lemond, vagy szolgálati ideje letelik, a
helyi gyülekezet vezetősége kérvényt nyújthat be a kerületi szuperintendensnek, hogy hagyja jóvá, hogy a segítők közül néhány
vagy mind folytassa szolgálatát. A szolgálat, amennyiben jóvá lett
hagyva, folytatódhat az új lelkipásztor szolgálatba állása utáni
90. napig, vagy addig, amíg az új lelkipásztor az Egyházrend 160.
pontja értelmében jelölést tesz fizetett segítőire a következő évet
illetően. A bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák igazgatóinak lemondása annak az iskolaévnek a végén lép érvénybe,
amelyben az új lelkipásztor átveszi hivatalát. Valamennyi kiegészítő vagy kapcsolt intézmény vezető tisztviselőjének lemondása
annak a szerződéses periódusnak a végén lép érvénybe, amelyben
az új lelkipásztor átveszi hivatalát. A szolgálatba lépő lelkipásztornak joga van arra, hogy a korábban alkalmazott személyek alkalmazását ajánlja.
160.6. A kerületi szuperintendens feladata, hogy a lelkipásztorváltás idején kapcsolatot tartson az alkalmazottakkal, a gyüleke-
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zetvezetőséggel és a gyülekezettel a 160.5. pont alkalmazottakat
érintő hatása tekintetében. (208.12)
160.7. Azon közösség lelkipásztora, amely közösségnek engedélye van arra, hogy a 100.1. pont szerint helyi gyülekezetként
működjön, nem tekinthető gyülekezeti alkalmazottnak.
160.8. Fizetett alkalmazottként szolgáló személy csak a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával hívható meg lelkipásztornak
abba a gyülekezetbe, ahol tag. (115)
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II. FEJEZET
A kerületi gyűlés
A. Határok és elnevezés
200. Az Egyetemes Gyűlés az egyháztagságot kerületekbe
szervezi.
Az egyházkerület határait és nevét az Egyetemes Gyűlés vagy
a kérdéses kerület határozza meg – a joghatósággal rendelkező
egyetemes szuperintendens vagy szuperintendensek végső jóváhagyásával. (30)
200.1. Új kerületek létrehozása. A Názáreti Egyházban új kerületek a következőképpen hozhatók létre:
1. Egy kerület két vagy több kerületre való felosztásával
(ami mellett a kerületi gyűlés dönthet kétharmados
szavazattöbbséggel);
2. két vagy több kerület összevonásával, mely összevont kerületből több kerület hozható létre eltérő felosztással;
3. új kerület kialakításával olyan térségben, amely egyetlen
meglevő kerülethez sem tartozik;
4. két vagy több kerület egybeolvadásával.
5. Az új kerület létrehozására vonatkozó javaslatot a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens(ek)nek kell
benyújtani. A kerületi szuperintendens(ek) és a Kerületi
Tanácsadó Testület(ek) vagy az országos vezetőség(ek)
jóváhagyhatják a javaslatot, és a kerületi gyűlés(ek) elé terjeszthetik a kérdést szavazásra, a joghatósággal rendelkező
egyetemes szuperintendens(ek) és az Egyetemes Szuperintendensek Testülete jóváhagyásával. (30, 200, 200.4)
200.2. A Názáreti Egyház munkája egyes területeken úttörő
jellegű tevékenységként kezdődhet, ami új kerületek és kerülethatárok létrehozásához vezethet. Az a cél, hogy a lehető leggyor-
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sabban harmadik fokozatú kerületek jöjjenek létre a következő
modell szerint:
Első fokozat. Első fokozatú kerületet akkor kell kijelölni, amikor – a stratégiai fontosságú fejlődés és evangelizáció irányvonalainak keretein belül – lehetőség nyílik egy új térségbe való behatolásra. Kérelmet nyújthat be a regionális igazgató, a Regionális
Tanácsadó Testületen keresztül a kerület, továbbá az anyakerületi
szuperintendens és/vagy Kerületi Tanácsadó Testület. A kérést a
joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens(ek) és az
Egyetemes Szuperintendensek Testülete hagyják jóvá. (200.1, 5.
bek.)
A Világmissziós Osztályhoz tartozó régiókban az első fokozatú
kerület szuperintendensét az osztály igazgatójával folytatott konzultáció után a regionális igazgató ajánlja a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendensnek, aki a kinevezést végzi.
A fejlesztéshez rendelkezésre álló források tekintetében a régió
útmutatást nyújt az első fokozatú kerületnek. Más régiókban a
kerületi szuperintendenst az anyakerület(ek) kerületi szuperintendensével (szuperintendenseivel) és Kerületi Tanácsadó Testületével (Testületeivel) folytatott konzultáció után a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendens nevezi ki.
Amikor egy, a Világmissziós Osztályhoz kapcsolódó régióban
levő első fokozatú kerület a missziómező stratégiai koordinátora és a regionális igazgató véleménye szerint pénzügyi, morális
vagy más jellegű válságban van, és ez a krízis komolyan befolyásolhatja az egyház stabilitását és jövőjét, akkor azt a kerületet
„krízisben levő kerületté” lehet nyilvánítani a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens jóváhagyásával, a Világmis�sziós Osztály igazgatójával konzultálva. A regionális igazgató a
joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens jóváhagyásával kijelölhet egy átmeneti vezetőséget a kerület élére, amely
az összes meglévő bizottságot helyettesíti a következő rendes Kerületi Gyűlésig. Azokban a kerületekben, ahol nem szolgál regionális igazgató és Regionális Tanácsadó Testület, a joghatósággal
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rendelkező egyetemes szuperintendens hozhat ilyen döntést az
Egyetemes Szuperintendensek Testületével konzultálva.
Második fokozat. Második fokozatú kerületet akkor lehet kijelölni, amikor elegendő számú teljesen megszervezett gyülekezet
és felszentelt lelkész , valamint kellő fejlettségű kerületi infrastruktúra áll rendelkezésre, ami alátámasztja ezt a kijelölést.
A kijelölést a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens ajánlására – az osztály igazgatójával, a regionális igazgatóval és a kerületi szuperintendens kijelölésében részt vevő többi
egyénnel és testülettel való konzultációt követően – az Egyetemes Szuperintendensek Testülete végzi. A kerületi szuperintendenst választják vagy kinevezik.
Számszerűsíthető irányelvek: legalább tíz megszervezett gyülekezet, ötszáz teljes jogú tag és öt felszentelt lelkész. A kijelöléskor a kerületi igazgatási költség legalább 50 százalékát a kerületi
szolgálati alap pénzbevételeiből kell fedezni. A Kerületi Tanácsadó Testület vagy az országos vezetőség kérheti a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendenst, hogy adjon felmentést e
kritériumok alól. (204.2)
Amikor egy, a Világmissziós Osztályhoz kapcsolódó régióban
levő második fokozatú kerület a missziómező stratégiai koordinátora és a regionális igazgató véleménye szerint pénzügyi, morális vagy más jellegű válságban van, és ez a krízis komolyan befolyásolhatja az egyház stabilitását és jövőjét, akkor azt a kerületet
„krízisben levő kerületté” lehet nyilvánítani a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens jóváhagyásával, a Világmis�sziós Osztály igazgatójával konzultálva. A regionális igazgató a
joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens jóváhagyásával kijelölhet egy átmeneti vezetőséget a kerület élére, amely
az összes meglévő bizottságot helyettesíti a következő rendes Kerületi Gyűlésig. Azokban a kerületekben, ahol nem szolgál regionális igazgató és Regionális Tanácsadó Testület, a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendens hozhat ilyen döntést az
Egyetemes Szuperintendensek Testületével konzultálva.
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Harmadik fokozat. Egy kerület harmadik fokozatúvá minősíthető, amikor ennek megvalósításához elegendő számú teljesen
megszervezett gyülekezet, felszentelt lelkész és tag áll rendelkezésre. Bizonyítani kell a megfelelő vezetést és infrastruktúrát, a
pénzügyi felelősség vállalását és a tanbeli tisztaságot. A harmadik
fokozatú kerületnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy elhordozza ezeket a terheket, és osztozzon a Nagy Missziós Parancs feladataiban egy nemzetközi egyház világméretű munkaterületének
keretei között.
A kijelölést a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens ajánlására – az osztály igazgatójával, a regionális igazgatóval és a kerületi szuperintendens kijelölésében részt vevő többi
egyénnel és testülettel való konzultációt követően – az Egyetemes
Szuperintendensek Testülete végzi. (203.13) A kerületi szuperintendenst az Egyházrend rendelkezései szerint választják ki.
Számszerűsíthető kritériumok: legalább húsz megszervezett
gyülekezet, ezer teljes jogú tag és tíz felszentelt lelkész. A Kerületi Tanácsadó Testület vagy Országos Vezetőség kérheti a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendenst, hogy adjon
felmentést e kritériumok alól.
A harmadik fokozatú kerületnek a kerületi igazgatás tekintetében száz százalékosan önellátónak kell lennie. A kerületi szuperintendenst az Egyházrend rendelkezései szerint a Kerületi Gyűlésnek kell megválasztania.
A harmadik fokozatú kerületek régiójuk szerves részei. Azokban a régiókban, ahol regionális igazgató van, a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendens, igénybe veheti a regionális igazgató segítségét annak érdekében, hogy megkönnyítse a
kerülettel való kommunikációt, és hatékonyabbá tegye a kerület
felügyeletét.
Amikor egy, a Világmissziós Osztályhoz kapcsolódó régióban
levő harmadik fokozatú kerület egy egyetemes szuperintendens
véleménye szerint pénzügyi, morális vagy más jellegű válságban
van, és ez a krízis komolyan befolyásolhatja az egyház stabilitását
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és jövőjét, akkor azt a kerületet „krízisben levő kerületté” lehet
nyilvánítani az Egyetemes Szuperintendensek Testületének és az
Egyetemes Vezetőség Végrehajtó Bizottságának jóváhagyásával.
A joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens az Egyetemes Szuperintendensek Testületének és az Egyetemes Vezetőség Végrehajtó Bizottságának jóváhagyásával megteheti a következő lépéseket: (1) eltávolíthatja a kerületi szuperintendenst; (2)
kijelölhet egy átmeneti vezetőséget a kerület élére, amely az ös�szes meglévő bizottságot helyettesíti a következő rendes Kerületi
Gyűlésig; (3) olyan különleges intézkedéseket kezdeményezhet,
amelyek szükségesek lehetnek a kerület egészséges működéséhez és missziójának hatékony folytatásához. (307.8, 322)
200.3. A kerületmegosztás és a kerülethatár-változtatás kritériumai. Kerületek fejlesztésére vagy kerületek határának megváltoztatására vonatkozó javaslatot a regionális hivatal, az Országos
Vezetőség vagy a Kerületi Tanácsadó Testület terjeszthet a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens elé. Egy ilyen
terv elkészítésekor a következőkre kell tekintettel lenni:
1. A javasolt új kerületekben olyan lakossági centrumok
legyenek, amelyek indokolják az új kerületek létrehozását.
2. Távközlési vonalak és közlekedési lehetőségek könnyítsék
meg a kerületek munkáját.
3. A kerület munkájához elegendő számú érett lelkész és
laikus vezető álljon rendelkezésre.
4. Amennyiben lehetséges, az anyakerületeknek elegendő
kerületi pénzbevételük, tagjuk és megszervezett gyülekezetük legyen harmadik fokozatú státuszuk fenntartásához.
200.4. Kerületek egyesülése. Kettő vagy több harmadik fokozatú kerület egyesülhet kétharmados szavazással, amely az illetékes
kerületek Kerületi Gyűlésein történik, feltéve, hogy az egyesülést az egyesülő kerületek Kerületi Tanácsadó Testületei (illetve
országos vezetőségei) javasolták, és a szóban forgó kerületek
joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendensei írásban
jóváhagyták.
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Az egyesülést és minden azzal összefüggő ügyet abban az időben és azon a helyen kell lezárni, amelyet a szóban forgó kerületek Kerületi Gyűlései és a joghatósággal rendelkező illetékes
egyetemes szuperintendensek határoztak meg.
Az így megalakult szervezet egyesíti az érintett kerületek vagyonát és tartozásait. (200.1)
Első és második fokozatú kerületek az új kerületek létrehozására vonatkozó rendelkezéseknek (200.2. pont) megfelelően
egyesülhetnek.
200.5. Ha az érintett Kerületi Gyűlések valamelyike vagy mindegyike elmulasztja a határozathozatalt, vagy a különböző Kerületi Gyűlések határozatai ellentmondanak egymásnak, a javaslatot
fel lehet terjeszteni határozathozatalra a legközelebbi Egyetemes
Gyűlés elé, feltéve, hogy ezt az érintett Kerületi Tanácsadó Testületek kétharmados többséggel kérvényezik.
200.6. A kerületi szuperintendens dolgozhat körzeti segítőkkel vagy missziómező-vezetőkkel, akik a következő területeken
segédkeznek:
1. Elősegítik a közösség és a bajtársiasság légkörének megerősödését az adott körzet vagy missziómező lelkipásztorai
között.
2. Előmozdítják Krisztus ügyét a szolgálatfejlesztés, gyülekezetnövekedés, gyülekezetplántálás és -újraindítás bátorítása és stratégiai tervezése révén.
3. Konkrét feladatokat látnak el a kerületi szuperintendens
és a Kerületi Tanácsadó Testület megbízásából.
4. Kommunikációs csatornát jelentenek a helyi gyülekezetek
és a kerület között.

B. A tagság és a gyűlés időpontja
201. A tagság. A Kerületi Gyűlés tagjai: minden megbízott
lelkész (429-29.3, 430-30.1, 433.9), minden megbízott diakónus (428-28.4, 433.9), minden megbízott, engedéllyel rendelkező szolgáló (427.8), minden nyugállományú megbízott szolgáló
(431-31.1), a kerületi titkár (216.2), a kerületi pénztáros (219.2),
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a Kerületi Gyűlésnek beszámolással tartozó állandó kerületi bizottságok elnökei, a názáreti felsőoktatási intézmények azon laikus vezetői, akiknek helyi gyülekezeti tagságuk a kerületben van,
a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok elnöke (238.2), a kerületi
(gyermek és felnőtt) korcsoport-szolgálatok igazgatói, a Kerületi
Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete, a kerületi Nemzetközi
Názáreti Ifjúság elnöke (239.4), a kerületi Nemzetközi Názáreti
Misszió elnöke (240.2), minden helyi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének újonnan megválasztott szuperintendense vagy
szuperintendens-helyettese (146), minden helyi Nemzetközi Názáreti Ifjúság újonnan megválasztott elnöke vagy alelnöke (151),
a helyi Nemzetközi Názáreti Misszió újonnan megválasztott elnöke vagy alelnöke (153.2) – a kiegészítő szervezeteket a Kerületi Gyűlésen egy szabályosan megválasztott póttag is képviselheti –, a 402-23.1. pontok szerinti megbízott szolgálók, a Kerületi
Tanácsadó Testület laikus tagjai (221.3), minden nyugállományú
megbízott hivatásos laikus misszionárius, akinek helyi gyülekezeti tagsága a kerületben van, valamint a kerület összes helyi gyülekezetének laikus küldöttei (30, 113.13, 201.1-1.2).
201.1. Az ötezer teljes jogú gyülekezeti tagnál kevesebb taggal
rendelkező kerületekben a helyi gyülekezetek a következőképpen jogosultak képviseletre a Kerületi Gyűlésen: két laikus küldött jön minden ötven vagy kevesebb teljes jogú gyülekezeti taggal rendelkező helyi gyülekezetből, egy további laikus küldött jön
minden további ötven teljes jogú gyülekezeti tag után, valamint a
fennmaradó rész után is, amennyiben a maradék teljes jogú tagok
száma meghaladja a huszonötöt. (30, 113.13, 201)
201.2. Az ötezer vagy ennél több teljes jogú gyülekezeti taggal
rendelkező kerületekben a helyi gyülekezetek a következőképpen jogosultak képviseletre a Kerületi Gyűlésen: egy laikus küldött jön minden ötven vagy kevesebb teljes jogú gyülekezeti taggal rendelkező helyi gyülekezetből, egy további laikus küldött jön
minden további ötven teljes jogú gyülekezeti tag után, valamint a

KERÜLETI kormányzás

121

fennmaradó rész után is, amennyiben a maradék teljes jogú tagok
száma meghaladja a huszonötöt. (30, 113.13, 201)
202. Az időpont. A Kerületi Gyűlést évente, a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendens által kitűzött időpontban
és az előző Kerületi Gyűlésen kijelölt vagy a kerületi szuperintendens által biztosított helyen kell megtartani.
202.1. Jelölőbizottság. A Kerületi Gyűlés összehívása előtt a
kerületi szuperintendens a Kerületi Tanácsadó Testülettel folytatott konzultációt követően kijelöl egy, a Kerületi Gyűlés munkáját szolgáló jelölőbizottságot; ez a bizottság a Kerületi Gyűlés
előtt jelölteket állíthat a szokásos bizottságokba és tisztségekre.
(212.2)

C. A Kerületi Gyűlés feladatai
203. Rendszabályok. A Názáreti Egyház tagjainak Gyülekezeti,
Kerületi és Egyetemes Gyűléseit és bizottságainak üléseit, azok
lefolyását az alkalmazandó jogszabályok, az alapító okiratok, valamint az Egyházrendben foglalt kormányzási szabályok szerint,
a parlamentáris eljárásokra vonatkozó Robert’s Rules of Order
Newly Revised (Robert-féle javított házszabályok) legújabb kiadása alapján kell szabályozni és felügyelni. (40)
203.1. A Kerületi Gyűlés feladatai a következők:
203.2. Meghallgatni és átvenni a kerületi szuperintendens éves
beszámolóját, amely összegzi a kerület szolgálatát, az újonnan
megszervezett gyülekezeteket is beleértve.
203.3. Meghallgatni vagy átvenni minden lelkipásztorként vagy
kiküldött evangélistaként szolgáló felszentelt vagy engedéllyel
rendelkező szolgáló beszámolóját, és átgondolni minden lelkész,
diakónus és diakonissza jellemét. A Kerületi Gyűlés megszavazhatja, hogy szóbeli beszámoló helyett elfogadja a többi, aktív
szolgálatot nem végző lelkész, diakónus, diakonissza és engedél�lyel rendelkező szolgáló írásban a titkárnak benyújtott beszámolóját, valamint mindazon szolgálókét, akiknek a 402-23.1. pontokban leírt egyes szolgálati tisztségekre kerületi tanúsítványuk
van. (418, 427.8, 433.9)
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203.4. Gondos vizsgálat után, a Szolgálatra Jogosító Testület
ajánlására szolgálói engedélyt adni azoknak a szolgálóknak, akiket a gyülekezetük vezetősége vagy a Kerületi Tanácsadó Testület
javasolt, és akiket a gyűlés megítélése szerint Isten elhívott a szolgálatra, illetve meghosszabbítani e szolgálók engedélyét. (129.14,
426.5, 427.1, 427.3)
203.5. Gondos vizsgálat után, a gyülekezetvezetőség és a Szolgálatra Jogosító Testület ajánlására meghosszabbítani azoknak a
diakonisszáknak a szolgálói engedélyét, akiket a gyűlés megítélése szerint Isten elhívott a diakonisszai tisztségre. (129.15)
203.6. A Szolgálatra Jogosító Testület ajánlására beválasztani a
lelkészek vagy a diakónusok rendjébe azokat a személyeket, akik a
gyűlés megítélése szerint megfelelnek a szolgálók ezen rendjeivel
szemben támasztott valamennyi követelménynek. (428.3, 429.3)
203.7. A Szolgálatra Jogosító Testület ajánlására elismerni
azon más felekezetekből jövő személyek szolgálói rendjét és jogosítványát, akikről úgy ítéli meg a gyűlés, hogy jogosultak a Názáreti Egyházba való felvételre, és befogadásuk kívánatos. (427.2,
430-30.2)
203.8. Más kerületekből való áthelyezés útján befogadni a Kerületi Gyűlésbe – beleértve a Kerületi Tanácsadó Testület által jóváhagyott ideiglenes áthelyezéseket is – azokat a szolgálói jogosítvánnyal rendelkező személyeket, az egyházi rend tagjait és a 402.,
406-9.1. pontok szerinti folyamatos szolgálatra szóló megbízással
rendelkező szolgálókat, akikről a gyűlés a Szolgálatra Jogosító
Testület kedvező ajánlása alapján úgy ítéli meg, hogy tagsága kívánatos a Kerületi Gyűlésben. (228.9-28.10, 432-32.2)
203.9. Hozzájárulni azon egyházi személyek és a 402., 406-9.1.
pontok szerinti folyamatos szolgálatra szóló megbízással rendelkező szolgálók áthelyezéséhez – beleértve a Kerületi Tanácsadó
Testület által jóváhagyott ideiglenes áthelyezéseket is –, akik a
Szolgálatra Jogosító Testület ajánlásával más kerületbe szeretnének átköltözni. (228.9-28.10, 432-32.1)
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203.10. A Szolgálatra Jogosító Testület ajánlására egy évre
megbízni vagy nyilvántartásba venni azokat a személyeket, akiket
alkalmasnak ítél a 402-23.1. pontokban megnevezett és meghatározott szolgálói tisztségekre.
203.11. Egy lelkészt titkos szavazással, kétharmados többséggel
kerületi szuperintendensnek megválasztani, aki a megválasztását
követő második Kerületi Gyűlés berekesztése utáni 30. napig,
illetve utódja megválasztásáig vagy kinevezéséig és megerősítéséig szolgál. A kerületi szuperintendens újraválasztása „igennem” jellegű titkos szavazással történik. Nem választható meg
erre a tisztségre az a lelkész, akinek szolgálói jogosítványát fegyelmi okokból bármikor is visszavonták. A 70. életévét betöltött személyt nem lehet szuperintendensnek megválasztani vagy
újraválasztani.
203.12. Ha egy második vagy harmadik fokozatú kerület (200.2)
kerületi szuperintendense legalább két kerületi gyűlési éven át
szolgálta a kerületét, a Kerületi Gyűlés a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens jóváhagyásával négyéves hivatali
időszakra újraválaszthatja őt. A kiterjesztett hivatali időre való
megválasztás „igen-nem” jellegű titkos szavazással, kétharmados
többséggel történik.
203.13. Ha az egyetemes szuperintendens és a kerületi tisztségviselők – nevezetesen a Kerületi Tanácsadó Testület, a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének elnöke, a kerületi Nemzetközi Názáreti Misszió elnöke, a kerületi Nemzetközi
Názáreti Ifjúság elnöke, a kerületi titkár és a kerületi pénztáros
– úgy vélik, hogy a kerületi szuperintendens szolgálata a folyó
éven túl ne folytatódjék, a joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendens és a kerületi tisztségviselők a Kerületi Gyűlés
elé terjeszthetik a kérdést szavazásra. A kérdést a következő formában kell feltenni: „Hivatalában maradjon-e a jelenlegi kerületi
szuperintendens a jelen Kerületi Gyűlést követően?”
Ha a Kerületi Gyűlés titkos szavazással, kétharmados többséggel úgy dönt, hogy a kerületi szuperintendens továbbra is hiva-

124

KERÜLETI kormányzás

talában maradjon, akkor a szuperintendens úgy szolgál tovább,
mintha nem tartottak volna szavazást.
Ha azonban a Kerületi Gyűlés úgy határoz, hogy a kerületi szuperintendens ne maradjon tovább a hivatalában, akkor hivatali
ideje a Kerületi Gyűlés berekesztése után 30-180 nappal lejár – a
pontos dátumot a kerületi tisztségviselőkkel konzultálva a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens határozza meg.
(204.2, 206)
203.14. Titkos szavazással a Kerületi Tanácsadó Testületbe
legfeljebb három felszentelt szolgálót és legfeljebb három laikus
személyt választani, hogy a Kerületi Gyűlés által meghatározott
ideig, de legfeljebb négy évig szolgáljanak, illetve amíg utódaikat
meg nem választják és meg nem erősítik.
Ha azonban a kerület teljes tagsága meghaladja az ötezer főt,
a gyűlés minden további kétezer-ötszáz tag után egy további felszentelt szolgálót és egy további laikus személyt választhat, és
ugyanígy tehet a fennmaradó rész után is, amennyiben a maradék
tagok száma meghaladja az ezerkétszázötvenet. (221)
203.15. Legalább öt és legfeljebb tizenöt felszentelt szolgálóból
álló – akik közül az egyik a kerületi szuperintendens – Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületet választani, melynek tagjai négy
évig, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgálnak.
Ez a testület még a Kerületi Gyűlés előtt összeül, hogy minden
hatáskörébe tartozó ügyet megvizsgáljon, és – amennyiben lehetséges – munkáját a Kerületi Gyűlés előtt befejezze. (226-28.10)
203.16. Öt vagy több felszentelt szolgálóból álló Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testületet választani, melynek tagjai négy évig, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgálnak. (229)
203.17. Annak érdekében, hogy a kerületek rugalmasabban
tudják kiválasztani a felszentelésre jelentkező személyek felkészítése terén felmerülő különböző feladatokra a legmegfelelőbb
személyeket, a kerületek beválaszthatják a Kerületi Szolgálók
Testületébe mindazokat, akikre csak szükség van, hogy később a
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Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületben és a Kerületi Szolgálói
Tanulmányi Testületben szolgáljanak.
A Kerületi Szolgálók Testületének első ülésén a kerületi szuperintendens a testület tagjait Szolgálatra Jogosító Testületbe és Szolgálói Tanulmányi Testületbe, Rehabilitációs Bizottságba és bármely
egyéb szükségesnek ítélt bizottságba szervezheti. (226, 229)
203.18. A 233. pont rendelkezéseit betartva Kerületi Egyháztulajdoni Testületet választani. (204.1)
203.19. Legjobb belátása szerint az alábbiak közül az egyiket
vagy mindkettőt választani: (1) nem kevesebb, mint hat fős Kerületi Evangelizációs Testületet; a tagok egyike a kerületi szuperintendens, (2) kerületi evangelizációs igazgatót. A megválasztott
személyek a következő Kerületi Gyűlés berekesztéséig, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgálnak. (204.1, 212)
203.20. A 237. pontban megállapított eljárással összhangban
megválasztani a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületét, amely utódja megválasztásáig és megerősítéséig szolgál.
(204.1, 212)
203.21. Megválasztani a Kerületi Gyűlés Pénzügyi Bizottságát, melynek ugyanannyi laikus, mint szolgáló tagja legyen. A
bizottság legfeljebb négy évig, illetve utódja megválasztásáig és
megerősítéséig szolgál. A kerületi szuperintendens és a kerületi
pénztáros hivatalból tagja a bizottságnak. (235-35.2)
203.22. A kerületi szuperintendenssel együtt három felszentelt
szolgálóból és két laikus személyből álló Kerületi Fellebbviteli
Bíróságot választani, amely legfeljebb négy évig, illetve utódja
megválasztásáig és megerősítéséig szolgál. (509)
203.23. Az Egyetemes Gyűlés előtt legfeljebb 16 hónappal –
azokban a térségekben, ahol vízumra vagy más rendkívüli előkészületekre van szükség, legfeljebb 24 hónappal – titkos szavazással
megválasztani az összes laikus és egy kivételével az összes szolgálói küldöttet (hiszen a szolgálói küldöttek egyike a kerületi szuperintendens lesz). Minden harmadik fokozatú kerület Kerületi
Gyűlésének azonos számú szolgálói és laikus küldöttel van joga
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részt venni az Egyetemes Gyűlésen. Az Egyetemes Gyűlés idején
hivatalban levő kerületi szuperintendens lesz az egyik szolgálói
küldött, a többi szolgálói küldöttnek pedig felszentelt szolgálónak
kell lennie. Ha a kerületi szuperintendens nem tud megjelenni,
vagy ha üresedés esetén az új kerületi szuperintendenst még nem
nevezték ki, a kerületi szuperintendens helyét a szabályosan megválasztott pótküldött foglalja el. A jelölőbizottság mind a szolgálói,
mind a laikus kategóriában a megválasztható küldöttek legalább
háromszorosát bocsátja szavazásra. E jelöltek közül az engedélyezett számú küldöttet és pótküldöttet a 301.1-1.3. pontokban
foglaltak szerint kell megválasztani. A megválasztott küldöttekkel
szemben elvárás, hogy – hacsak a Gondviselés meg nem akadályozza őket – valamennyi ülésen a megnyitástól a berekesztésig
lelkiismeretesen részt vegyenek. (31.1-1.3, 301.1-1.3, 303, 331.1)
203.24. Legjobb belátása szerint helyi gyülekezetei számára
társult tagsági rendszert létrehozni, azonban a képviselet szempontjából a társult tagokat nem lehet teljes jogú tagoknak tekinteni. (108)
203.25. Akár egy választott Kerületi Könyvvizsgáló Bizottság,
akár egy könyvvizsgáló cég vagy okleveles könyvvizsgáló révén
gondoskodni az összes kerületi pénztáros minden könyvének
évenkénti auditálásáról.
203.26. A kerületi titkár útján az Egyetemes Gyűlésnek – megőrzés és irattározás végett – átadni az előző négy év teljes hivatalos jegyzőkönyvét. (205.3-5.3, 217.7)
203.27. A Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület ajánlására
nyugállományba helyezni a szolgálókat. Minden státuszbeli változást – a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület ajánlására – a
Kerületi Gyűlésnek kell jóváhagynia. (228.8, 431)
203.28. A kerület határain belül gondolkodni és gondoskodni a
Názáreti Egyház egész munkájáról.
203.29. A Názáreti Egyház szellemében és rendje szerint intézni a munkához tartozó minden más ügyet, amire nincs külön
határozat.
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204. A Kerületi Gyűlésre vonatkozó egyéb szabályok. A Kerületi Gyűlés jóváhagyhatja, hogy – ahol ezt a polgári törvények
megengedik – a Kerületi Tanácsadó Testületet bejegyezzék. A
fentiek szerinti bejegyzés után a Kerületi Tanácsadó Testületnek
jogában áll saját döntése alapján – ahogyan az a bejegyzett jogi
személy számára szükséges vagy célszerű – vásárolni, birtokolni,
eladni, elcserélni, jelzáloggal megterhelni, lekötni, zálogba tenni,
bérbe adni és átruházni mindenféle – akár ingatlan, akár ingó –
vagyont. (222.5)
204.1. Amennyire lehetséges – hacsak az Egyházrend másként
nem rendelkezik – a kerületi testületek és bizottságok tagjai
egyenlő számban legyenek szolgálók és laikusok.
204.2. Az első és második fokozatú kerületek kerületi szuperintendenseit az Egyházrend 200.2. pontjával összhangban kell
megválasztani. Egy második fokozatú kerület visszaminősíthető
első fokozatú kerületté, amíg eleget nem tesz a második fokozat
követelményeinek.
204.3. Ha a Kerületi Gyűlés elnöklő tisztségviselője úgy ítéli
meg, hogy lehetetlen a Kerületi Gyűlést összehívni vagy annak
munkáját folytatni, és ezért elnapolja, törli vagy berekeszti a Kerületi Gyűlést, a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens, miután egyeztetett az Egyetemes Szuperintendensek
Testületével, egy évre kinevezi mindazokat a kerületi tisztségviselőket, akiket a Kerületi Gyűlés berekesztését megelőzően nem
választottak meg.

D. A Kerületi Gyűlés jegyzőkönyve
205. A jegyzőkönyv a Kerületi Gyűlés lefolyásának előírásszerű
feljegyzése.
205.1. A jegyzőkönyv kézzel vagy géppel írott, illetve nyomtatott dokumentum, melyet szilárdan egybefűztek.
205.2. A különálló napirendi pontokat különálló bekezdésekbe
kell foglalni.
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205.3. A jegyzőkönyvet – tekintettel arra, hogy az Egyetemes
Gyűlés megvizsgálja – gondosan kell megszerkeszteni. (203.26,
217.7)
205.4. Minden négyéves időszak teljes hivatalos jegyzőkönyvét meg kell őrizni, és a Kerületi Gyűlés, valamint az Egyetemes
Gyűlés irataival együtt kell irattározni. (217.5, 217.7)
205.5. A jegyzőkönyvet – amennyire lehetséges – a szerint a
tartalomjegyzék szerint kell elrendezni, amelyet az Egyetemes
Szuperintendensek Testületével folytatott egyeztetés után az
egyetemes titkár készít el. A tartalomjegyzéket a Kerületi Gyűlés
előtt el kell juttatni a kerületi titkárhoz.
205.6. A jegyzőkönyv ne csak a helyi gyülekezetek lelkipásztorainak megbízását foglalja magában, hanem a Kerületi Gyűlés szolgálói és laikus tagjai által elvállalt minden olyan rendes
és rendkívüli megbízást is, amely a felekezeti szolgálat bármely
olyan formájához tartozik, amely betöltőit feljogosíthatja arra,
hogy juttatásban részesüljenek a kerületi nyugdíjakért és jóléti
programokért felelős Nyugdíjtestülettől. (115)

E. A kerületi szuperintendens
206. A Kerületi Gyűlésen megválasztott kerületi szuperintendens hivatali ideje 30 nappal a Kerületi Gyűlés berekesztése után
kezdődik, két teljes gyűlési évig tart, és 30 nappal a megválasztását követő második év Kerületi Gyűlésének berekesztése után
ér véget. E gyűlés során vagy újraválasztják a szuperintendenst
(203.11-3.12), vagy megválasztják, esetleg kinevezik és megerősítik az utódját. A joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens által kinevezett kerületi szuperintendens hivatali ideje a
kinevezés pillanatában kezdődik, magában foglalja annak az egyházi évnek a hátralevő részét, amelyben kinevezésére sor került,
és a következő két egyházi évet. A hivatali idő 30 nappal a második teljes, szolgálattal eltöltött gyűlési év végén tartott Kerületi
Gyűlés berekesztése után ér véget. E gyűlésen vagy újraválasztják
a szuperintendenst (203.11-3.12), vagy megválasztják, esetleg kinevezik és megerősítik az utódját. (203.11-3.13)
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207. Ha a Kerületi Gyűlés két ülése között bármilyen okból
üresedés következik be, az egyetemes szuperintendensek – együttesen vagy külön-külön; konzultálva egy olyan bizottsággal, melynek tagjai a Kerületi Tanácsadó Testület, a Kerületi Vasárnapi
Iskolai Szolgálatok Testületének elnöke, a Kerületi Nemzetközi Názáreti Misszió és a Kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság
elnöke, a kerületi titkár és a kerületi pénztáros – betölthetik a
hivatalt. A konzultáció magában foglalja a bizottság egészének
felkérését arra, hogy nevezzenek meg további jelölteket azokon
kívül, akiket a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens terjesztett elő. (307.6)
207.1. Az első vagy második fokozatú kerület szuperintendensének hivatala a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens javaslatára megalapozottan megüresedettnek nyilvánítható.
A harmadik fokozatú kerület szuperintendensének hivatala akkor nyilvánítható megüresedettnek, ha ezt a Kerületi Tanácsadó
Testület, a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének
elnöke, a kerületi NNM- és NNI-elnökök, a kerületi titkár és a
kerületi pénztáros kétharmados többséggel megszavazzák. (321)
207.2. Ha a hivatalban levő kerületi szuperintendens átmenetileg nem képes feladatának ellátására, a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens a Kerületi Tanácsadó Testülettel
egyeztetve kijelölhet egy alkalmas lelkészt, hogy ideiglenes kerületi szuperintendensként szolgáljon. A feladat ellátására való
képtelenséget a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület állapítja meg. (307.7)
207.3. Ha a kerületi szuperintendens lemond, vagy lejár a megbízatása, a kerületi hivatal alkalmazottai és a kerület bármely kiegészítő vagy kapcsolt intézményének vezető tisztviselője – akár
fizetett, akár önkéntes alkalmazottakról van szó, mint például a
szuperintendens-helyettes és a szuperintendens titkára – a kerületi szuperintendens hivatali idejének végével egy időben leköszön. Azonban egy vagy több alkalmazott szolgálatban maradhat
a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens és a Ke-
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rületi Tanácsadó Testület írásos jóváhagyásával, de legfeljebb addig, amíg az új szuperintendens hivatalba nem lép. (241.3)
207.4. Az újonnan megválasztott vagy kinevezett kerületi szuperintendens a Kerületi Tanácsadó Testülettel és a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendenssel folytatott konzultáció
után javasolhatja a korábban alkalmazott személyek alkalmazását. (241.3)
208. A kerületi szuperintendens kötelességei a következők:
208.1. Kerületében – a joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendens jóváhagyásával – a helyi gyülekezeteket megszervezni, elismerni és felügyelni. (100, 433.12)
208.2. Szükség esetén a kerületében levő helyi gyülekezetek
rendelkezésére állni, és szükség szerint találkozni a gyülekezetvezetőséggel lelki, pénzügyi és lelkipásztori ügyek megbeszélése
végett, amikor is a szuperintendens legjobb belátása szerint nyújt
tanácsot és segítséget.
208.3. Ha a kerületi szuperintendens az adott körülményeket figyelembe véve megállapította, hogy valamely gyülekezet
egészségtelen, hanyatló állapotban van, és ennek az állapotnak a fennmaradása veszélyezteti a gyülekezet életképességét
és missziójának hatásosságát, akkor a kerületi szuperintendens
megpróbálhatja felvenni a kapcsolatot a lelkipásztorral, vagy a
lelkipásztorral és a gyülekezet vezetőségével, hogy a körülmények értékelésére sor kerülhessen. Minden erőfeszítést meg kell
tennie annak érdekében, hogy a lelkipásztorral és a gyülekezet
vezetőségével együttműködve azon problémák megoldására törekedjenek, amelyek a gyülekezet hatékony misszióját veszélyeztető körülmények kialakulásához vezettek.
Amennyiben a kerületi szuperintendens – miután a lelkipásztorral és/vagy a gyülekezet vezetőségével megvizsgálták a helyzetet – arra a következtetésre jut, hogy további beavatkozás szükséges, a Kerületi Tanácsadó Testület és a joghatósággal rendelkező
egyetemes szuperintendens beleegyezésével a megfelelő lépésekkel járhat el az ügyben. Ezek a lépések jelenthetik többek között:
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(1) a lelkipásztor elmozdítását, (2) a gyülekezetvezetőség feloszlatását, (3) bármilyen különleges közbelépés kezdeményezését,
amelyre a gyülekezet egészségének és missziója eredményességének helyreállításához szükség lehet. (124-24.1)
208.4. A 122. pont szerint minden egyes helyi gyülekezetvezetőséggel beütemezni és levezetni a rendszeres gyülekezeti, lelkipásztori felülvizsgálatot.
208.5. Különleges felügyeletet gyakorolni a Názáreti Egyház
valamennyi, saját kerületében levő gyülekezet jellegű missziója
felett.
208.6. Ha a kerületi titkár hivatala megüresedik, javasolni valakit a Kerületi Tanácsadó Testületnek a megüresedett hivatal
betöltésére. (216.1)
208.7. Ha a kerületi pénztáros hivatala megüresedik, javasolni
valakit a Kerületi Tanácsadó Testületnek a megüresedett hivatal
betöltésére. (219.1)
208.8. Kijelölni a kerületi kápláni szolgálatok igazgatóját, hogy
az illető a speciális kápláni szolgálaton keresztül előmozdítsa és
terjessze a szentség-evangelizációt. (236)
208.9. Konzultálni a gyülekezetvezetőséggel egy lelkész vagy
engedéllyel rendelkező szolgáló helyi gyülekezetbeli lelkipásztori
kinevezéséről, és jóváhagyni vagy megtagadni ezt a kinevezést.
(115, 129.2, 160.8)
208.10. Ha a gyülekezetvezetőség a lelkipásztor és a gyülekezet
kapcsolatának folytatását érintő rendkívüli felülvizsgálatot kér
(123), ezt 90 napon belül kitűzni.
208.11. Abban a helyi gyülekezetben, ahol a lelkipásztor nem
felszentelt lelkész, ha a Názáreti Egyház bármely tagja helyi szolgálói engedélyért vagy annak meghosszabbításáért folyamodik a
gyülekezetvezetőséghez, ennek megadását jóváhagyni vagy megtagadni. (426.1, 426.3)
208.12. Írásban jóváhagyni vagy megtagadni a lelkipásztornak
és a helyi gyülekezetvezetőségnek önkéntes segédlelkészek vagy
fizetett helyi segítők (például segédlelkészek, keresztyén gyer-
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mek-, ifjúsági és felnőttoktatásban, zenei szolgálatokban, bölcsődékben, óvodákban vagy általános és középiskolákban stb.
alkalmazott szolgálók vagy igazgatók) alkalmazására vonatkozó
kérelmét. Annak, hogy a kerületi szuperintendens elvben az alkalmazás mellett döntsön, az az elsődleges feltétele, hogy a gyülekezet hajlandó és képes legyen eleget tenni helyi, kerületi és
egyetemes kötelezettségeinek. A lelkipásztori segítők kiszűrése
és kiválasztása a vezető lelkipásztor feladata. Azonban a kerületi
szuperintendensnek joga van arra, hogy a jelöltet visszautasítsa.
(129.27, 160-60.8)
208.13. A Kerületi Tanácsadó Testülettel együtt jóváhagyni vagy
elutasítani a helyi gyülekezetek keresztyén bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai szolgálatok működtetésére vonatkozó kérelmét. (152, 222.11, 414)
208.14. A Kerületi Tanácsadó Testület titkárával együtt érvényesíteni és aláírni a kerület minden jogi okmányát. (222.5)
208.15. A Kerületi Tanácsadó Testületnek javaslatot tenni a kerület bármely fizetett segítőjére, és munkájukat felügyelni. (241)
208.16. A 116. ponttal összhangban lelkipásztorokat kijelölni.
208.17. Ha egy gyülekezetet öt évnél rövidebb idővel ezelőtt
szerveztek meg, vagy a gyülekezetnek harmincötnél kevesebb
szavazati joggal rendelkező tagja volt az előző Éves Gyülekezeti
Gyűlésen, vagy a kerülettől rendszeres pénzügyi segítséget kap,
esetleg válságban levőnek nyilvánították, a kerületi szuperintendens a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával kijelölheti a
gyülekezetvezetőség tagjait (a gondviselőket, a képviselőket), a
Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének elnökét és az egyéb
gyülekezeti tisztségviselőket (a titkárt, a pénztárost). E vezetőség
teljes létszáma nem lehet kevesebb háromnál. (116, 124)
208.18. Az 505-5.3. pontok szerint kerületében kivizsgáltatni a
szolgálók ellen emelt írásos vádakat.
208.19. A kerületi szuperintendens a véglegesített evangélistával konzultálva – a 407.4. ponttal összhangban – kitűzi és levezeti
saját önértékelését és szolgálata felülvizsgálatát.
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209. Ha egy lelkipásztor hivatala megüresedik, a kerületi szuperintendens a gyülekezetvezetőség egyetértésével a következő
Kerületi Gyűlésig helyettes lelkipásztort jelölhet ki. Az így kijelölt helyettes lelkipásztort a kerületi szuperintendens elmozdíthatja, ha szolgálatát a gyülekezetvezetőség és a helyi gyülekezet
nem találja kielégítőnek. (129.5, 421, 426.6)
210. A kerületi szuperintendens jogosult arra, hogy ha a kerületébe tartozó helyi gyülekezetben nincs lelkipásztor vagy helyettes lelkipásztor, akkor ott valamennyi lelkipásztori funkciót
ellássa. (412)
210.1. A kerületi szuperintendens elnökölhet a helyi gyülekezet
éves vagy rendkívüli gyűlésén, vagy helyettest jelölhet ki erre a
feladatra. (113.5)
211. Amennyiben a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens a Kerületi Gyűlésen bármilyen okból nincs jelen,
és elmulaszt maga helyett valakit kijelölni, a kerületi szuperintendens nyitja meg a Kerületi Gyűlést, és addig elnököl, amíg a
Kerületi Gyűlés másként nem rendelkezik. (307.4)
212. A kerületi szuperintendens üresedést tölthet be a Kerületi Missziós Testületben (203.20), a Kerületi Gyűlés Pénzügyi
Bizottságában (203.21), a Kerületi Könyvvizsgáló Bizottságban
(203.25), a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületben (226.1), a
Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testületben (229.1), a Kerületi
Evangelizációs Testületben vagy a kerületi evangelizációs igazgató esetében (232), a Kerületi Egyháztulajdoni Testületben
(233), a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületében
(237), a Kerületi Fellebbviteli Bíróságban (509), valamint azokban a kerületi testületekben és állandó bizottságokban, amelyek
esetében az Egyházrend vagy a Kerületi Gyűlés nem rendelkezik
másként.
212.1. A kerületi szuperintendens kijelölheti a kerületi testületek és állandó bizottságok elnökeit, titkárait és tagjait, hacsak az
Egyházrend vagy a gyűlés határozata másként nem rendelkezik.
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212.2. A kerületi szuperintendens a Kerületi Tanácsadó Testülettel konzultálva jelölőbizottságot nevez ki, amely a Kerületi
Gyűlés előtt jelölteket állít a szokásos bizottságokba és tisztségekre. (202.1)
213. A kerületi szuperintendens hivatalból elnöke a Kerületi
Tanácsadó Testületnek (221.2) és a Kerületi Szolgálatra Jogosító
Testületnek (227.1).
213.1. A kerületi szuperintendens hivatalból tagja a kerületében működő összes megválasztott és állandó testületnek és bizottságnak. (203.20-3.21, 233, 237, 810, 811)
214. A Kerületi Gyűlés felülvizsgálhatja és megváltoztathatja a
kerületi szuperintendens minden hivatalos intézkedését – melyek
ellen fellebbezni is lehet.
214.1. A kerületi szuperintendensnek a lelkipásztorok megbízásakor és a szuperintendensi hivatalhoz kapcsolódó egyéb ügyek
vonatkozásában mindig kellőképpen meg kell fontolnia a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendensnek és az Egyetemes Szuperintendensek Testületének a tanácsait.
F. A kerületi titkár
216. A Kerületi Tanácsadó Testület által választott kerületi titkár egytől három évig terjedő ideig szolgál, illetve amíg utódját
meg nem választják és meg nem erősítik. (222.16)
216.1. Ha a kerületi titkár bármilyen okból megszűnik szolgálni a Kerületi Gyűlés ülései között időben, a Kerületi Tanácsadó
Testület választja meg utódját a kerületi szuperintendens jelölése
alapján. (208.6)
216.2. A kerületi titkár hivatalból tagja a Kerületi Gyűlésnek.
(201)
217. A kerületi titkár kötelességei a következők:
217.1. Pontosan vezetni és lelkiismeretesen megőrizni a Kerületi Gyűlés valamennyi jegyzőkönyvét.
217.2. Pontosan feljegyezni és megőrizni a kerület valamennyi
statisztikai adatát.
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217.3. A hivatalos jegyzőkönyvben történő közzététel előtt
minden statisztikai táblázatot ellenőrzésre megküldeni az egyetemes titkárnak. (325.6)
217.4. A Kerületi Gyűlés minden dokumentumát megőrizni, és
utódjának késedelem nélkül átadni.
217.5. Minden négyéves időszak teljes hivatalos jegyzőkönyvét
megőrizni és irattározni. (205.4)
217.6. Minden Kerületi Gyűlés nyomtatott jegyzőkönyvét elegendő példányban eljuttatni az Egyetemes Egyházközpontnak,
hogy szétosszák a Názáreti Egyház egyetemes tisztségviselői és
egyetemes testületei között.
217.7. Megőrzés és irattározás végett a legutóbbi négyéves időszak Kerületi Gyűléseiről készült teljes hivatalos jegyzőkönyvet
eljuttatni az Egyetemes Gyűlésnek. (203.26, 205.3-5.4)
217.8. Megtenni mindazt, ami még hivatalához tartozik.
217.9. Az év folyamán hozzá kerülő valamennyi ügyet a Gyűlés
megfelelő bizottságához vagy állandó testületéhez továbbítani.
218. A kerületi titkárnak annyi segítője van, amennyit a Kerületi Gyűlés megválaszt.

G. A kerületi pénztáros
219. A Kerületi Tanácsadó Testület által választott kerületi
pénztáros egytől három évig terjedő ideig, illetve utódjának megválasztásáig és megerősítéséig szolgál. (222.15)
219.1. Ha a kerületi pénztáros bármilyen okból megszűnik szolgálni a Kerületi Gyűlés ülései közötti időszakban, a Kerületi Tanácsadó Testület választja meg utódját a kerületi szuperintendens
jelölése alapján. (208.7)
219.2. A kerületi pénztáros hivatalból tagja a Kerületi Gyűlésnek. (201)
220. A kerületi pénztáros kötelességei a következők:
220.1. Kerületében beszedni azokat a pénzösszegeket, amelyeket az Egyetemes Gyűlés, a Kerületi Gyűlés vagy a Kerületi
Tanácsadó Testület meghatároz, vagy amelyeket a Názáreti Egyház szükségletei megkívánnak, és ezeket a Kerületi Gyűlés és/
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vagy a Kerületi Tanácsadó Testület utasításai és irányelvei szerint
kifizetni.
220.2. Minden beszedett és kifizetett pénzösszegről pontos feljegyzést vezetni; havonta beszámolót küldeni a kerületi szuperintendensnek, melyet ő szétoszt a Kerületi Tanácsadó Testület tagjai között; a Kerületi Gyűlésnek pedig – amelynek felelős – éves
beszámolóval szolgálni.

H. A Kerületi Tanácsadó Testület
221. A Kerületi Tanácsadó Testület tagja hivatalból a kerületi
szuperintendens, és legfeljebb három felszentelt szolgáló és három laikus személy, akiket a Kerületi Gyűlés titkos szavazással
évente, vagy legfeljebb négyéves időszakra választ meg, hogy a
legközelebbi Kerületi Gyűlés berekesztéséig, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgáljanak. Azonban szolgálati
idejük szakaszosan meghosszabbítható, ha a testület egy részét
évente választják meg.
Ha azonban a kerület teljes tagsága meghaladja az ötezer főt,
a gyűlés minden további kétezer-ötszáz tag után egy további felszentelt szolgálót és egy további laikus személyt választhat, és
ugyanígy tehet a fennmaradó rész után is, amennyiben a maradék
tagok száma meghaladja az ezerkétszázötvenet. (203.14)
221.1. Ha a Kerületi Tanácsadó Testületben üresedés következik be, a testület többi tagja töltheti be ezt a helyet.
221.2. A kerületi szuperintendens hivatalból a Kerületi Tanácsadó Testület elnöke.
221.3. A Kerületi Tanácsadó Testület laikus tagjai hivatalból
tagjai a Kerületi Gyűlésnek, a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Kerületi Kongresszusának, a Nemzetközi Názáreti Misszió Kerületi Kongresszusának és a Nemzetközi Názáreti Ifjúság Kerületi
Kongresszusának. (201, 221)
222. A Kerületi Tanácsadó Testület kötelességei a következők:
222.1. A 114.1. pont rendelkezéseivel összhangban meghatározni a statisztikai év kezdetét és végét.
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222.2. A kerület szolgálóit és helyi gyülekezeteit illetően tájékoztatni a kerületi szuperintendenst, és konzultálni vele. (416)
222.3. Abban az esetben, ha írásban megvádolnak egy egyházi
személyt, három vagy több felszentelt szolgálóból álló vizsgálóbizottságot kijelölni. (505-5.3)
222.4. Amennyiben vádat emelnek egy egyházi személy ellen, a
bíróságot kiválasztani. (505.5-5.6)
222.5. Ahol a polgári jog megengedi, és ha erre a Kerületi
Gyűlés felhatalmazza, magát bejegyeztetni. A fentiek szerinti bejegyzés után a Kerületi Tanácsadó Testületnek jogában áll saját
döntése alapján – ahogyan az a bejegyzett jogi személy számára
szükséges vagy célszerű – vásárolni, birtokolni, eladni, elcserélni, jelzáloggal megterhelni, lekötni, zálogba tenni, bérbe adni és
átruházni mindenféle – akár ingatlan, akár ingó – vagyont. A kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület titkára,
vagy az akár bejegyzett, akár be nem jegyzett Kerületi Tanácsadó
Testület által felhatalmazott más személyek érvényesítik és írják
alá az ingatlanátruházásokat, jelzáloggal megterhelő és az alól
feloldó papírokat, szerződéseket és a Kerületi Tanácsadó Testület
egyéb jogi iratait. (204)
222.6. Azokban az államokban, ahol a polgári jog nem engedi
meg az ilyen bejegyzést, a Kerületi Gyűlés megválaszthatja kerületi képviselőjének a Kerületi Tanácsadó Testületet, és felhatalmazhatja, hogy saját döntése alapján – amennyiben az kerületi
feladatainak elvégzéséhez szükséges vagy célszerű – vásároljon,
birtokoljon, eladjon, elcseréljen, jelzáloggal megterheljen, lekössön, zálogba tegyen, bérbe adjon és átruházzon mindenféle – akár
ingatlan, akár ingó – vagyont. (102.6, 106.2, 222.5)
222.7. Azokban az államokban, amelyekben a helyi gyülekezetek bejegyezhetők, a Kerületi Tanácsadó Testületnek – hozzáértő
jogi szakértő bevonásával – a helyi gyülekezeteket az adott állam
által elfogadott szabványos bejegyzési nyomtatványokkal látja el.
E bejegyzési nyomtatványnak mindig tartalmaznia kell a 102-2.5.
pontokban foglaltakat.
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222.8. A kerületi szuperintendens tanácsadójaként szolgálni a kerület minden részlegének, testületének és bizottságának
felügyeletében.
222.9. Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete elé terjeszteni bármilyen, kerületi központ létesítésére vonatkozó tervjavaslatot. Ezeket a terveket megvalósításuk előtt az Egyetemes Szuperintendensek Testületének írásban jóvá kell hagynia. (319)
222.10. A lelkipásztori szolgálatot ellátó, engedéllyel rendelkező szolgáló engedélyének meghosszabbítását ajánlani. (427.5)
222.11. Jóváhagyni vagy elutasítani helyi gyülekezetek keresztyén bölcsődei, óvodai vagy általános és középiskolai szolgálatok
működtetésére vonatkozó kérelmét. A kerületi szuperintendens
és a Kerületi Tanácsadó Testület belátása szerint létrehozható a
Kerületi Keresztyén Bölcsődei, Óvodai, Általános és Középiskolai Bizottság. A bizottság feladata javaslatokat tenni a Kerületi
Tanácsadó Testületnek a helyi gyülekezetek bölcsődéiben, óvodáiban, általános és középiskoláiban alkalmazandó irányelvekre, eljárási módokra és felfogásra, valamint segédkezni ezen intézmények megalapításában, támogatásában és felügyeletében. (152,
208.13, 414)
222.12. A kerület által alkalmazott fizetett segítőket megválasztani és elbocsátani. (241-41.1)
222.13. Két Kerületi Gyűlés között a kerületi szuperintendenssel konzultálva pénzügyi bizottságként szolgálni, felruházva a
működési költségek szükség szerinti változtatásának jogával; valamint erről a tevékenységről beszámolni a Kerületi Gyűlésnek.
(220.1)
222.14. Megvédeni minden ingó és ingatlan kerületi vagyont –
beleértve a kinnlevőségeket is – attól, hogy a Názáreti Egyháztól
elidegenítsék, illetve a Názáreti Egyház helyett mások (egyének
vagy társaságok) haszonélvezetére fordítsák. (102.4, 106.5, 204)
222.15. Kerületi pénztárost választani, aki egytől három évig
terjedő ideig, illetve utódjának megválasztásáig és megerősítéséig szolgál. (219)
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222.16. Kerületi titkárt választani, hogy egytől három évig terjedő ideig, illetve utódjának megválasztásáig és megerősítéséig
szolgáljon. (216)
222.17. Hitelesíteni bármely helyi gyülekezetnek a Názáreti
Egyházból való kilépését vagy megkísérelt kilépését a gyülekezeti tulajdonjognak a 106.2. pontban leírtak szerinti átruházása
céljából.
222.18. Szükség esetén a 203.25. pont értelmében Kerületi
Könyvvizsgáló Bizottságot választani, amely a következő Kerületi
Gyűlés berekesztéséig szolgál. (203.25)
222.19. Éves beszámolót terjeszteni a Kerületi Gyűlés elé, ös�szefoglalva a testület tevékenységét, a megtartott ülések számát
is beleértve.
223. A Kerületi Tanácsadó Testület másik kerületbe helyezheti
át annak az egyházi személynek, keresztyén oktatási szolgálónak
(409) vagy diakonisszának (406) a tagságát, aki szeretné, ha még
annak a Kerületi Gyűlésnek a kezdete előtt, ahova tartozik, más
kerületbe helyeznék át. Az ilyen áthelyezéseket a fogadó Kerületi
Tanácsadó Testület elfogadhatja, és biztosíthatja a befogadó kerületben az áthelyezett minden tagsággal járó jogát és kiváltságát. A
Szolgálatra Jogosító Testület ajánlására a befogadó Kerületi Gyűlésnek kell véglegesen jóváhagynia a Kerületi Tanácsadó Testület
minden ilyen befogadását. (203.8-3.9, 228.9-28.10, 432-32.2)
223.1. A Kerületi Tanácsadó Testület a Kerületi Gyűlés ama
tagjának kérésére, aki más felekezethez kíván csatlakozni, ajánlási igazolást (813.2) adhat.
224. Ha a gyülekezet java ezt kívánja, tisztességes meghallgatás
után a Kerületi Tanácsadó Testület a kerületi szuperintendens jóváhagyásával felfüggeszthet egy engedéllyel rendelkező diakonis�szát, azon gyülekezeti vezetőséggel való tanácskozás után, amely
gyülekezetnek az engedéllyel rendelkező diakonissza tagja.
225. Ha egy engedéllyel rendelkező vagy felszentelt szolgáló,
aki más evangéliumi felekezettől kapott jogosítványt mutat be,
a Kerületi Gyűlések közötti időben a Názáreti Egyházhoz kíván
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csatlakozni, akkor igazoló iratait és képesítését a Kerületi Tanácsadó Testület vizsgálja meg. Az ilyen jelentkező csak a Kerületi
Tanácsadó Testület ajánlásával fogadható be egy helyi gyülekezet
tagjai közé. (417, 427.2, 430)

I. A Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület
226. A Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület legalább öt és
legfeljebb tizenöt felszentelt szolgálóból áll, akik közül az egyik
a kerületi szuperintendens. Tagjai négyéves időszakon át, illetve
utódaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgálnak. Azonban
szolgálati idejük szakaszosan meghosszabbítható, ha a testület
egy részét évenként választják meg. (203.15)
226.1. A Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületben két Kerületi Gyűlés között bekövetkező üresedés betölthető, ha a kerületi
szuperintendens kinevez valakit. (212)
227. A Szolgálatra Jogosító Testületet megválasztása után a
kerületi szuperintendensnek alakuló ülésre kell összehívnia; ez a
következőképpen folyik le:
227.1. A testület elnöke hivatalból a kerületi szuperintendens;
azonban kérésére a testület ügyvezető elnököt választhat, aki ezt
a szolgálatát a következő Kerületi Gyűlés berekesztéséig végzi.
(213)
227.2. A testület tagjai közül állandó titkárt választ, aki a kerület költségére gondoskodik a jegyzőkönyvezés megfelelő rendszeréről, mely a kerület tulajdonát képezi. A titkárnak gondosan
jegyzőkönyveznie kell a testület minden határozatát, és e jegyzőkönyveket lelkiismeretesen meg kell őriznie minden olyan más
feljegyzéssel együtt, amelynek a testület munkája szempontjából jelentősége van; és mindezt késedelem nélkül át kell adnia
utódjának.
228. A Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület kötelességei a
következők:
228.1. Gondosan megvizsgálni és kiértékelni minden olyan
személyt, akit a Kerületi Gyűlésnek szabályosan megválasztásra
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jelöltek a lelkészek vagy a diakónusok közé, illetve aki szolgálói
engedélyért folyamodott.
228.2. Gondosan megvizsgálni és kiértékelni minden olyan személyt, aki tanúsítványt szeretne kapni a szolgálat bármely megbízottként betölthető hivatalára, beleértve minden olyan laikus
és szolgálói jelöltet, aki a helyi gyülekezet munkáján túlmutató
szolgálatra vágyik, valamint az Egyházrend által tárgyalt minden
különleges esetben.
228.3. Gondosan kikérdezni minden jelöltet, és elvégezni minden más vizsgálatot, amelyet tanácsosnak ítélnek a jelölt személyes megtérése, a szentlélekkeresztség általi teljes megszentelődés
személyes átélése és a bibliai tanok ismerete szempontjából. Meg
kell győződni arról, hogy a jelölt teljes mértékben elfogadja az
egyház tanítását, a keresztyén jellemre és a keresztyén életvitelre
vonatkozó irányelveit, valamint egész alkotmányát. A jelöltnek
tanújelét kell adnia a szükséges kegyelmi ajándékoknak, valamint
annak, hogy értelmi, erkölcsi, lelki és általános szempontból alkalmas arra a szolgálatra, amelyre elhívást érez.
228.4. Gondosan megvizsgálni minden egyes jelölt életvitelét,
és így megkísérelni megállapítani, van-e a jelölt magatartásában
olyan elem, amely folytatódása esetén összeegyeztethetetlen lesz
azzal a szolgálattal, amelyre az illető jelentkezett.
228.5. Az újbóli kijelölés jóváhagyása végett értékelni azt a helyi szolgálót, akit helyettes lelkipásztornak neveztek ki, feltéve,
hogy a kinevezését követő Kerületi Gyűlés után is folytatni kívánja szolgálatát. (426.6)
228.6. Amennyiben egy felszentelt szolgáló két egymást követő
évben nem számol be szolgálatáról a Kerületi Gyűlésnek, kivizsgálni és elemezni ennek okát, valamint a Kerületi Gyűlésnek javasolni vagy ellenezni, hogy az illető neve továbbra is szerepeljen
a lelkészek és diakónusok nyilvános jegyzékében.
228.7. Kivizsgálni azokat a lelkészekre vonatkozó bejelentéseket, melyek szerint valaki másik gyülekezetbe helyezte át a tagságát, vagy más felekezet vagy csoport szolgálatához csatlakozott,
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vagy pedig független tevékenységben vesz részt megfelelő meghatalmazás vagy engedély nélkül, valamint a Kerületi Gyűlésnek javasolni vagy ellenezni, hogy az illető neve továbbra is szerepeljen
a lelkészek és diakónusok nyilvános jegyzékében. (112, 433.11)
228.8. A Kerületi Gyűlésnek ajánlást tenni azon szolgáló nyugállományba helyezésére, aki nyugdíjazását kéri, és aki a testület
véleménye szerint betegsége vagy testi gyengesége miatt képtelen
az aktív szolgálat folytatására (203.27, 431), vagy kora miatt abba
szeretné hagyni az aktív szolgálatot.
228.9. Ajánlást tenni a Kerületi Gyűlésnek az egyházi személyek és a folyamatos szolgálói tevékenységre szóló engedéllyel
rendelkező tagok más kerületekbe való áthelyezésére, beleértve
a Kerületi Tanácsadó Testület által jóváhagyott ideiglenes áthelyezéseket is. (203.9, 432-32.2)
228.10. Ajánlást tenni a Kerületi Gyűlésnek szolgálói jogosítvánnyal rendelkező személyek, egyházi személyek és folyamatos
szolgálói tevékenységre szóló engedéllyel rendelkező emberek
más kerületekből való átvételére, beleértve a Kerületi Tanácsadó
Testület által jóváhagyott ideiglenes áthelyezéseket is. (203.8,
432-32.2)

J. A Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testület
229. A Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testület öt vagy több
felszentelt szolgálóból áll, akiket a Kerületi Gyűlés választ meg.
Négy évig, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgálnak. Szolgálati idejük szakaszosan meghosszabbítható, ha a
testület egy részét évenként választják meg. (203.16)
229.1. A Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testületben két Kerületi Gyűlés között bekövetkező üresedés betölthető, ha a kerületi
szuperintendens kinevez valakit. (212)
230. A testületet megválasztó Kerületi Gyűlés berekesztése
előtt a kerületi szuperintendensnek vagy a kerületi titkárnak a
megalakulás miatt, és a feladatok meghatározása végett össze
kell hívnia a testület valamennyi tagját. Ez így történjen:
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230.1. A testület választ egy elnököt a tagjai közül. A testület
megválaszt egy felszentelt szolgálót titkárnak, aki a többi taggal együtt felelős azért, hogy a jelölteket megvizsgálja, és segítsen nekik érvényes képzésben részesülni a felszentelésükig. A
testület állandó nyilvántartást vezet az összes tanulóról. (230.5,
424.1-24.3)
230.2. Az elnök osztja ki a testület tagjai között a szolgálati
felkészítő tanulmányokra felvett jelöltekkel kapcsolatos különböző oktatási és felügyeleti feladatokat. Egy-egy ilyen megbízás
– feltéve, hogy a jelölt végig aktívan folytatja tanulmányait – a
bizottsági tag hivatali ideje végéig tart, hacsak nem állapodnak
meg másként.
230.3. Az elnöknek – hacsak a Gondviselés meg nem akadályozza – részt kell vennie a testület valamennyi ülésén, és évről
évre felügyelnie kell a testület munkáját. Az elnök elkerülhetetlen távolléte esetén feladatát ideiglenesen a titkár látja el.
230.4. A titkárnak a Kerületi Gyűlés költségén gondoskodnia
kell egy szolgálói tanulmányi naplóról, amely a Kerületi Gyűlés
tulajdonát képezi, és amelyet A felszentelés kézikönyvének utasításai szerint kell vezetni.
230.5. A testület többi tagjának lelkiismeretesen kell látogatnia
a testület üléseit, felügyelve minden jelöltre (1) testvéri bátorítással, tanáccsal és útmutatással; valamint (2) példaadással és az
egyházi személyek etikájáról folytatott beszélgetéssel – különös
figyelmet fordítva arra, hogyan kerülhetik el a szolgálók a paráznaságot (helytelen szexuális magatartást). (230.1)
230.6. A testületnek a megfelelő Tanulmányi Tanácsadó Bizottságon (TTB) keresztül együtt kell működnie a kerületi szuperintendenssel és a Szolgálóképzés irodájával, hogy együtt keressenek módszereket és lehetőségeket azon jelöltek bátorítására,
segítésére és tanácsolására, akik valamely názáreti főiskolán/
egyetemen vagy teológián érvényes képzésben részesülnek.
231. A testület tanfolyamokat és szemináriumokat indíthat el,
hogy segítse az engedéllyel rendelkező szolgálókat vagy az egyéb
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jelölteket különböző érvényes képzéseken való részvételben, és
ha szükséges – amennyiben a kerület a költségvetéséből keretet
biztosít rá –, központi kölcsönkönyvtára(ka)t létesíthet.
231.1. A Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testület elnöke és titkára
jogosult arra, hogy – a kerületi szuperintendenssel való egyetértés
esetén – beírasson egy hallgatót a szolgálathoz kapcsolódó érvényes
képzésben való részesülés érdekében. (230.1-30.2, 424.1-24.3)
231.2. A testület feladatait a hivatalos Felszentelés kézikönyvével
összhangban látja el.
231.3. A testületnek az egyes jelöltek tanulmányi előmenetelére vonatkozó összes lényeges adatot időben a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület tudomására kell hoznia, hogy ez utóbbi
testület fel tudja dolgozni őket még a Kerületi Gyűlés előtt. A
Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testület javaslatot tesz a Kerületi
Gyűlésnek arra vonatkozóan, hogy az egyes hallgatók különböző
érvényes képzési ágakban tanulmányokat kezdjenek, folytassanak
vagy befejezzenek. Mindennek összhangban kell lennie azokkal
az irányelvekkel, amelyeket a Szolgálóképzés irodája határoz meg
a megfelelő Tanulmányi Tanácsadó Bizottságon (TTB) keresztül.
231.4. A Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testület felelős azért,
hogy – a hivatalosan elismert názáreti szolgálóképző intézményekkel és a megfelelő Tanulmányi Tanácsadó Bizottságon (TTB)
keresztül a Szolgálóképzés irodájával együttműködve, a kerületi
szuperintendens általános vezetése alatt – elősegítse a kerületben
működő lelkészek és alkalmazásban levő egyéb szolgálók folyamatos oktatását. A folyamatos oktatásnak magában kell foglalnia az egyházi személyek etikájára vonatkozó tanítást, különös
figyelmet szentelve annak, hogy a szolgálók hogyan kerülhetik el
a paráznaságot (helytelen szexuális magatartást).

K. A Kerületi Evangelizációs Testület
vagy evangelizációs igazgató
232. A Kerületi Gyűlés Kerületi Evangelizációs Testületet vagy
kerületi evangelizációs igazgatót választhat. A megválasztott sze-
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mélyek a következő Kerületi Gyűlés berekesztéséig, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgálnak. (203.19)
232.1. A Kerületi Evangelizációs Testületnek vagy a kerületi
evangelizációs igazgatónak a kerületi szuperintendenssel együttműködve törekednie kell a szentségevangelizáció népszerűsítésére és kiszélesítésére. Ezt képzési lehetőségek biztosításával,
gyűlések és konferenciák szervezésével, a helyi gyülekezetek ébredésének és az Isten által elhívott evangélistáknak a hangsúlyozásával, továbbá minden más lehetséges eszközzel végzi, hogy a
kerület életét átformálja annak kiemelésével, hogy a Jézus Krisztus Nagy Missziós Parancsa iránti engedelmesség az egyik legfontosabb dolog Krisztus Testének működésében.

L. A Kerületi Egyháztulajdoni Testület
233. A Kerületi Egyháztulajdoni Testület tagja hivatalból a kerületi szuperintendens; továbbá legalább két szolgálói és két laikus tagja van. A tagokat a Kerületi Gyűlés választhatja, hogy négy
évig, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgáljanak. Ha a Kerületi Gyűlés megszavazza, akkor a Kerületi Tanácsadó Testület működhet a Kerületi Egyháztulajdoni Testületként.
234. A Kerületi Egyháztulajdoni Testület kötelességei a
következők:
234.1. A Kerületi Tanácsadó Testülettel együttműködve a kerületen belül előmozdítani templomok és egyéb gyülekezeti/egyházi épületek építésének az ügyét.
234.2. Ellenőrizni és megőrizni a helyi gyülekezet tulajdonjogot
igazoló okiratait.
234.3. Megvizsgálni a helyi gyülekezetek ingatlanvásárlásra vagy
gyülekezeti épületek, parókiák építésére benyújtott indítványait,
és a benyújtott javaslatokkal kapcsolatban tanácsokat adni. (103)
234.4. A kerületi szuperintendenssel együtt jóváhagyni vagy
elutasítani a helyi gyülekezetek templomépítéssel és ingatlanvásárlásra, illetve építkezésre felveendő kölcsönökkel kapcsolatos indítványait. Az Egyháztulajdoni Testületnek a hitelfelvé-
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teli kérelmeket általában a következő irányelvek alapján kell
jóváhagynia:
1. A jóváhagyást kérő helyi gyülekezet a kérelmet megelőző
két évben minden pénzügyi hozzájárulását maradéktalanul
befizette.
2. Az újabb hitellel keletkező adósság teljes összege nem
haladja meg a megelőző három évben bármilyen célra
összegyűjtött pénzek átlagának háromszorosát.
3. A tervezett átalakítás vagy építkezés részleteit az Egyház
tulajdoni Testület jóváhagyta.
4. Az adósság összege és a fizetési feltételek nem veszélyeztetik a gyülekezet lelki életét.
Az Egyháztulajdoni Testület olyan kérelmeket, amelyek nincsenek összhangban ezekkel az irányelvekkel, csak a kerületi
szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával
fogadhat el.
234.5. Minden mást megtenni, amit a helyi gyülekezeti tulajdon
ügyében a Kerületi Gyűlés esetlegesen meghatároz.

M. A Kerületi Gyűlés Pénzügyi Bizottsága
235. A Kerületi Gyűlés Pénzügyi Bizottságának kötelességei a
következők:
235.1. Összeülni a Kerületi Gyűlés előtt, és ajánlást tenni a gyűlésnek valamennyi pénzügyi hozzájárulásról és e hozzájárulásoknak a helyi gyülekezetek közötti elosztásáról.
235.2. Minden mást megtenni, amit a Kerületi Gyűlés a kerületi pénzügyek terén esetlegesen meghatároz. (203.21)
235.3. A kerületi jegyzőkönyvben minden elfogadott költségvetést illetően közzétenni, hogy milyen módszerrel és százalékokkal
állapították meg a költségvetés alapját.

N. A kerületi kápláni szolgálatok igazgatója
236. A kerületi szuperintendens kijelölheti a kerületi kápláni
szolgálatok igazgatóját. A kerületi kápláni szolgálatok igazgatója a kerületi szuperintendenssel együttműködve törekszik a
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szentségevangelizáció előmozdítására és kiszélesítésére a káplánság különleges szolgálatán keresztül. Az igazgató ipari, intézményi, egyetemi és katonai lehetőségek révén mozdítja elő és támogatja az evangelizációt. Az igazgató különös figyelmet szentel
a katonai telepeken elhelyezett és a Názáreti Egyházhoz tartozó
katonáknak és katonasági alkalmazottaknak, kijelölve és segítve
az e telepek közelében szolgáló lelkipásztorokat, hogy a katonákat és családtagjaikat Krisztushoz vezethessék, és a hívők a haza
szolgálata közben beépülhessenek egyházunkba. (208.8)

O. A Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete
237. A Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének tagjai: a kerületi szuperintendens, a kerületi Nemzetközi Názáreti
Misszió elnöke, a kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság elnöke
és a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének elnöke
– az eddig felsoroltak végrehajtó bizottságot alkotnak –, valamint
legalább három további tag. Ez utóbbi tagokat a Kerületi Gyűlés
vagy a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Gyűlése választja
meg szakaszosan elosztott hároméves időtartamra, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig. A Kerületi Vasárnapi
Iskolai Szolgálatok Testületének első, kezdeti megszervezésekor
a három további tagot hat jelölt közül kell kiválasztani, akik közül egyet hároméves, egyet kétéves, egyet pedig egyéves időtartamra kell megválasztani. Azonban ha a kerület teljes tagsága
meghaladja az ötezret, a jelöltek és a megválasztott tagok száma
megduplázható, és – amennyiben lehetséges – a tíz testületi tag
közül legalább négynek laikus személynek kell lennie. A Kerületi
Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületében két Kerületi Gyűlés
között bekövetkező üresedés betölthető, ha a kerületi szuperintendens kinevez valakit. (212)
A Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének kötelességei a következők:
237.1. A megválasztását követő egy héten belül összeülni, és a
titkárt, a pénztárost, a felnőttszolgálatok, a gyermekszolgálatok
és a Folyamatos Laikusképzés kerületi igazgatóit megválasztva

148

KERÜLETI kormányzás

szervezetét kialakítani; e megválasztott tisztségviselők azután hivatalból a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének tagjai lesznek. Szükség esetén a végrehajtó bizottság egyéb kerületi igazgatókat jelölhet, akiket a testület megválaszthat.
237.2. Felügyelni a kerület minden vasárnapi iskolával kapcsolatos ügyét.
237.3. Megválasztani a Gyermekszolgálatok Tanácsát,* amelynek elnöke a gyermekszolgálatok kerületi igazgatója, és amelynek
tagjai: a fiú- és leánytáborok, a Karaván, a Vakációs Bibliasuli, a
bibliai fejtörő, a gyermekek gyülekezete és a Bölcsődések kerületi igazgatói, továbbá mindazok, akiket szükségesnek ítélnek.
237.4. Megválasztani a Felnőttszolgálatok Tanácsát,* amelynek
elnöke a felnőttszolgálatok kerületi igazgatója, és amelynek tagjai a különböző szolgálatok kerületi igazgatói: házasság és családi
élet, idősek szolgálata, egyedülállók szolgálata, laikus lelkigyakorlatok, kis csoportos bibliatanulmányozás, női szolgálat és férfiszolgálat, továbbá mindazok, akiket szükségesnek ítélnek.
237.5. Megszervezni a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok
éves gyűlését. (237)
237.6. Eldönteni – egyeztetve a kerületi szuperintendenssel –,
hogy a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének tagjait és elnökét a Kerületi Gyűlésen vagy a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok gyűlésén válasszák meg.
237.7. Arra buzdítani minden helyi gyülekezet Vasárnapi Iskolai Szolgálatának elnökét és a korcsoport-szolgálatok igazgatóit,
valamint az NNI-elnököket, hogy legyenek jelen a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok gyűlésén, és lehetőségeikhez mérten
vegyenek részt annak munkájában.
237.8. A kerületet körzetekre osztani, és körzeti elnököket kijelölni, akik segítik a testületet a vasárnapi iskolai szolgálatok kerületi munkájának előrevitelében.
*
A Gyermek- és Felnőttszolgálatok Tanácsának kötelességeit érintő további információkat illetően lásd a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Kézikönyvét.
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237.9. Kerületi vagy körzeti Folyamatos Laikusképző tanfolyamokat tervezni és szervezni.
237.10. A kerületi és a helyi vasárnapi iskolák dolgaival kapcsolatos információkkal segíteni az Egyetemes Vezetőség Vasárnapi
Iskolai Szolgálatok Osztályának munkáját.
237.11. Javaslatot tenni a Kerületi Gyűlés Pénzügyi Bizottságának a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének éves
költségvetésére.
237.12. Felelni a kerületi laikus lelkigyakorlatokért. A
felnőttszolgálatok kerületi igazgatója hivatalból tagja a Kerületi
Laikus Lelkigyakorlatok Bizottságának.
237.13. Jóváhagyni a testület elnökének a Kerületi Gyűlés elé
terjesztendő beszámolóját.
237.14. Olyan gyakran összejönni, amilyen gyakran azt a kerületi szuperintendens vagy a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének elnöke szükségesnek ítéli, hogy hatékonyan
megtervezhessék és végrehajthassák a testület feladatait.
238. A Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok elnöke. A Kerületi Gyűlés vagy a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok gyűlése a
Kerületi Jelölőbizottság által javasolt két vagy több jelölt közül
megválasztja a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének elnökét, aki egy- vagy kétéves időszakon át szolgál. A hivatalban levő elnök „igen-nem” szavazással újraválasztható, ha erre
a kerületi szuperintendens jóváhagyásával a Kerületi Vasárnapi
Iskolai Szolgálatok Testülete javaslatot tesz. A Kerületi Gyűlés
ülései között bekövetkező üresedés a 212. pontban foglaltak szerint tölthető be. (237.6)
A Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok elnökének kötelességei és hatásköre a következő:
238.1. A beiratkozást és a látogatottságot növelő programok
kidolgozásával felelősen vezetni a kerületben a vasárnapi iskolai szolgálatot, koordinálni a gyermek- és felnőttszolgálatokhoz
kapcsolódó valamennyi programot, és a Nemzetközi Názáreti If-
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júsággal együttműködve koordinálni az ifjúsági vasárnapi iskolai
szolgálatokat.
238.2. Hivatalból tagként részt venni a Kerületi Gyűlésen és
a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének munká
jában.
238.3. Minden hónapban pontos vasárnapi iskolai statisztikai
beszámolót küldeni az Egyetemes Vezetőség Vasárnapi Iskolai
Szolgálatok Osztályának, és írásos beszámolót készíteni a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete részéről az Éves Gyülekezeti Gyűlés jegyzőkönyve számára.

P. A Kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság
239. A kerületi názáreti ifjúsági szolgálat a Nemzetközi Názáreti Ifjúság felügyelete alatt szerveződik a Nemzetközi Názáreti
Ifjúság alkotmánya alapján, a kerületi szuperintendens, a Kerületi Tanácsadó Testület és a Kerületi Gyűlés vezetésével. A kerületi
NNI a kerületben működő Nemzetközi Názáreti Ifjúság tagjaiból
és helyi csoportjaiból áll.
239.1. A kerületi NNI az NNI Kerületi Szolgálati Terve alapján
szerveződik, amely a kerületi ifjúsági szolgálat szükségeihez igazítható, összhangban az NNI alkotmányával és a Názáreti Egyház
Egyházrendjével.
239.2. A Kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság a Kerületi NNI
Tanácsának irányítása alatt működik, amely felelős a legalább 12
éves tanulók, főiskolai/egyetemi hallgatók és fiatal felnőttek szolgálatának megtervezéséért és megszervezéséért, valamint a kerületi ifjúsági szolgálatra vonatkozó kollektív látás kialakításáért.
A tanács felelőséggel tartozik a kerületi szuperintendensnek és a
Kerületi Tanácsadó Testületnek. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság
Tanácsának a vasárnapi iskolához kapcsolódó minden tevékenységét jóvá kell hagynia a kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok
elnökének és a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének.
239.3. A Kerületi NNI Tanácsának tagjai: a testület elnöke, alelnöke, titkára, pénztárosa, ifjúsági képviselői és szolgálati vezetői – szükség szerint –, valamint a kerületi szuperintendens. A
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Kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság tisztségviselőit és a tanács
tagjait az éves Kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúsági Kongres�szus választja meg az NNI Kerületi Szolgálati Terve alapján, és
rendszeres jövedelem nélkül szolgálnak. A jelölteket a kerületi
szuperintendens hagyja jóvá. Ha a tisztségeket megnevező szavak
nem megfelelőek az adott kultúrában, akkor kifejezőbb megnevezések használhatók, miután a Kerületi NNI Tanácsa megszavazta őket.
239.4. A Kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság elnökének kötelességei a következők: a kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság
munkáját vezetésével és iránymutatásával segíteni; elnökölni a
Kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság Tanácsának ülésein, mel�lyel segíti a kerületben folyó ifjúsági szolgálat fejlődését; elnökölni az NNI Éves Kerületi Kongresszusán; képviselni a kerületi
Nemzetközi Názáreti Ifjúság érdekeit a megfelelő kerületi testületekben és bizottságokban; és ösztönözni a Nemzetközi Názáreti Ifjúság szolgálatának fejlődését a kerületben lévő gyülekezetekben. A Kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság elnökének
beszámolási kötelezettsége van a kerületi szuperintendenssel és a
Kerületi Tanácsadó Testülettel szemben, valamint évente a Kerületi Gyűléssel szemben. A Kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság
elnöke hivatalból tagja a Kerületi Gyűlésnek. (201)

Q. A Kerületi Nemzetközi Názáreti Misszió
240. A Kerületi Nemzetközi Názáreti Misszió az NNI-nek a
kerület határain belüli helyi szervezeteiből áll. A kerületi szervezet az egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió alárendelt része.
(811)
240.1. A Kerületi Nemzetközi Názáreti Missziót az NNM al
kotmánya kormányozza, melyet a Nemzetközi Názáreti Misszió
Egyetemes Kongresszusa és az Egyetemes Vezetőség Világmissziós Bizottsága jóváhagyott. A szervezet alá van rendelve a kerületi
szuperintendensnek, a Kerületi Tanácsadó Testületnek, a Kerületi
Gyűlésnek és a kerületi NNM Tanácsának. (811)
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240.2. A Kerületi Nemzetközi Názáreti Misszió elnöke nem részesül fizetésben, és hivatalból tagja a Kerületi Gyűlésnek. (201)

R. A fizetett kerületi segítők
241. Ha a kerület ügyvitelének nagyobb hatékonysága érdekében szükségessé válik fizetett segítőket alkalmazni, ezeket az
akár laikus, akár szolgáló személyeket a kerületi szuperintendens
jelöli – miután beszerezte a joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendens írásos jóváhagyását –, és a Kerületi Tanácsadó
Testület választja meg. A segítőket legfeljebb egy évre lehet alkalmazásba venni, azonban a munkaviszony meghosszabbítható
a kerületi szuperintendens ajánlására és a Kerületi Tanácsadó
Testület szavazattöbbségével. (208.15)
241.1. E segítők az alkalmazási idő letelte előtt a kerületi szuperintendens javaslatára és a Kerületi Tanácsadó Testület szavazattöbbségével bocsáthatók el. (222.12)
241.2. Ezen kerületi segítők feladatait és szolgálatát a kerületi
szuperintendens határozza meg és felügyeli.
241.3. Ha új kerületi szuperintendens veszi át a kerület adminisztratív ügyeinek intézését, a fizetett segítők szolgálati ideje
30 nap múlva befejezettnek tekintendő, hacsak az adott ország
munkajogi törvénye másként nem rendelkezik. (Az olyan irodai
segítőkre, mint például a hivatali titkárok, nem vonatkozik a fenti
intézkedés.) (207.3-7.4)
241.4. Ha valaki fizetett kerületi segítőként szolgál, ez nem akadályozza meg abban, hogy más kerületben választott vagy kinevezett hivatalt töltsön be (mint amilyen például a kerületi titkár
vagy a kerületi pénztáros hivatala).

S. A kerület feloszlatása
242. Ha az Egyetemes Szuperintendensek Testülete úgy ítéli
meg, hogy egy kerület mint olyan nem maradhat fenn tovább, a
testület javaslatára, a Názáreti Egyház Egyetemes Vezetőségének
kétharmados szavazattöbbségével és ennek hivatalos kihirdetésével a kerület feloszlatható. (200)
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242.1. Amennyiben egy kerületet hivatalosan feloszlatnak, semmiféle meglévő egyházi tulajdont nem lehet más célra fordítani,
hanem minden átkerül az Egyetemes Vezetőség ellenőrzése alá,
és általában a Názáreti Egyház céljaira fordítandó az Egyetemes
Gyűlés határozata szerint. A feloszlatott kerület tulajdonát kezelő/birtokló képviselők vagy az e tulajdon kezelésére/birtoklására
létrehozott bejegyzett szervezetek e tulajdont csak az Egyetemes
Vezetőség által kinevezett ügyvivő utasítására és az ő irányításával adhatják el vagy rendelkezhetnek vele, és a pénzeszközöket
ezen ügyvivőnek kell átadniuk. (106.2, 106.5, 222.5)
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III. FEJEZET
Az Egyetemes Gyűlés
A. Funkciója és szervezete
300. Az Egyetemes Gyűlés a Názáreti Egyház legfőbb tanítást
megfogalmazó, jogalkotó és választó szerve, és alá van vetve az
egyházalkotmány rendelkezéseinek. (31.1-1.9)
300.1. Az Egyetemes Gyűlésen az egyetemes szuperintendensek elnökölnek együttesen és külön-külön. (31.6, 307.2)
300.2. Az Egyetemes Gyűlés bölcsessége és belátása szerint választja meg egyéb tisztségviselőit, és szervezi meg magát feladatai
elvégzésére. (31.7)
300.3. Rendszabályok. A Názáreti Egyház tagjainak Gyüleke
zeti, Kerületi és Egyetemes Gyűléseit és bizottságainak üléseit,
azok lefolyását az alkalmazandó jogszabályok, az alapító okiratok, valamint az Egyházrendben foglalt kormányzási szabályok
szerint, a parlamentáris eljárásokra vonatkozó Robert’s Rules of
Order Newly Revised (Robert-féle javított házszabályok) legújabb
kiadása alapján kell szabályozni és felügyelni. (40)

B. Az Egyetemes Gyűlés tagsága
301. Az Egyetemes Gyűlés tagjai: minden harmadik fokozatú
kerületből egyenlő számú szolgálói és laikus küldött – az egyik
megbízott és felszentelt szolgálói küldött a kerületi szuperintendens, a többi megbízott és felszentelt szolgálói küldöttet és
az összes laikus küldöttet a Názáreti Egyház Kerületi Gyűlései
választják meg –; az emeritus és nyugállományú egyetemes szuperintendensek; az egyetemes szuperintendensek; az egyetemes
titkár; az egyetemes pénztáros; a Holiness Today [A szentség ma
– az Egyház hivatalos lapja] szerkesztője; az Egyetemes Vezetőség különböző osztályainak és szolgálati területeinek igazgatói;

Egyetemes kormányzás

155

az oktatási megbízott; a regionális igazgatók; a Kanadai Názáreti
Egyház országos igazgatója; az Egyetemes Nemzetközi Názáreti
Misszió elnöke; a Globális Nemzetközi Názáreti Ifjúság elnöke;
a regionális főiskolák/egyetemek rektorai (azokban a régiókban,
ahol egynél több iskola van, a Regionális Tanácsadó Testület ezen
iskolák egyetlen küldöttjét választja meg); azon többrégiós intézmények elnökei, amelyek igazgatótanácsát több kerület képviselői választják meg; a Názáreti Kiadó elnöke; a Church of the
Nazarene Foundation (az Egyesült Államokban bejegyzett Názáreti Egyház Alapítvány) elnöke; az ébredési koordinátor; minden
ötven (vagy kevesebb) misszionáriust foglalkoztató régióból egy,
minden ötvenegy vagy több misszionáriust foglalkoztató régióból
két hivatásos misszionárius küldött, akiket minden régióban a
Regionális Tanácsadó Testület választ meg. Abban az esetben, ha
ez a választás elmarad, a misszionárius képviselőket a Világmis�sziós Bizottság választja meg.
301.1. Az Egyetemes Gyűlésen az alábbi képviseletre jogosult
minden harmadik fokozatú kerület: egy megbízott felszentelt
szolgáló és egy laikus személy minden kétezer vagy kevesebb teljes jogú gyülekezeti tag után, egy további megbízott felszentelt
szolgáló és egy további laikus személy a következő egytől háromezer-ötszázig terjedő és minden következő egytől háromezerötszázig terjedő teljes jogú gyülekezeti tag után.* A „megbízott
felszentelt szolgáló” kifejezés a lelkészeket és a diakónusokat
foglalja magában.
301.2. Az Egyetemes Gyűlésen az alábbi képviseletre jogosult
minden második fokozatú kerület: egy laikus és egy szolgálói küldött. A megbízott és felszentelt szolgálói küldött a kerületi szuperintendens. Minden küldött mellé pótküldöttet kell választani.
301.3. Az első fokozatú kerület egy szavazati joggal nem rendelkező küldöttel képviseltetheti magát az Egyetemes Gyűlésen.
A küldött a kerületi szuperintendens, feltéve, hogy abban a kerületben tag. Ha a kerületi szuperintendens tagsága nem az adott
*

0-2000; 2001-5500; 5501-9000; 9001-12500; 12501-16000; 16001-19500; stb.

156

Egyetemes kormányzás

kerületben van, akkor egy pótküldöttet kell választani, aki tagja
a kerületnek.
301.4. Az Egyetemes Gyűlésre megválasztott megbízott szolgálói küldött elveszíti azt a jogát, hogy képviselje az őt megválasztó
kerületet, ha az Egyetemes Gyűlés előtt más kerülethez tartozó
szolgálati megbízást vállal, vagy elhagyja a Názáreti Egyház aktív,
megbízott státuszú szolgálatát. Bármely szolgáló, aki hivatalosan
nyugállományba vonult egy kerületben, nem jelölhető, illetve
nem választható meg küldöttnek az Egyetemes Gyűlésre.
301.5. Az Egyetemes Gyűlésre megválasztott laikus küldött elveszíti azt a jogát, hogy képviselje az őt megválasztó kerületet, ha
az Egyetemes Gyűlés előtt gyülekezeti tagságát más kerülethez
tartozó helyi gyülekezetbe helyezi át.

C. A Gyűlés időpontja és helye
302. Az Egyetemes Gyűlés minden negyedik év júniusában ül
össze, abban az időpontban és azon a helyen, amelyet egy Egyetemes Gyűlési Bizottság határoz meg, melynek tagjai az egyetemes
szuperintendensek és az Egyetemes Szuperintendensek Testülete által kiválasztott, az egyetemes szuperintendensekkel egyenlő
számú személy. Az egyetemes szuperintendenseknek és az említett bizottságnak joga van arra, hogy súlyos, váratlan helyzetben
megváltoztassa az Egyetemes Gyűlés időpontját és helyét.
302.1. Az Egyetemes Gyűlés vasárnap, egész napos áhítattal és
lelki szolgálatokkal kezdődik el. Gondoskodni kell az ügyek szabályos és gondos megtárgyalásáról, valamint az ülésszak végén tartandó istentiszteletekről, amelyeket a gyűlés rendel el. Az Egyetemes
Gyűlés határozza meg ülésszakának lezárási időpontját. (31.4)

D. Rendkívüli ülések
303. Az Egyetemes Szuperintendensek Testületének vagy annak
többségének – valamennyi kerületi szuperintendens kétharmadának írásos beleegyezésével – szükség esetén joga van az Egyetemes Gyűlést rendkívüli ülésre összehívni; ennek időpontját és
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helyét az egyetemes szuperintendensek és az Egyetemes Szuperintendensek Testülete által választott bizottság határozzák meg.
303.1. Az Egyetemes Gyűlés rendkívüli ülése esetén a megelőző Egyetemes Gyűlés küldöttei és pótküldöttei, vagy szabályszerűen megválasztott és megerősített utódaik szolgálnak a rendkívüli ülésen küldöttekként és pótküldöttekként.

E. Az Egyetemes Gyűlés Rendezőbizottsága
304. Az Egyetemes Gyűlés Rendezőbizottsága az egyetemes
titkárból, az egyetemes pénztárosból és az Egyetemes Szuperintendensek Testülete által az Egyetemes Gyűlés előtt legalább egy
évvel kinevezett három személyből áll.
304.1. Az Egyetemes Gyűlés Rendezőbizottságának joga van
ahhoz, hogy a termek és helyiségek, kiállítások, elszállásolás és
étkezés terén, továbbá minden egyéb vonatkozásban, ami felmerülhet az Egyetemes Gyűlés kényelme, praktikussága és hatékonysága biztosításával kapcsolatban, elrendezzen minden
szükséges részletet, és az ezekről való gondoskodás érdekében
szerződéseket kössön.
304.2. Az Egyetemes Gyűlés Rendezőbizottsága az egyetemes
szuperintendensekkel együtt megfogalmazza az Egyetemes Gyűlés programját, amely magában foglalja azoknak a témáknak a
kihangsúlyozását, amelyek az egyetemes egyházat érintik; az
úrvacsorai istentiszteletet; és az Egyetemes Gyűlés első három
napjára – vagy amíg egy közös istentiszteleti bizottságot ki nem
neveznek – az egyéb istentiszteleteket. Mindezeket a programokat az Egyetemes Gyűlésnek jóvá kell hagynia.

F. Az Egyetemes Gyűlés feladatai
305. Az egyházalkotmány 31.9 pontjával összhangban az Egyetemes Gyűlés feladatai a következők:
305.1. A bizottságoktól és a különleges bizottságok beszámolóiból, valamint más iratokból származó valamennyi döntést, ajánlást, jogalkotási előterjesztést a Referáló Bizottságán keresztül
a gyűlés elé való terjesztésük előtt megvizsgálás végett állandó
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vagy rendkívüli jogalkotási bizottságok vagy regionális részgyűlések hatáskörébe utalni. A Referáló Bizottság azokat a jogalkotási
javaslatokat, amelyek csak egy vagy néhány meghatározott régiót
érintenek, az említett régió(k) Egyetemes Gyűlési küldötteinek
részgyűlése elé terjesztheti. Az Egyházrendet érintő változtatásokról a teljes Egyetemes Gyűlésnek kell határoznia.
305.2. A jelen levő és a szavazásban részt vevő tagok kétharmados szavazattöbbségével annyi egyetemes szuperintendenst
választani, amennyit szükségesnek ítél – akik a következő Egyetemes Gyűlés berekesztése után még 30 napig, illetve utódaik
megválasztásáig és megerősítéséig maradnak hivatalban –, oly
módon, hogy az első titkos szavazás az akkor szolgáló egyetemes
szuperintendensekre vonatkozó „igen-nem” jellegű szavazás, és
az első titkos szavazás után betöltetlenül maradó helyeket további titkos szavazások útján töltik be, és ezt megismétlik az összes
szuperintendens megválasztásáig. Ha valaki, aki e rendelkezés
szerint nem választható meg, az első titkos szavazás során szavazatokat kap, akkor nevét törölni kell a választható személyek
névsorából, és az első titkos szavazás jegyzőkönyvébe ezt a közleményt kell felvenni: „A hivatalra való megválaszthatóság hiánya miatt egy vagy több nevet töröltünk.” Olyan lelkész sem választható meg az egyetemes szuperintendens hivatalára, akinek
szolgálói jogosítványát fegyelmi okokból valaha is visszavonták.
Senki sem választható meg az egyetemes szuperintendens hivatalára, aki még nem töltötte be 35. életévét, vagy már betöltötte 68.
életévét. (31.5, 306, 900.1)
305.3. Ha helyesnek ítéli, egyetemes szuperintendenseket az
emeritus státusszal kitüntetni, feltéve, hogy a szuperintendens
munkaképtelenné vált vagy betöltötte 65. életévét. Az emeritus
státuszba való megválasztás élethosszig tart. (314.1)
305.4. Nyugállományba helyezni a 68. életévét betöltött vagy
az olyan egyetemes szuperintendenst, akit az Egyetemes Gyűlés
megítélése szerint fizikai állapota, idős kora vagy egyéb alkalmatlansága akadályoz abban, hogy megfelelően ellássa egyetemes
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szuperintendensi hivatalát; feltéve, hogy a nevezett szuperintendens elfogadható számú évig szolgált egyetemes szuperintendensként. Az Egyetemes Gyűlés nyugállományba helyezheti az
ezt kérő, 65. életévét betöltött egyetemes szuperintendenst.
Ha egy 65. életévét betöltött egyetemes szuperintendens az
Egyetemes Gyűlések közötti időszakban kéri nyugállományba helyezését, ezt az Egyetemes Szuperintendensek Testületének ajánlására rendes ülésén az Egyetemes Vezetőség megteheti. (314.1)
305.5. A 314.2 ponttal összhangban minden nyugállományú
egyetemes szuperintendens számára megfelelő nyugdíjat megál
lapítani.
305.6. A 331.1-32.4 pontoknak megfelelően Egyetemes Vezetőséget választani, mely a következő Egyetemes Gyűlés berekesztéséig, illetve utódjának megválasztásáig és megerősítéséig szolgál.
(330, 901.1)
305.7. Öt felszentelt szolgálóból álló Egyetemes Fellebbviteli
Bíróságot választani, mely a következő Egyetemes Gyűlés berekesztéséig, illetve utódja megválasztásáig és megerősítéséig szolgál. Az elnököt és a titkárt az Egyetemes Szuperintendensek Tes
tülete jelöli ki. (31.8, 510, 901.2)
305.8. Megválasztani a több régiót magukban foglaló térségek
oktatási intézményeinek felügyelőbizottságait, melyek utódaik
megválasztásáig és megerősítéséig szolgálnak, a következő feltételek mellett:
a. A felügyelőbizottságok tagjai az intézmény által szolgált térségekből kerülnek ki.
b. Amennyiben az intézmény több régiót magában foglaló tér
séget szolgál, a bizottságot az Egyetemes Gyűlés azon regionális részgyűlésén (részgyűlésein) kell megválasztani, ahol az
iskolák főbb szolgálati célrégióiból kerülnek ki a küldöttek.
305.9. A Szentírással összhangban és az egyházalkotmányt tiszteletben tartva bármi mást megtenni, amit a bölcsesség a Názáreti
Egyház egyetemes jóléte és Krisztus szent ügye érdekében diktál.
(31.9)
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G. Az egyetemes szuperintendensek
306. Az Egyetemes Gyűlés által megválasztott egyetemes szuperintendensek 30 nappal a következő Egyetemes Gyűlés berekesztése utánig, illetve utódjaik megválasztásáig és megerősítéséig szolgálnak. (305.2)
306.1. Az egyetemes szuperintendens, amíg egyetemes szuperintendensként szolgál, az egyházban semmilyen egyéb egyetemes
hivatalt nem tölthet be. (307.10)
306.2. Az egyetemes szuperintendensek hivatalból tagjai az
Egyetemes Gyűlésnek. (301)
307. Az egyetemes szuperintendensek kötelességei és hatáskörei a következők:
307.1. Az Egyetemes Gyűlés által elfogadott szabályok és rend
szerint egyetemes felügyeletet gyakorolni a Názáreti Egyház felett.
307.2. Együttesen és külön-külön elnökölni a Názáreti Egyház
Egyetemes Gyűlésének és Egyetemes Vezetőségének ülésein.
(300.1, 334.3)
307.3. A lelkészekké vagy diakónusokká szabályosan megválasztott személyeket a jelen levő felszentelt szolgálókkal együtt felszentelni, vagy másokat felszentelésükre kijelölni. (433.5-33.6)
307.4. Minden egyes harmadik fokozatú kerület gyűlésén elnökölni, illetve akadályoztatás esetén az elnöklésről megfelelően
gondoskodni. (202, 211)
307.5. A Kerületi Gyűlésen elnöklő egyetemes szuperintendensnek, a kerületi szuperintendensnek és a Kerületi Tanácsadó
Testületnek a helyi gyülekezetek küldötteivel egyetértésben lelkipásztorokat kell kinevezniük azokba a helyi gyülekezetekbe, ahol
nincs szabályosan meghívott lelkipásztor. (214.1)
307.6. Az egyetemes szuperintendensek együttesen és különkülön – miután konzultáltak a Kerületi Tanácsadó Testületből, a
Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének elnökéből, a
Kerületi Nemzetközi Názáreti Misszió és a Kerületi Nemzetközi
Názáreti Ifjúság elnökéből, a kerületi titkárból és a kerületi pénztárosból álló bizottsággal – kerületi szuperintendenst nevezhetnek

Egyetemes kormányzás

161

ki azokban a kerületekben, amelyekben a Kerületi Gyűlés ülései
között megüresedik a kerületi szuperintendens hivatala. (207)
307.7. Amennyiben egy hivatalban levő kerületi szuperintendens ideiglenesen alkalmatlanná válik hivatalának betöltésére, a
joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens a Kerületi
Tanácsadó Testülettel folytatott konzultációt követően kinevezhet egy alkalmas lelkészt ideiglenes kerületi szuperintendensnek.
Az alkalmatlanná válás kérdésében a joghatósággal rendelkező
egyetemes szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület hoz
döntést. (207.2)
307.8. A joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens
javasolhatja az Egyetemes Szuperintendensek Testületének, hogy
egy harmadik fokozatú kerületet „krízisben levő kerületté” nyilvánítsanak. (200.2, 322)
307.9. A joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens
elnökölhet a helyi gyülekezet éves vagy rendkívüli gyűlésén, vagy
pedig elnöklésre kijelölheti képviselőjét. (113.5)
307.10. Az egyetemes szuperintendensek nem lehetnek tagjai
a Názáreti Egyház egyik egyetemes vezetői testületének sem.
(306.1)
307.11. Az Egyetemes Gyűlés felülvizsgálhatja és felülbírálhatja az
egyetemes szuperintendensek valamennyi hivatalos intézkedését.
307.12. Egy egyetemes szuperintendens bármely hivatalos intézkedése érvényteleníthető az Egyetemes Szuperintendensek
Testülete többi tagjának egyhangú szavazásával.
307.13. Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete többi tagjának egyhangú szavazásával bármelyik egyetemes szuperintendens hivatalát megalapozottan megüresedettnek lehet nyilvánítani, ha ezt támogatja a harmadik és második fokozatú kerületek
valamennyi kerületi szuperintendensének szavazattöbbsége.

H. Emeritus és nyugállományú
egyetemes szuperintendensek
314. Minden emeritus és nyugállományú egyetemes szuperintendens hivatalból tagja az Egyetemes Gyűlésnek. (301)
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314.1. A nyugállományba helyezett vagy emeritus címmel kitüntetett egyetemes szuperintendens nem lehet tagja az Egyetemes Szuperintendensek Testületének, és fel van mentve minden
hivatali kötelesség alól. Azonban ha egy aktív egyetemes szuperintendens betegség, kórházi ápolás vagy más szükséghelyzet
miatt feladatvégzésében akadályoztatva van, akkor az Egyetemes
Szuperintendensek Testületének jogában áll bármelyik nyugállományú egyetemes szuperintendenst ideiglenesen visszahívni.
(305.3-5.5, 900.1)
314.2. Az egyetemes szuperintendens nyugdíját az Egyetemes
Egyházi Nyugdíjterv – egy jóváhagyott egyházi terv – határozza
meg. (305.5)

I. Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete
315. Az egyetemes szuperintendensek testületté szerveződnek, és megbízzák a testület tagjait azokkal az egyedi feladatokkal, amelyek tekintetében azután különleges joghatósággal
rendelkeznek.
316. Üresedés. Ha az Egyetemes Gyűlés ülései közötti időszakban haláleset miatt vagy bármi más okból az Egyetemes Szuperintendensek Testületében üresedés következik be, az Egyetemes
Szuperintendensek Testülete dönti el, hogy a megüresedett hivatal betöltésére választást kérjenek-e. A testület döntésének kézhezvétele után az egyetemes titkár azonnal értesíti az Egyetemes
Vezetőség valamennyi tagját. Amennyiben választást kérnek, az
Egyetemes Vezetőség tagjai a választásra jogosultak kétharmadának szavazatával a megüresedett hely betöltésére megválasztják a
Názáreti Egyház valamelyik lelkészét, hogy az a következő Egyetemes Gyűlés berekesztéséig ellássa az egyetemes szuperintendens feladatait. (31.5, 305.2)
316.1. Az egyetemes titkár beszámol a szavazás eredményéről az Egyetemes Szuperintendensek Testületének, amely ezt az
eredményt tudatja a Názáreti Egyházzal.
317. Az Egyetemes Szuperintendensek Testületének kötelességei a következők:
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317.1. Felügyeletet gyakorolni a nemzetközi Názáreti Egyház
felett. Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete kellő figyelmet fordít a vezetésre, az útmutatásra, az ösztönzésre, és valamennyi harmadik fokozatú kerület esetében gondoskodik az
elérhetőségről.
317.2. A Világmissziós Osztály igazgatójával, az érintett országok adminisztratív igazgatóival és/vagy az illetékes regionális
igazgatókkal folytatott konzultáció után javaslatot tenni a földrajzi területek kijelölésének megváltoztatására, ami az Egyetemes
Szuperintendensek Testületének és az Egyetemes Vezetőségnek
a jóváhagyásától függ.
317.3. Felügyelni az összes egyetemes testületre és az Egyetemes Vezetőség bizottságaira. A testület vagy a bizottság által elfogadott irányelveket és terveket jóvá kell hagynia az Egyetemes
Szuperintendensek Testületének. Az Egyetemes Szuperintendensek Testületének előjoga, hogy tetszése szerinti javaslatokat
tegyen az Egyetemes Vezetőségnek és bizottságainak. Jóváhagy
vagy elutasít minden olyan jelölést, amelyet misszionáriusi kinevezések ügyében a Világmissziós Bizottság a Názáreti Egyház
Egyetemes Vezetősége elé terjeszt.
317.4. Az Egyetemes Vezetőség Végrehajtó Bizottságával
együttműködve jelölőbizottságként működni, hogy az egyetemes
titkár és az egyetemes pénztáros megválasztásához az Egyetemes
Vezetőség elé egy vagy több nevet terjesszen.
317.5. Kétharmados szavazattöbbséggel megalapozottan megüresedettnek nyilvánítani az egyetemes titkár, az egyetemes pénztáros, a Názáreti Kiadó elnöke vagy az osztályigazgatók hivatalát.
317.6. Betölteni az Egyetemes Fellebbviteli Bíróság tagságában
az Egyetemes Gyűlés ülései között időszakban bekövetkező üresedéseket, és kiválasztani a bíróság elnökét és titkárát. (305.7, 511,
901.2)
317.7. Betölteni bármelyik különleges bizottságban az Egyetemes Gyűlés vagy az Egyetemes Vezetőség ülései közötti időszakban bekövetkező üresedéseket.
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317.8. Jóváhagyni a Názáreti Egyház Egyetemes Vezetősége
által a Vezetőség tagságában bekövetkezett üresedések esetén
végrehajtott kinevezéseket és választásokat.
317.9. A megmaradt tagság jelölése alapján betölteni a Názáreti Kiadó vezetőségében bekövetkezett üresedéseket. (337)
317.10. Az egyetemes szuperintendensek közül kinevezni azokat,
akik a Nemzetközi Oktatási Testülettel kapcsolatban levő valamen�nyi felsőfokú oktatási intézmény tanácsadóiként szolgálnak, és azokat, akik az Egyetemes Vezetőség osztályai esetében joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendensekként szolgálnak. (901.5)
317.11. A Szolgálóképzéssel együttműködve megszervezni a
helyi szolgálók, az engedéllyel rendelkező szolgálók és a szolgálói
beosztásban dolgozó – akár laikus, akár hivatalosan a szolgálatra
feljogosított – személyek szolgálói tanulmányait. (424-25)
317.12. Világmissziós érdekeltségeink utánpótlási vonalainak megtervezése, megőrzése és előmozdítása érdekében az
Egyetemes Szuperintendensek Testületének – az Egyetemes
Vezetőséggel együtt – joga és felhatalmazása van arra, hogy a
Világevangelizációs Alapot a különböző kerületek között felos�sza. (130, 334.8)
317.13. Egy korábbi lelkész vagy diakónus szolgálói jogosítványának helyreállítását kérésre írásban jóváhagyni. (434.7, 435.2)
318. Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete az a fórum,
amely a Názáreti Egyház szabályait és tanítását, valamint az
Egyházrend összes rendelkezésének jelentését és hatáskörét értelmezheti; azonban értelmezései ügyében fellebbezni lehet az
Egyetemes Gyűléshez.
319. Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete megvizsgálja
és véleményezi a kerületi központok terveit; e tervek kivitelezése
nem történik meg addig, amíg az Egyetemes Szuperintendensek
Testülete írásban jóvá nem hagyta azokat. (222.9)
320. Az Egyetemes Szuperintendensek Testületének jogában áll
elvált személyeket legjobb belátása szerint a Názáreti Egyházban
lelkésszé vagy diakónussá felszentelni. (35.1-35.3, 428.3, 429.3)
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321. Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens ajánlására megalapozottan megüresedettnek nyilváníthatja bármely második
fokozatú vagy első fokozatú kerület szuperintendensi hivatalát; a
harmadik fokozatú kerületekben pedig a Kerületi Tanácsadó Testület, a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok elnöke, a Kerületi
Nemzetközi Názáreti Ifjúság és a Kerületi Nemzetközi Názáreti
Misszió elnöke, továbbá a kerületi titkár és a kerületi pénztáros
kétharmados szavazattöbbségével megüresedettnek nyilváníthatja a kerületi szuperintendens hivatalát. (207.2)
322. Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete javasolhatja,
hogy egy harmadik fokozatú kerületet „krízisben levő kerületté”
nyilvánítsanak. (200.2, 307.8)
323. Az Egyetemes Szuperintendensek Testületének más rendelkezés hiányában jogában áll – az egyház általános rendjével
és az egyházalkotmánnyal összhangban – bölcs belátása alapján a
Názáreti Egyház szolgálatában bármi mást megtenni.

J. Az egyetemes titkár
324. Az Egyetemes Vezetőség által az Egyetemes Vezetőség
Szabályzata szerint megválasztott egyetemes titkár a következő
Egyetemes Gyűlés berekesztéséig, illetve utódjának megválasztásáig és megerősítéséig, vagy a 317.5 pontban szabályozott módon
való elmozdításáig szolgál. (900.2)
324.1. Az egyetemes titkár hivatalból tagja az Egyetemes Gyűlésnek (301).
324.2. Ha az Egyetemes Gyűlés ülései között az egyetemes titkár hivatala bármilyen okból megüresedik, akkor ezt a 317.4 pont
szerint, jelölés útján az Egyetemes Vezetőségnek kell betöltenie.
(334.22)
324.3. A egyetemes titkár az Egyetemes Szuperintendensek
Testületének és az Egyetemes Vezetőségnek felelős.
325. Az egyetemes titkár kötelességei a következők:
325.1. Pontosan vezetni és megőrizni az Egyetemes Gyűlés és
az Egyetemes Vezetőség üléseinek jegyzőkönyvét.
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325.2. Pontosan vezetni és megőrizni a Názáreti Egyház minden egyetemes statisztikáját.
325.3. Az Egyetemes Gyűlés valamennyi iratát megőrizni, és
ezeket utódjának késedelem nélkül átadni.
325.4. Gondosan, maradandó formában megőrizni az Egyetemes Fellebbviteli Bíróság valamennyi határozatát. (513)
325.5. Katalogizálni és megőrizni valamennyi leadott, visszavont, eltávolított vagy lemondott szolgálói jogosítványt, és csak
akkor kiadni, ha azt az illetékes egyházkerület Kerületi Gyűlése
szabályosan igényli. (434-34.1, 434.6)
325.6. Közzététel előtt ellenőrizni az egyházkerületi statisztikai
táblázatokat. (217.3)
325.7. Maradandó adatbázisban megőrizni mindazoknak a személyeknek az adatait, akik kerületi szolgálói engedélyt kaptak.
325.8. Az Egyetemes Gyűlések üléseinek jegyzőkönyvét annak
a közösségnek a rendelkezésére bocsátani, amely ezt kerületén –
világmissziós területek esetében regionális irodáján – keresztül
kéri. A jegyzőkönyv digitális formában is átadható.
325.9. A http://www.nazarene.org webhelyről letölthetővé tenni
az Egyházrend legújabb változatának teljes szövegét olyan formában, ami a lehető legtöbbféle személyi számítógépen, palmtopon
stb. használható.
325.10. Lelkiismeretesen elvégezni minden egyebet, ami a hivatal feladatainak ellátásához szükséges.
326. Az egyetemes titkár az egyetemes egyház jogi iratainak
őrzője és felügyelője.
326.1. Az egyetemes titkárnak joga van összegyűjteni a felekezetünk keletkezésével és fejlődésével kapcsolatos fellelhető történelmi anyagot – ezen feljegyzések és anyagok őrzője is egyben.
326.2. Az egyetemes titkár a 902.10 pont szerint nyilvántartást
vezet a történelmi helyszínekről és emlékhelyekről.
327. Az egyetemes titkár az egyetemes szuperintendensekkel
együtt az Egyetemes Gyűlés megnyitása előtt előkészít minden
szükséges nyomtatványt, beleértve a Rendszabály-kivonatot is, a
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felülvizsgálatot illetően, valamint egyéb dolgokat, amelyek elengedhetetlenek az Egyetemes Gyűlés munkájának elősegítéséhez.
Ennek költségeit az Egyetemes Gyűlés költségalapjából fedezik.
327.1. Az egyetemes titkárnak munkájában annyi segítője lehet, amennyit az Egyetemes Gyűlés megválaszt, vagy – az Egyetemes Gyűlés ülései között – az Egyetemes Szuperintendensek
Testülete kinevez.

K. Az egyetemes pénztáros
328. Az Egyetemes Vezetőség által az Egyetemes Vezetőség
Szabályzata szerint megválasztott egyetemes pénztáros a következő Egyetemes Gyűlés berekesztéséig, illetve utódjának megválasztásáig és megerősítéséig, vagy pedig a 317.5 pontban szabályozott módon történő elmozdításáig szolgál. (900.3)
328.1. Az egyetemes pénztáros hivatalból tagja az Egyetemes
Gyűlésnek. (301)
328.2. Az egyetemes pénztáros a Központi Pénzügyi Hivatalért
felelős egyetemes szuperintendensnek, az Egyetemes Szuperintendensek Testületének és az Egyetemes Vezetőségnek felelős.
329. Az egyetemes pénztáros kötelességei a következők:
329.1. A Názáreti Egyház egyetemes érdekkörébe tartozó valamennyi pénzeszközre felügyelni.
329.2. Beszedni és felsőbb utasításra kiadni az Egyesült államokbeli/Kanadai Missziós/Evangelizációs Bizottság, a Pénzügyi
Bizottság, a Vasárnapi Iskolai Szolgálatokért és az NNI-ért Felelős Bizottság, valamint a Világmissziós Bizottság pénzeszközeit
és egyéb olyan pénzeszközöket, amelyek jogilag az Egyetemes
Vezetőséghez vagy annak valamelyik osztályához tartoznak; az
egyetemes szuperintendensek pénzeszközeit; az előre nem látott eseményekre fenntartott egyetemes kassza pénzeszközeit; az
Egyetemes Gyűlés költségalapjának pénzeszközeit; más egyetemes egyházi jótékonysági alapok pénzeszközeit; a Globális Nemzetközi Názáreti Ifjúság pénzeszközeit; továbbá az Egyetemes
Nemzetközi Názáreti Misszió pénzeszközeit. (330.3)
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329.3. Az Egyetemes Vezetőség belátása szerint kötelezettséget vállalni kötelességei lelkiismeretes ellátására egy megbízható
kezességvállaló társaságnál – helyénvaló és elegendő összeggel.
329.4. Ama testületeknek és osztályoknak, amelyek pénzeszközeinek őrzője, az általuk megkívánt beszámolókat beadni.
329.5. Az Egyetemes Vezetőségnek a Názáreti Egyház valamennyi pénzügyéről – beleértve a befektetéseket is – éves beszámolót beadni. (334.13)
329.6. Megfelelő biztosítási irányelvekkel védelmezni az ingatlanokba fektetett évjáradéki pénzeszközöket, és megakadályozni
ezen irányelvek elavulását.
329.7. Gondoskodni arról, hogy a Názáreti Egyház minden iskolája, árvaháza, menhelye és egyéb intézménye havi beszámolót
nyújtson be a bevételeiről és a kiadásairól.

L. Az Egyetemes Vezetőség
330. A Názáreti Egyház – vallási és jótékonysági intézmény,
melyet Missouri állam törvényei szerint Kansas Cityben (Mo,
U.S.A.) jegyeztek be – Egyetemes Vezetősége olyan tagokból áll,
akiket az Egyetemes Gyűlés a 331.1-32.4. pontok szerint jelölt
személyek közül titkos szavazással választ meg. Ahhoz, hogy valakit az egyház egyik régiójának képviselőjeként válasszanak be
az Egyetemes Vezetőségbe, az illetőnek a nevezett régióban kell
laknia, és a nevezett régióban egy helyi gyülekezet tagjának kell
lennie. (305.6, 333)
330.1. Nem választható be az Egyetemes Vezetőségbe, illetve
nem maradhat az Egyetemes Vezetőség tagja az az ember, aki
az Egyetemes Vezetőségnek vagy az Egyetemes Vezetőség által
irányított jogi személynek – beleértve az oktatási intézményeket
is – alkalmazottja. Ugyancsak nem választhatók be egyének olyan
kerületekből vagy más intézményekből, amelyek az egyetemes
egyháztól működésükhöz pénzeszközöket kapnak.
330.2. Az egyetemes titkár hivatalból az Egyetemes Vezetőség
titkára is.
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330.3. A Názáreti Egyház egyetemes pénztárosa hivatalból
pénztárosa az Egyetemes Vezetőségnek és annak osztályainak is.
(329.2)
331. Az Egyetemes Vezetőségbe való jelölés a következőképpen történik:
331.1. Miután az Egyetemes Gyűlés küldötteit megválasztották, minden harmadik fokozatú kerület küldöttségének (különkülön) össze kell ülnie, hogy az Egyetemes Vezetőségbe való
jelölésre az alábbiak szerint kiválasszák a jelölteket. Minden harmadik fokozatú kerület két felszentelt szolgálót és két laikus személyt javasolhat. A jelöltek kiválasztásakor figyelembe kell venni
a jelölő kerület multikulturális összetételét. Azután e jelöltek
neveit – azon régiókban, ahol van Regionális Tanácsadó Testület – meg kell küldeni először az Országos Vezetőségnek, majd a
Regionális Tanácsadó Testületnek, amely háromra csökkentheti a
nevek számát minden egyes pozíció esetében, melyről a részgyűlésnek szavaznia kell. Ezek után haladéktalanul továbbküldik a
neveket az egyetemes titkári irodának, hogy az titkos szavazásra
az Egyetemes Gyűlés egyes régiókból érkezett küldöttei elé terjessze őket. (203.23)
331.2. E jelöltek névsorából az egyes régiók Egyetemes Gyűlési
küldöttjei a következőképpen tesznek választanak jelölteket az
Egyetemes Gyűlésnek:
Minden százezer vagy kevesebb teljes jogú tagot számláló régió
egy felszentelt szolgálót és egy laikus személyt jelöl; minden százezernél több, de legfeljebb kétszázezer teljes jogú tagot számláló
régió két felszentelt szolgálót – egy kerületi szuperintendenst és
egy lelkipásztort vagy evangélistát – és két laikus személyt jelöl;
a kétszázezernél több teljes jogú tagot számláló régiók pedig egy
további laikus személyt és egy további felszentelt szolgálót jelölnek az alábbi megkötések mellett:
1. Azokban a régiókban, amelyeknek teljes jogú tagsága meghaladja a kétszázezret, az egyik felszentelt szolgálónak lelkipásztornak vagy evangélistának, a másiknak kerületi szu-
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perintendensnek kell lennie; a harmadik felszentelt szolgáló
bármelyik kategóriából jelölhető.
2. Egyetlen kerületnek sincs joga ahhoz, hogy két tagnál többel szerepeljen az Egyetemes Vezetőségben, és egyetlen
régiónak sincs joga ahhoz, hogy több mint hat taggal képviseltesse magát az Egyetemes Vezetőségben (legfeljebb
az intézményi képviselőkkel és a kisegítő tagokkal együtt).
Ha egy kerületből több mint két jelölt több szavazatot kap,
mint a régió más kerületeiből származó bármelyik jelölt, a
régió további jelöltjei (leszámítva az első kettőt) a következő legtöbb szavazatot kapott, másik kerületből származó
jelölt(ek) lesz(nek). (305.6, 901.1)
3. Minden régióban az(oka)t a laikus személy(eke)t, azt a
lelkipásztort vagy evangélistát és/vagy kerületi szuperintendenst, akik saját kategóriájukban a legtöbb szavazatot kapják, kell többségi szavazással az Egyetemes Gyűlés számára
jelölni. Nagyobb régiók esetében, amelyekben hat tagot kell
választani, az a laikus személy vagy felszentelt szolgáló lesz
a további jelölt, aki a következő legtöbb szavazatot kapja.
(902.9)
4. Ha egy Regionális Tanácsadó Testület megállapítja, hogy
a megválasztott küldöttek többsége valószínűleg nem tud
részt venni az Egyetemes Gyűlésen, akkor a regionális részgyűlés szavazása postai vagy elektronikus úton is lebonyolítható legfeljebb hat hónappal az Egyetemes Gyűlés kezdete
előtt. Erre a konkrét folyamatra, amellyel az Egyetemes
Vezetőség tagjait postai vagy elektronikus úton jelölik az
Egyetemes Gyűlés számára, a Regionális Tanácsadó Testület tesz javaslatot, melyet a lebonyolítás előtt jóváhagyásra
be kell nyújtani az egyetemes titkári irodának.
331.3. A Nemzetközi Oktatási Testület (NOT) az oktatási intézményekből négy személyt jelöl az Egyetemes Gyűlésnek – két
felszentelt szolgálót és két laikus személyt. (330.1)
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331.4. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság Globális Tanácsa a Globális Tanács két tagját jelöli az Egyetemes Gyűlésnek. (341.4)
331.5. A Nemzetközi Názáreti Misszió Egyetemes Tanácsa
az Egyetemes Tanács két tagját jelöli az Egyetemes Gyűlésnek.
(342.3)
332. Az Egyetemes Vezetőségbe való választás a következőképpen történik:
332.1. Az egyes régiók által javasolt jelölteket az Egyetemes
Gyűlés titkos szavazáson, többségi „igen” szavazattal választja
meg. (902.9)
332.2. A Nemzetközi Oktatási Testület által javasolt jelöltek közül az Egyetemes Gyűlés kettőt választ meg, akik közül az egyik
felszentelt szolgáló, a másik laikus személy.
332.3. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság Globális Tanácsa által
javasolt jelöltek közül az Egyetemes Gyűlés egyet választ meg.
(341.4, 901.3)
332.4. A Nemzetközi Názáreti Misszió Egyetemes Tanácsa által
javasolt jelöltek közül az Egyetemes Gyűlés egyet választ meg.
(342.3, 901.4)
333. Az Egyetemes Vezetőség tagjai hivatalukat a következő
Egyetemes Gyűlés berekesztéséig, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig töltik be. Abban az esetben, ha a négyéves
időszak második rendes ülése előtt az Egyetemes Vezetőség valamelyik tagja elköltözik vagy gyülekezeti tagságát máshová helyezi
át abból a régióból, amelyet képvisel, vagy egy szolgáló szolgálói
beosztása megváltozik (a megválasztott kategóriához képest),
úgy vezetőségi tagsága azonnal megszűnik. Az így keletkező üresedést késedelem nélkül be kell tölteni. (330)
333.1. Az Egyetemes Vezetőség tagságában – valamint bizottságaiban – bekövetkező üresedéseket az Egyetemes Szuperintendensek Testületének jelölése alapján kell betölteni. Az Egyetemes
Szuperintendensek Testülete – mihelyst lehetséges – előterjeszti
két megválasztható személy nevét az egyetemes titkárnak, s
kettőjük közül az érintett régió Kerületi Tanácsadó Testületei
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többségi szavazással az egyiküket megválasztják regionális képviselőnek. Mindegyik második és harmadik fokozatú Kerületi Tanácsadó Testületnek egy szavazata van. Az oktatási képviseletre
a jelölteket az Egyetemes Vezetőség elé kell terjeszteni, amely
többségi szavazással az egyiküket megválasztja. Ami a Nemzetközi Názáreti Ifjúság képviseletét illeti, a jelölteket a Globális
Tanács elé kell terjeszteni, amely egyiküket többségi szavazással
megválasztja. Ami a Nemzetközi Názáreti Misszió képviseletét
illeti, a jelölteket az Egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió
Tanácsának Végrehajtó Bizottsága a joghatósággal rendelkező
egyetemes szuperintendenssel konzultálva és az Egyetemes Szuperintendensek Testületének jóváhagyásával terjeszti az Egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió Tanácsa elé, amely többségi
szavazással választja meg egyiküket.

Az Egyetemes Vezetőség kötelességei
334. Az Egyetemes Vezetőség minden országos, regionális, kerületi és helyi vezetőséget arra bátorít – és el is várja tőlük –, hogy
betöltsék a Názáreti Egyház küldetését, amely a keresztyén szentségnek a Wesley-féle hagyomány szerinti terjesztése és az egyetemes egyház fejlődésének elősegítése minden országban és/vagy
régióban. Az Egyetemes Vezetőség az Egyetemes Gyűlés esetleges instrukcióinak megfelelően előmozdítja a Názáreti Egyház
valamennyi bizottságának pénzügyi és anyagi ügyeit. Koordinálja,
összekapcsolja és egyesíti a különböző részbizottságok terveit és
tevékenységeit, hogy a Názáreti Egyház minden tevékenységében
és tevékenysége által egységes irányelveket lehessen megvalósítani. Joga van irányítani a Názáreti Egyházhoz kapcsolódó vagy
vele társult valamennyi részleg és intézmény könyvelésének ellenőrzését, arra törekedve, hogy a lehető leghatékonyabb egységes
eljárás és formabeli teljesség jöhessen létre. Az Egyetemes Vezetőség tanácsadó testületként funkcionál az Egyetemes Vezetőség
különböző osztályainak, valamint az összes olyan szervezetnek és
intézménynek az üzleti és igazgatási ügyeiben, amely része ennek
a felekezetnek, vagy kapcsolódik hozzá, esetleg társult vele. Ezen
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osztályoknak, szervezeteknek és intézményeknek illő súllyal kell
mérlegelniük az Egyetemes Vezetőség tanácsait és ajánlásait.
334.1. Az Egyetemes Vezetőségnek jogában áll, hogy akár
ingó, akár ingatlan vagyont vásároljon, birtokoljon, fenntartson,
kezeljen, jelzáloggal megterheljen, eladjon és átruházzon, elajándékozzon vagy bármiféleképpen megszerezzen, megterheljen és
rendelkezzen felette. A fenti, akár ingó, akár ingatlan vagyon
a tulajdonába kerülhet vásárlás, hagyományozás, öröklés vagy
ajándékozás útján, illetve úgy, hogy letétbe helyeznek ingó vagy
ingatlan vagyont bármilyen törvényes célra – ez esetben a vezetőség jogosult a letéteményesi jogok gyakorlására; és jogos céljainak elérése érdekében jogában áll pénzt kölcsönbe adni, illetve
felvenni.
334.2. Az Egyetemes Vezetőség a 316. és 305.2. pontokkal összhangban betölti az Egyetemes Szuperintendensek Testületében
bekövetkező üresedést.
334.3. Az Egyetemes Vezetőség az Egyetemes Gyűlés berekesztése előtt vagy közvetlenül utána összeül, és – ahogyan azt
alapító okirata és szabályzata megkívánja – tisztségviselőket és
bizottságokat, illetve a bizottságok tagjait megválasztva megalakul, hogy a négyéves időszak végéig, illetve utódjának megválasztásáig és megerősítéséig szolgáljon. Az Egyetemes Vezetőség ülésein az egyetemes szuperintendensek együttesen és külön-külön
elnökölnek.
334.4. Ülések. Az Egyetemes Vezetőség – a szabályzatában
rögzített időpontokban – a négyéves időszak folyamán legalább
háromszor ülésezik Kansas City-ben (Missouri állam); azonban a
rendes ülés helyét és időpontját bármelyik rendes vagy rendkívüli
ülésen elfogadott egyhangú határozattal meg lehet változtatni,
hogy az a lehető legjobban megfeleljen az Egyetemes Vezetőségnek és bizottságainak.
334.5. Az Egyetemes Vezetőség rendkívüli üléseit az elnöklő
tag, az elnök vagy a titkár hívhatja össze.

174

Egyetemes kormányzás

334.6. Pénzügyi Bizottság. Az Egyetemes Vezetőség által választott Pénzügyi Bizottság feladata a rábízott pénzeszközök
megfelelő befektetése. Az Egyetemes Vezetőség – miután továbbította a Pénzügyi Bizottsághoz a következő évre vonatkozó, az
Egyetemes Egyházközpont különböző osztályai és irodái vagy
hivatalai által beterjesztett költségvetési igényeket – a nevezett
bizottságtól elbírálási javaslatot kap minden egyes igényre vonatkozóan. A Pénzügyi Bizottság ezenkívül elvégez minden egyéb,
az Egyetemes Vezetőség által rábízott feladatot. Minden üléséről
pontos jegyzőkönyvet vezet, és ezt elfogadásra az Egyetemes Vezetőség elé terjeszti.
334.7. A Világevangelizációs Alap. A Világevangelizációs Alap
az összes osztály költségvetésének és az egyéb olyan pénzeszközöknek a teljes összege, amelyeket az egész felekezet egyetemes
tevékenységeinek támogatására, fenntartására és előmozdítására
össze kell gyűjteni.
Az egyház különböző osztályai és szervezetei által benyújtott
költségvetési igényekből, valamint az egyetemes pénztáros kimutatásából az Egyetemes Vezetőség meghatározza az egyes osztályok és alapok számára a Világevangelizációs Alapból juttatandó összegeket. Ha létrejött a megegyezés a Világevangelizációs
Alapból az egyes osztályok számára juttatandó részesedésekről,
a költségvetési tervet – mielőtt azt az Egyetemes Vezetőség véglegesen elfogadná – az Egyetemes Szuperintendensek Testülete elé
terjesztik megvizsgálás, javaslattétel és kiegészítés végett.
334.8. Miután az Egyetemes Vezetőség rögzítette a
Világevangelizációs Alap teljes összegét a következő pénzügyi
évre, az Egyetemes Vezetőségnek és az Egyetemes Szuperintendensek Testületének jogában áll méltányosan felosztani a
Világevangelizációs Alapot a különböző egyházkerületek között,
mind a kerületi, mind pedig az egyetemes érdekek figyelembevételével. (130, 317.12)
334.9. Az Egyetemes Vezetőségnek joga van arra, hogy a bármelyik osztály vagy alap által igényelt összeget megnövelje vagy
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lecsökkentse. Az Egyetemes Gyűlés által elfogadott pénzügyi
tételeket továbbítják az Egyetemes Vezetőséghez, melynek joga
van a fennálló gazdasági körülményekkel arányosan, az egyetemes Názáreti Egyház teljes pénzügyi kötelezettségvállalásával
összhangban bármelyik intézmény vagy szervezet évi részesedését módosítani.
334.10. Az Egyetemes Vezetőség hagyja jóvá – ahogyan azt a
rendelkezésre álló pénzügyi eszközök alapján helyesnek ítéli – a
Nazarene Theological Seminary (NTS, Názáreti Teológiai Szeminárium, USA) és a Nazarene Bible College (NBC, Názáreti Bibliai
Főiskola, USA) Világevangelizációs Alapból való részesedését.
334.11. Az Egyetemes Gyűlések között az Egyetemes Vezetőség évente felülvizsgálja és megfelelően kiigazítja az egyetemes
szuperintendensek fizetését és az ehhez kapcsolódó juttatásokat.
334.12. Beszámolók. Az Egyetemes Vezetőség rendes ülésén
részletes – pénzügyi jelentést is magában foglaló – beszámolót
kap az osztályok előző évi tevékenységéről. Egyúttal valamennyi
osztály előterjeszti kiadási költségvetési tervét a következő évre.
334.13. Az egyetemes pénztáros évente benyújtja az Egyetemes
Vezetőségnek az előző évben általa felügyelt pénzeszközök bevételi és kiadási oldalainak részletes pénzügyi jelentését, beleértve
a letéti alapokat és befektetéseket is. A fentihez mellékeli azon
pénzeszközök következő évi javasolt kiadásainak részletes tervezetét, amely pénzeszközök nincsenek benne az Egyetemes Vezetőség különböző osztályainak költségvetéseiben. Az egyetemes
pénztáros az Egyetemes Vezetőségnek felelős hivatali kötelességeinek lelkiismeretes ellátásáért. (329.5)
334.14. Az Egyetemes Vezetőség az Egyetemes Gyűlés berekesztése előtt vagy közvetlenül azt követően összeül, és – az
Egyetemes Vezetőség szabályzata szerint – megválasztja az egyetemes titkárt és az egyetemes pénztárost, akik a következő Egyetemes Gyűlés berekesztéséig, illetve utódaik megválasztásáig és
megerősítéséig töltik be hivatalukat.
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334.15. Az Egyetemes Vezetőségen belül az Egyesült Államok
régióit képviselő tagok megválasztják az Egyesült Államokbeli
Nyugdíjak és Juttatások Testületét. Ebben egy-egy tag képviseli
az Egyesült Államok minden egyes régióját, egy tag pedig általában az Egyesült Államokat. A tagokat az Egyetemes Szuperintendensek Testülete jelöli az Egyesült Államokbeli Nyugdíjak és
Juttatások Testületének szabályzata szerint. (336)
334.16. Az Egyetemes Vezetőség minden Egyetemes Gyűlés
után megválasztja a Názáreti Kiadó Vezetőségét, amely a következő Egyetemes Gyűlés berekesztéséig, illetve utódjának megválasztásáig és megerősítéséig tölti be hivatalát. (337)
334.17. Az Egyetemes Vezetőség – a 334.20. pontban leírtak
és az Egyetemes Vezetőség szabályzata szerint – megválasztja a
Názáreti Kiadó elnökét.
334.18. Ha az Egyetemes Vezetőség valamelyik napirendi pontja csak egy régiót/országot érint, azt az Egyetemes Vezetőség
Végrehajtó Bizottságának és az Egyetemes Szuperintendensek
Testületének jóváhagyásával az érintett régió/ország egyetemes
vezetőségi tagjainak részülése elé kell terjeszteni.
334.19. Az Egyetemes Vezetőség alkalmas módon beosztja az
Egyetemes Gyűlés vagy az Egyetemes Vezetőség által megbízott
bizottságokat egy vagy több osztálya (vagy a teljes vezetőség) alá,
és meghatározza munkájukat, feladatukat és költségvetésüket.
334.20. Osztályigazgatók. Az Egyetemes Vezetőség titkos szavazással megválasztja valamennyi osztályának igazgatóját, akik –
hacsak a 317.5. pontban foglaltak szerint el nem mozdítják őket
– a következő Egyetemes Gyűlés berekesztéséig, illetve utódaik
megválasztásáig és megerősítéséig szolgálnak. Jelölésük az alábbi
eljárás szerint történik: Ha van hivatalban levő igazgató, akkor
a jelölőbizottság vagy „igen-nem” szavazást ajánl, vagy többes jelöléssel él. Az e hivatalokra alkalmas jelöltek felkutatását – az
Egyetemes Vezetőség szabályzata szerint – egy kutatóbizottság
végzi. E bizottság – az ajánlást támogató indoklással együtt – két
vagy több nevet terjeszt a jelölőbizottság elé.
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A jelölőbizottság – amely a hat egyetemes szuperintendensből
és az illető osztály személyzeti bizottságából áll – egy vagy több
nevet terjeszt az Egyetemes Vezetőség elé, mely utóbbi a szabályzatában leírt módon választja meg az osztályigazgatót.
334.21. Az igazgatók fizetése. Az Egyetemes Vezetőség létrehoz
és dokumentál egy „teljesítményértékelő” és fizetésrögzítő programot, amelybe beletartoznak az osztály- és a szolgálatigazgatók;
ez a program olyan fizetési struktúrát hoz létre, amely mind a
felelősség szintjét, mind az érdemeket elismeri. Az Egyetemes
Vezetőség évente felülvizsgálja és jóváhagyja az osztályigazgatók,
a Názáreti Kiadó elnöke és a többi olyan tisztségviselő fizetését,
akiket az Egyetemes Vezetőség bíz és választ meg.
334.22. Az Egyetemes Vezetőség az Egyetemes Gyűlés és/vagy
az Egyetemes Vezetőség ülései közötti időszakban – az Egyetemes Vezetőség szabályzata és a 317.4. pont szerint végrehajtott
jelölések alapján – betölt minden üresedést, amely a 334.14.,
334.20. pontokban felsorolt vagy más olyan vezetői tisztségben
bekövetkezik, amelyet az Egyetemes Gyűlés, az Egyetemes Vezetőség vagy választott bizottságaik hoztak létre.
335. A 334.14. és 334.20. pontban felsorolt tisztségviselők és
igazgatók, valamint az Egyetemes Gyűlés vagy választott bizottságai, illetve az Egyetemes Vezetőség és osztályai által alkalmazott
szervezetvezetők az Egyetemes Vezetőség 70. születésnapjukat
követő ülésekor vonulnak nyugdíjba. Az üresedések az Egyházrendben előírt eljárások szerint töltendők be.

M. Az egyetemes egyházhoz kapcsolódó testületek
A Nyugdíjtestületek
336. Létre kell hozni egy-egy Nyugdíjtestületet vagy valamilyen ezzel egyenértékű megbízott testületet, amely vagyonkezelői
felelősséggel tartozik az egyház minden egyes nyugdíjbiztosítási
tervéért. Egyes nyugdíjbiztosítási tervek szükség szerint lehetnek szervezeti, kerületi, többkerületi, országos, regionális vagy
multiregionális szintűek. (334.15)
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336.1. Az Egyetemes Vezetőség kidolgozza és fenntartja azokat a javasolt irányelveket, amelyek világszerte minden nyugdíjbiztosítási programra érvényesek. Az Egyetemes Vezetőség nem
garantálja, hogy egy nyugdíjbiztosítási terv nem szenved veszteséget, vagy nem veszít értékéből. Az Egyetemes Vezetőség nem
garantálja azon pénzek kifizetését, amelyek az adott nyugdíjbiztosítási terv alapján megilletnék a kedvezményezettet, és nem felelős a nyugdíjbiztosítási terv tőkehiánya esetén.
336.2. Minden nyugdíjbiztosítási terv kezelői a Nyugdíjak és
Juttatások Nemzetközi Testületén keresztül a megkívánt módon
és formátumban éves beszámolót nyújtanak be az Egyetemes
Vezetőségnek.

A Názáreti Kiadó Vezetősége
337. A Názáreti Kiadó (Nazarene Publishing House), melyet
Kansas City-ben (Missouri, U.S.A.) jegyeztek be, kilenctagú
Igazgatótanáccsal rendelkezik. Ennek tagjai: a Názáreti Kiadó
elnöke, aki a bejegyzett cég legfőbb döntéshozó tisztségviselője;
a Názáreti Egyház egyetemes titkára, aki hivatalból a bejegyzett
cég titkára; az Egyetemes Vezetőség egyik tagja a Vasárnapi Iskolai Szolgálatokért és az NNI-ért Felelős Bizottságából, akit ez
a bizottság választ meg; és hat általános tag, akiket az Egyetemes Szuperintendensek Testülete jelöl, és az Egyetemes Vezetőség választ meg. Hivatalukat a következő Egyetemes Gyűlés
berekesztéséig, illetve utódaik megválasztásáig és megerősítéséig
töltik be. Az üresedéseket az Egyetemes Szuperintendensek Testületének jelölése alapján a megmaradó tagok abszolút szavazattöbbségével töltik be.
337.1. Az Igazgatótanács felülvizsgálja és útmutatásával segíti
a Názáreti Kiadó irányelveit, terveit és üzleti tevékenységét, s a
Názáreti Kiadó alapító okiratával és szabályzatával, valamint az
Egyetemes Vezetőséggel összhangban működik.
337.2. A Názáreti Kiadó Vezetősége a kiadó szabályzata szerint
évente egyszer vagy többször ülésezik.
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337.3. A tőkeberuházások költségvetését és az éves költségvetést – mielőtt az Egyetemes Vezetőség elfogadná – a Názáreti Kiadó elnöke készíti el, és terjeszti jóváhagyásra az Igazgatótanács
elé.
337.4. A Názáreti Kiadó elnöke a Názáreti Kiadó Igazgatótanácsának tartozik felelősséggel a kiadó üzleti tevékenységének
igazgatásáért, és évenként beszámol az Igazgatótanácsnak és az
Egyetemes Vezetőségnek.
337.5. A Názáreti Kiadó elnökét a 334.20. pont szerint választják meg, azzal az eltéréssel, hogy új elnök választásakor az Igazgatótanács kiválasztja egyik tagját, hogy kutatóbizottsági tagként
szolgáljon, a jelölőbizottság pedig a következőkből áll: a hat egyetemes szuperintendensből, az Igazgatótanács három olyan tagjából, akik nem hivatalból tagjai a testületnek, valamint az Egyetemes Vezetőség Végrehajtó Bizottságának három tagjából. Az
elnök a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendensnek
tartozik számadással.
337.6. A Názáreti Kiadó elnöke tagja a Központi Igazgatók
Társaságának és a Tervezési és Költségvetési Tanácsnak.

N. A Keresztyén Akcióbizottság
338. Az Egyetemes Gyűlést követően az Egyetemes Szuperintendensek Testülete kijelöli a Keresztyén Akcióbizottságot –
ennek egyik tagja az egyetemes titkár, aki beszámol a bizottság
munkájáról az Egyetemes Vezetőségnek.
Az Egyetemes Keresztyén Akcióbizottság kötelességei a
következők:
338.1. Gondoskodni arról, hogy a hívek az egyház tanításával
összhangban építő információkat kapjanak olyan témákról, mint
az alkohol, a cigaretta, a kábítószerek és a szerencsejáték, továbbá más aktuális erkölcsi és társadalmi problémákról; és ezeket az
információkat a felekezeti kapcsolatokon keresztül terjeszteni.
338.2. Hangsúlyozni a házasság szentségét és a keresztyén otthon megszentelt voltát, valamint rámutatni a válásból fakadó
problémákra és bajokra. Különösképpen hangsúlyozni kell a há-
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zasságnak mint egész életre szóló, és csak a halál által felbontható szövetségnek a bibliai tervét.
338.3. Bátorítani tagjainkat, hogy vállaljanak vezető szerepet
olyan szervezetekben, amelyek a polgári és társadalmi igazságosságért küzdenek.
338.4. Felhívni híveink figyelmét az Úr napjának megtartására, az esküt megkívánó titkos rendekre, a keresztyén erkölcsöt
aláásó szórakozásokra, a világiasság egyéb megnyilvánulásaira és
más, szintén figyelmet igénylő témákra. (34.1)
338.5. Segíteni és bátorítani minden kerületet, hogy saját keresztyén akcióbizottságot hozzon létre; és valamennyi kerületi
bizottságot ellátni az időszerű erkölcsi kérdésekkel kapcsolatos
információkkal és anyagokkal, hogy terjesszék ezeket a megfelelő lépések érdekében a helyi gyülekezetekben.
338.6. Figyelemmel kísérni az országos és nemzetközi jelentőségű erkölcsi kérdéseket, és felhívni az illetékes szervezetek figyelmét a bibliai álláspontra.

O. „Az Isten által elhívott evangélisták ügyeivel foglalkozó
bizottság”
339. „Az Isten által elhívott evangélisták ügyeivel foglalkozó
bizottság” tagjai: az ébredési koordinátor (aki hivatalból a bizottság elnöke), továbbá négy véglegesített evangélista és egy lelkipásztor. Az USA és Kanada missziós és evangelizációs igazgatója az ébredési koordinátorral konzultálva a bizottságba jelöltek
névsorát jóváhagyásra és kinevezésre az Egyetemes Szuperintendensek Testülete elé terjeszti. A bizottság vagy annak megbízottja személyesen elbeszélget azokkal a kiküldött evangélistákkal,
akiket Kerületi Gyűlésük a „véglegesített evangélista” státuszára javasol (408.3). Emellett felügyeli a Názáreti Egyházban
a vándorevangelizáció helyzetét, és mind az ébredési alkalmak,
mind az evangélisták ügyében ajánlásokat fogalmaz meg az Egyetemes Vezetőség illetékes bizottságának. A megüresedett tisztségeket az Egyetemes Szuperintendensek Testülete kinevezéssel
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tölti be, miután erre az USA és Kanada missziós és evangelizációs
igazgatója az ébredési koordinátorral való konzultációt követően
javaslatot tett. (317.7)

P. A Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó Bizottság
340. Az Egyetemes Gyűlés után a Szolgálóképzés igazgatója
a regionális oktatási koordinátorokkal konzultálva előterjeszti
azoknak a névsorát, akiket a Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó
Bizottságban (NTTB) való szolgálatra jelöl. A jelöltek között
lehetnek lelkipásztorok, intézményvezetők, oktatók és laikus
képviselők. A bizottság összetételének alapjában véve tükröznie
kell az egyetemes egyházat. A négyéves időszak végéig szolgáló
Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó Bizottság tagjait az Egyetemes Szuperintendensek Testülete nevezi ki.
A Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó Bizottság legalább kétévenként ülésezik a Szolgálóképzés igazgatója által meghatározott helyen. (424.1-24.2, 424.5)

Q. A Globális Nemzetközi Názáreti Ifjúság
341. A Názáreti ifjúsági szolgálat globális szinten a Nemzetközi
Názáreti Ifjúság felügyelete alatt szerveződik meg a Nemzetközi
Názáreti Ifjúság alkotmánya alapján, az NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens és az Egyetemes
Vezetőség felhatalmazásával. A Globális Nemzetközi Názáreti
Ifjúságot világszerte az NNI tagjai, helyi csoportjai és kerületi
szervezetei alkotják. A Globális Nemzetközi Názáreti Ifjúság az
NNI alkotmánya és az NNI-nek az Egyetemes Gyűlés által elfogadott Globális Szolgálati Terve szerint működik.
341.1. A Globális Nemzetközi Názáreti Ifjúsági Kongresszust
négyévenként tartják meg; időpontját az Egyetemes Szuperin
tendensek Testülete jelöli ki a Nemzetközi Názáreti Ifjúság Globális Tanácsával konzultálva.
A négyévenkénti kongresszus tagjait az NNI Globális Szolgálati Terve határozza meg. (810)
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341.2. A kongresszus globális elnököt és globális titkárt választ,
akik hivatalból tagjai lesznek a Nemzetközi Názáreti Ifjúság Globális Tanácsának, és fizetés nélkül szolgálnak.
341.3. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság Globális Tanácsának tagjai: az elnök, az alelnök, az általános ifjúsági tagok és az egyes
régiók képviselői, amint azt az NNI Globális Szolgálati Terve
meghatározza (810). A Nemzetközi Názáreti Ifjúság Igazgatója
hivatalból tagja a tanácsnak. A tanács a Vasárnapi Iskolai Szolgálatokért és az NNI-ért Felelős Bizottságon keresztül felelősséggel
tartozik az Egyetemes Vezetőségnek és az NNI-t illetően joghatósággal rendelkező Egyetemes Szuperintendensnek. Működését
a Nemzetközi Názáreti Ifjúság alkotmánya és az NNI Globális
Szolgálati Terve határozza meg. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság
Globális Tanácsának tagjai a következő Egyetemes Gyűlés berekesztéséig maradnak hivatalukban, amikor utódaikat megválasztják és megerősítik.
341.4. A Globális Nemzetközi Názáreti Ifjúságot a Názáreti
Egyház Egyetemes Vezetőségében az a tagja képviseli, akit az
Egyetemes Gyűlés választ meg a Nemzetközi Názáreti Ifjúság
Globális Tanácsa által előterjesztett jelöltek közül. (331.4, 332.3)
341.5. A Globális Nemzetközi Názáreti Ifjúságot az Egyetemes
Gyűlésen a globális szervezet éppen hivatalban lévő elnöke képviseli. (301)

R. Az Egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió
Egyetemes Tanácsa
342. Az Egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió Egyetemes
Tanácsa az egyetemes elnökből, az egyetemes igazgatóból és an�nyi tagból áll, amennyit az Egyetemes NNM alkotmánya előír, és
amennyit ezzel összhangban megválasztottak.
342.1. Az Egyetemes Tanács az NNM alkotmánya szerint működik. Az Egyetemes Tanács kisegítő testülete az Egyetemes Vezetőség Világmissziós Bizottságának. (811)
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342.2. Az egyetemes igazgatót a Világmissziós Osztályt illetően joghatósággal rendelkező szuperintendenssel folytatott konzultáció után a Világmissziós Osztály igazgatója jelöli, a jelölést
pedig az Egyetemes Tanács szavazattöbbséggel hagyja jóvá. Ezt
követően a Világmissziós Bizottság elé kerül a kérdés, amely szavazattöbbséggel hagyja jóvá a kinevezést, ám a szavazással egy
időben el kell hozzájuk juttatni az Egyetemes Szuperintendensek
Testületének ajánlását is. Ha a jelölést nem hagyják jóvá, akkor
a Világmissziós Osztály igazgatója és az Egyetemes Szuperintendensek Testülete további jelölteket terjeszt elő, egészen addig,
amíg egyiküket az Egyetemes Tanács titkos többségi szavazással
jóvá nem hagyja. Az egyetemes igazgató hivatalból tagja az Egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió Tanácsának és a Világmissziós Osztály személyzetének.
342.3. Az Egyetemes Nemzetközi Nemzetközi Názáreti Mis�sziót az Egyetemes Vezetőségben az Egyetemes Gyűlés által az
Egyetemes NNM Egyetemes Tanácsának jelöltjei közül választott
egy tag képviseli. (331.5, 332.4)
342.4. Az Egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió Egyetemes
Tanácsának irányítása alatt közvetlenül az Egyetemes Gyűlés
rendes ülése előtt négyévenkénti kongresszust kell tartani. Ez a
kongresszus választja meg – az alkotmánnyal összhangban – az
Egyetemes NNM Egyetemes Tanácsát. A kongresszus egyetemes
elnököt választ, aki hivatalból tagjává válik az Egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió Egyetemes Tanácsának. (811)

S. Országos Vezetőségek
343. Ahol szükségesnek ítélik, ott Országos Vezetőséget kell
létrehozni, hogy ezzel is elősegítsék az egyház küldetésének
betöltését, lehetővé téve az egységes stratégiák kialakítását az
evangelizáció, tanítványság, gyülekezetplántálás, kerületfejlesztés, új kerületek létrehozása, szolgálóképzés, forrásfejlesztés és
szolgálói nyugdíjbiztosítási tervek terén, azáltal, hogy biztosítják
ingatlanok vagy ingóságok megszerzését, fenntartását, eladását
és átruházását, vagy lehetővé teszik az adott országban a Názá-
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reti Egyház azon adminisztrációs és/vagy jogi ügyeinek lebonyolítását, amelyekről az Egyházrend másutt nem rendelkezik. Ezt a
vezetőséget az adott országban a Názáreti Egyház hivatalos szerveként kell elismerni.
Ha egy országban a Názáreti Egyháznak csak egy megszervezett
kerülete van, akkor ott a szabályosan megválasztott Kerületi Tanácsadó Testület a fent vázolt ügyeket intéző Országos Vezetőség.
Ha egy országban több megszervezett kerület van, akkor ott
az Országos Vezetőség a szabályosan kinevezett vagy megválasztott kerületi szuperintendensekből, valamint a Kerületi Gyűlés
által a Kerületi Tanácsadó Testület tagjai közül megválasztott egy
lelkész és két laikus képviselőből áll; vagy pedig – az Egyetemes
Vezetőség és az Egyetemes Szuperintendensek Testületének jóváhagyásával – a szabályosan megválasztott vagy kinevezett kerületi szuperintendensekből és felszentelt szolgálók, valamint
laikus személyek megegyezés szerinti képviseletéből áll.
Ha egy országban több régió van, akkor ott az Országos Vezetőség az adott régiókból az Egyetemes Vezetőségbe szabályosan
megválasztott képviselőkből, továbbá megegyezés szerinti, megfelelő számú felszentelt és laikus szolgálóból áll. (331-31.2)
E testület alapító okiratának egy példányát az egyetemes titkárnak azonnal iktatnia kell. Az Országos Vezetőség döntéseit az
Egyetemes Szuperintendensek Testületének jóvá kell hagynia. Az
Országos Vezetőség éves és rendkívüli üléseinek jegyzőkönyvét
felülvizsgálja a Regionális Tanácsadó Testület, amely javasolja elfogadását avagy elutasítását, mielőtt átadják az egyetemes titkárnak, aki azt elolvasásra és jóváhagyásra továbbítja az Egyetemes
Vezetőségnek.

T. A régió
344. Eredete és célja. Az egyház világméretű növekedése közben megszervezett kerületek csoportjai alakultak ki egy-egy földrajzi területen – ezeket régióknak nevezzük. A Názáreti Egyház
egyetemes kormányzatának felelős kerületek egy csoportja, amely
magát egy térségnek és kulturálisan azonosnak érzi, az Egyetemes
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Vezetőség döntésével és az Egyetemes Szuperintendensek Testületének jóváhagyásával igazgatásrendészeti régióvá alakulhat.
344.1. Regionális irányelvek. A területi szervezés nem szimmetrikus megközelítése alapján az Egyetemes Szuperintendensek Testülete – amennyiben szükségesnek ítéli – a Regionális Tanácsadó Testülettel való konzultációt követően a sajátos igények,
lehetséges problémák, létező realitások és a különböző kulturális
és oktatási körülmények figyelembevételével a világ egyes térségeiben igazgatásrendészeti régiókat alakíthat ki. Ilyen esetekben
az Egyetemes Szuperintendensek Testülete egy olyan irányelvet
dolgoz ki, amely magában foglalja a Názáreti Egyház változhatatlan meggyőződéseit, beleértve Hitelveinket, a szentségről szóló
tanításunkhoz és a szent életvitelhez való hűséges ragaszkodásunkat, valamint kiterjedt missziós munkánk támogatását.
344.2. Kötelességek. A régiók legfontosabb kötelességei a kö
vetkezők:
1. A már létrehozott úttörő területeken, kerületeken és
intézményeken keresztül megvalósítani a Názáreti Egyház
küldetését.
2. A kerületi és intézményi képviselőket a közös tervezés,
imádkozás és felbuzdulás végett időről időre „egybegyűjtve” kialakítani egyfajta regionális tudatosságot, közösséget
és stratégiát, hogy a régió eleget tehessen a „Nagy Missziós
Parancsnak”.
3. Személyeket jelölni az Egyetemes Gyűlésnek és az Egyetemes/Globális Kongresszusnak, akiket azután beválaszthatnak az Egyetemes Vezetőségbe.
4. Az Egyházrend rendelkezéseivel összhangban legjobb belátásuk szerint iskolákat, főiskolákat és egyéb intézményeket
alapítani és fenntartani.
5. Jogukban áll az irányelvekkel összhangban a régióból
misszionáriusjelölteket toborozni és kiszűrni. (342.3)
6. Megtervezni a Regionális Tanácsadó Testület üléseit és a
régió számára tartandó konferenciákat.

186

Egyetemes kormányzás

7. A 343. és 344.3. pontoknak megfelelően elősegíteni az
országos vezetőségek kialakulását és működését.
344.3. A Regionális Tanácsadó Testület (RTT). A régiónak lehet Regionális Tanácsadó Testülete. Ennek feladata, hogy segítse
a regionális igazgatót egy, a régió számára kialakítandó stratégia
kidolgozásában; hogy átnézze és javasolja (vagy adott esetben ne
javasolja) az országos vezetőség jegyzőkönyveinek elfogadását,
még mielőtt megküldenék azokat az egyetemes titkári irodának; hogy megvizsgálja a misszionáriusjelölteket, akiket azután
a Világmissziós Osztály számára ajánlhat és/vagy a regionális és
Egyetemes Vezetőség misszionáriusként alkalmazhat; hogy jelentéseket kapjon a regionális igazgatótól, a missziómezők stratégiai
koordinátoraitól és a szolgálatok koordinátoraitól; hogy az Egyházrend rendelkezéseivel összhangban misszionáriusküldötteket
válasszon az Egyetemes Gyűlésbe; és hogy megválassza a Nemzetközi Oktatási Testület valamelyik intézményének igazgatóját/
rektorát/elnökét küldöttként az Egyetemes Gyűlésbe.
A Regionális Tanácsadó Testület tagsága rugalmas, hogy az
RTT-t az egyes régiók szükségletei, fejlődése és igényei szerint
lehessen kialakítani. A Regionális Igazgató javaslatot tesz a Világmissziós Osztály igazgatójának és a joghatósággal rendelkező
egyetemes szuperintendensnek a Regionális Tanácsadó Testület
létszámát illetően. Hivatalból a testület tagjai: a régióban joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens, a Világmissziós
Osztály igazgatója és a regionális igazgató, aki a testület elnöke.
A Világmissziós Osztály alkalmazottait nem lehet jelölni az RTTbe, de szolgálhatnak kisegítő személyekként. Az RTT tagjait az
Egyetemes Gyűlés regionális részgyűlésén választják titkos szavazással. A Regionális Tanácsadó Testület tölt be minden üresedést
az Egyetemes Gyűlések közti időszakban.
A regionális igazgató a Regionális Tanácsadó Testülettel konzultálva szükség szerint rendezhet regionális konferenciát vagy
területi evangelizációs konferenciát.
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344.4. A regionális igazgató. Ahol szükségesnek ítélik, ott a régiónak lehet igazgatója, akit a Világmissziós Osztály igazgatójával folytatott konzultáció után az Egyetemes Szuperintendensek
Testülete választ meg, és az Egyetemes Vezetőség erősít meg. A
regionális igazgató a Názáreti Egyház irányelveivel és gyakorlatával összhangban dolgozik, vezetésével segíti az adott régió
kerületeit, gyülekezeteit és intézményeit, és közösen munkálkodnak az egyház küldetésének, stratégiájának és programjának
beteljesítésén.
A regionális igazgató újraválasztása előtt a Világmissziós Osztály igazgatója és a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens a Regionális Tanácsadó Testülettel konzultálva megvizsgálja az igazgató munkáját. A kedvező vizsgálati eredmény
azt jelenti, hogy támogatják a regionális igazgató újraválasztására
vonatkozó javaslatot.
Valamennyi regionális igazgató igazgatásilag a Világmissziós
Osztálynak és az Egyetemes Vezetőségnek, joghatósági ügyekben
pedig az Egyetemes Szuperintendensek Testületének felelős.
344.5. A missziómező stratégiai koordinátora. Szükség esetén a regionális igazgató missziómezőkre oszthatja a régiót, és
javasolhatja a Világmissziós Osztály igazgatójának, hogy nevezze
ki a missziómezők stratégiai koordinátorait, összhangban A világmisszió irányelveinek és eljárásainak kézikönyvében leírtakkal.
A missziómező stratégiai koordinátora a regionális igazgatónak
felelős.
344.6. A Regionális Tanulmányi Tanácsadó Bizottság. A Regionális Tanulmányi Tanácsadó Bizottság (RTTB) tagjai a regionális oktatási koordinátor – aki hivatalból a bizottság elnöke
lehet –, valamint a regionális igazgatóval egyeztetve kiválasztott
képviselők. Az RTTB tagjainak képviselniük kell a régió szolgálóképzésében érintett összes felet (lelkipásztorok, vezetők, oktatók
és laikusok).
344.7. A Regionális Tanulmányi Tanácsadó Bizottság kötelességei. Az RTTB elsődleges feladatai a következők:
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1. Kidolgozni A felszentelés kézikönyvének regionális változatát, körvonalazva, melyek a felszentelés minimális tanulmányi feltételei a Názáreti Egyház adott régiójában. A
szolgálóképzés kézikönyve regionális változatának tükröznie
kell az Egyházrendben meghatározott és A felszentelés
képzési feltételeinek nemzetközi kézikönyvében részletezett
minimális követelményeket.
2. A szolgálók oktatási programjainak értékelésére szolgáló
eljárásokat dolgozni ki, gondoskodva róla, hogy ezek a
programok megfeleljenek a regionális TTB és az NTTB
minimális követelményeinek.
3. A regionális oktatási intézményekkel együttműködve
a szolgálóképzés összefüggésében értelmezni ezeket a
követelményeket.
4. Ellenőrizni, hogy az előterjesztett szolgálóképző programok megfelelnek-e a regionális kézikönyv és a nemzetközi
kézikönyv követelményeinek.
5. Jóváhagyásra és elfogadásra javasolni a szolgálók oktatási programjait a Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó
Bizottságnak.
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IV. FEJEZET
Felsőoktatás
A. Az egyház és a főiskola/egyetem
380. A Názáreti Egyház születésétől fogva elkötelezett a felsőoktatás iránt. Az egyház látja el a főiskolát/egyetemet hallgatókkal, vezetőkkel és oktatókkal, valamint pénzügyi és lelki segítséggel. A főiskola/egyetem pedig oktatja a gyülekezet ifjúságát
és sok felnőtt tagját, lelki érettség felé vezeti őket, gazdagítja az
egyházat, s Krisztus gondolkodó és szeretetteljes szolgáit bocsátja ki a világba. Az egyházi főiskola/egyetem – noha nem helyi
gyülekezet – szerves része az egyháznak: az egyház egy megnyilvánulási formája.
A Názáreti Egyház hisz az emberi élet értékében és méltóságában, és abban, hogy szükséges olyan környezetről gondoskodni,
amelyben az ember nyitott a megváltásra, s lelkileg, értelmileg és
fizikailag gazdagabbá tehető, „megszentelt edény lesz, az Úrnak
is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas” (2Tim 2,21). A
helyi gyülekezet tevékenységének elsődleges feladata és hagyományos megnyilvánulási módjai – az evangelizáció, a hitoktatás,
a karitatív szolgálatok és az istentisztelet – az egyház Isten iránti
szeretetét és az emberekkel való törődését példázza.
A helyi gyülekezet szintjén az emberi fejlődés különböző szakaszaiban levő fiatalok és felnőttek keresztyén oktatása erősíti az
evangélium hatékonyságát. A gyülekezetek beiktathatják céljaik
és tevékenységeik közé a bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai oktatást – bármelyik szintet, vagy akár mindet egyszerre. Az
egyetemes egyház szintjén fenntartjuk a felsőoktatás és a szolgálóképzés intézményeiről való gondoskodás történelmi gyakorlatát.
Bárhol is működjenek ilyen intézmények, a Názáreti Egyháznak
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az Egyetemes Gyűlés által meghatározott és az Egyházrendben
kifejtett filozófiai és teológiai keretei között kell működniük.
380.1. Oktatási célunk meghatározása. A Názáreti Egyházban
az oktatás – amely a wesleyánus és a szentségmozgalom bibliai
és teológiai elkötelezettségében gyökerezik, és alá van rendelve
felekezetünk megfogalmazott küldetésének – azok vezetésére
törekszik, akik rá tekintve fogadják el, táplálják és fejezik ki az
egyház és a világ szolgálatában a társadalmi és egyéni élet következetes és egységes keresztyén felfogását. Továbbá ezek a felsőoktatási intézmények olyan tananyagra, oktatási színvonalra és
tanulmányi eredményekre törekszenek, amelyek a hallgatókat
megfelelő módon felkészítik arra, hogy választott hivatásukban
és szakmájukban hatékonyan dolgozhassanak.
380.2. A Nemzetközi Oktatási Testület ajánlását követően az
Egyetemes Gyűlés felhatalmazása szükséges felsőfokú végzettséget vagy diplomát adó intézmények alapításához.
Meglevő intézmények fejlesztésére vagy jogállásának megváltoztatására a Nemzetközi Oktatási Testület ajánlására az Egyetemes Vezetőség adhat felhatalmazást.
A Nemzetközi Oktatási Testület ajánlása nélkül az egyház nevében helyi gyülekezet vagy helyi gyülekezetek csoportja, valamint
helyi gyülekezetet vagy gyülekezetek csoportját képviselő személyek nem alapíthatnak felsőfokú vagy szolgálóképző intézményt,
és nem finanszírozhatják ilyen intézmény megalapítását.

B. A Nemzetközi Felsőoktatási Tanács
381. A Nemzetközi Felsőoktatási Tanács tagjai a következők: a
Názáreti Egyház minden egyes, a Nemzetközi Oktatási Testülethez tartozó intézményének elnöke, rektora vagy igazgatója (vagy
ezek kijelölt képviselője), a regionális oktatási koordinátorok, az
oktatási megbízott, a Világmissziós Osztály igazgatója és a Nemzetközi Oktatási Testületet illetően joghatósággal rendelkező
egyetemes szuperintendens.
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C. A Nemzetközi Oktatási Testület
382. A Nemzetközi Oktatási Testület világszerte a Názáreti
Egyház oktatási intézményeinek egyetemes egyházi szószólója.
E testületnek tizenhárom tagja van: nyolcat az Egyetemes Vezetőség választ meg, öten pedig hivatalból a tagjai: az Egyetemes
Vezetőség két oktatási képviselője, a Világmissziós Osztály igazgatója, a Szolgálóképzés igazgatója és az oktatási megbízott (383).
Az oktatási megbízottból, a Világmissziós Osztály igazgatójából,
az Egyetemes Vezetőség két oktatási képviselőjéből, valamint a
Nemzetközi Oktatási Testületet és a Világmissziós Osztályt illetően joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendensekből
álló jelölőbizottság az Egyetemes Szuperintendensek Testületének jóváhagyásával nyolc jelöltet terjeszt az Egyetemes Vezetőség elé, amely megválasztja a testület tagjait.
Az egész egyház széles körű képviseletének biztosítása érdekében a jelölőbizottságnak a következőképpen kell a jelöltek listáját benyújtania: legyen rajta egy regionális oktatási koordinátor;
három laikus; két felszentelt szolgáló azokból a világmissziós régiókból, amelyekből nem jelöltek egy oktatási koordinátort sem;
valamint két „általános” jelölt. Egyetlen világmissziós régiónak
sem lehet egynél több választott tagja a Nemzetközi Oktatási Testületben, amíg nincs minden régió képviseltetve.
A jelölési és választási folyamat során figyelmet kell fordítani
arra, hogy olyan személyeket válasszanak meg, akiknek kultúraközi látásmódjuk és/vagy oktatói tapasztalatuk van.
A Nemzetközi Oktatási Testület funkciói a következők:
382.1. Biztosítani, hogy az intézmények saját irányító testületeik előírt ellenőrzése alatt álljanak. Ezen testületek alkotmánya
és szabályzata igazodik az alapító okiratukhoz, amely összhangban van a Názáreti Egyház Egyházrendje által meghatározott
irányelvekkel.
382.2. Biztosítani, hogy a Názáreti Egyház intézményeinek irányító testületi tagjai a Názáreti Egyház jó hírnevű tagjai legyenek. Ezen szolgálóknak teljes szívvel vallaniuk kell a Hitelveket
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– beleértve a teljes megszentelődés tanát –, és egyet kell érteniük a Názáreti Egyház Egyházrendjében közétett gyakorlatokkal.
Amennyiben lehetséges, a felsőoktatási testületek ellenőrző bizottságaiban egyenlő számban üljenek szolgáló és laikus tagok.
382.3. Átvenni azokat a pénzeszközöket, amelyeket ajándékként, hagyatékként vagy adományként oktatási célokra kap, és az
Egyetemes Vezetőség által elfogadott irányelvekkel összhangban
évente javaslatot tenni ezen pénzeszközöknek az egyes oktatási
intézmények közötti felosztására. Az intézmények nem kaphatnak további rendszeres támogatást, amíg el nem juttatták oktatási standardjaikat, szervezeti tervüket és pénzügyi jelentéseiket a
Nemzetközi Oktatási Testülethez.
382.4. Átvenni az oktatási megbízott éves jelentését, és megfelelően foglalkozni vele. Ez a Nemzetközi Oktatási Testület intézményeiről a következő információkat tartalmazza: (1) az éves
statisztikai beszámolót, (2) az éves könyvvizsgálati jelentést, (3) a
következő évre vonatkozó pénzügyi költségvetést.
382.5. Támogatást és érdekképviseletet ajánlani és nyújtani –
noha az intézményekre nézve csak tanácsadói szerepet tölt be –
az Egyetemes Szuperintendensek Testületének és az Egyetemes
Vezetőségnek.
382.6. A Názáreti Egyház oktatási intézményeivel kapcsolatos
ügyekben az egyházat szolgálni, hogy megerősödjenek a kötelékek az intézmények és az egyház egésze között.
382.7. Ügyeit és ajánlásait – ugyanúgy, ahogyan ezt az Egyetemes Vezetőség bizottságai is teszik – jóváhagyásra az Egyetemes Szuperintendensek Testülete és az Egyetemes Vezetőség elé
terjeszteni.

D. Az oktatási megbízott
383. Az oktatási megbízott a Nemzetközi Oktatási Testület ügyintézője, akit az Egyetemes Vezetőség egy vagy több jelölt közül
választ meg kétharmados többséggel. E jelölteket az Egyetemes
Szuperintendensek Testülete hagyja jóvá, és egy jelölőbizottság
terjeszti elő. A jelölőbizottság tagjai: az Egyetemes Vezetőség
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két oktatási képviselője, a Nemzetközi Oktatási Testületet és a
Világmissziós Osztályt illetően joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendensek, a Világmissziós Osztály igazgatója és a
Nemzetközi Felsőoktatási Tanács elnöke. (382)
A hivatalban levő oktatási megbízottat a jelölőbizottság jóváhagyásával az Egyetemes Vezetőség „igen-nem” szavazással
újraválaszthatja.
Az oktatási megbízott kötelességeit az Egyetemes Vezetőség
szabályzata részletezi. (382)
384. Minden intézmény alkotmányának és szabályzatának tartalmaznia kell egy feloszlásra és vagyon feletti rendelkezésre vonatkozó cikkelyt, mely kiköti, hogy a Názáreti Egyház részesül a
vagyoni értékekben, melyeket az egyház oktatási szolgálatára fog
felhasználni.

V. rész

A szolgálók és a keresztyén szolgálat

A szolgáló elhívása és a szolgálat feltételei
Szolgálati kategóriák és szerepek
A szolgálók oktatása
Jogosítványok és szolgálói szabályok
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I. FEJEZET
A szolgáló* elhívása és a
szolgálat feltételei
400. A Názáreti Egyház elismeri és buzgón vallja, hogy minden
hívőre rábízatott az evangélium, amellyel szolgálniuk kell minden
ember felé.
Azt is elismerjük és valljuk, hogy az Egyház Feje némelyeket
a szolgálat hivatalosabb és nyilvánosabb munkájára hív el. Ahogyan Urunk magához hívta azokat, akiket akart, és kiválasztotta,
valamint kirendelte tizenkét apostolát, „hogy vele legyenek, és
azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét” (Mk 3,14), úgy ma
is elhívja és kiküldi az evangélium hirdetőit. A Szentlélek által
megvilágosított egyház felismeri az Úr hívását.
A Szentírás és a tapasztalat alapján az egyház azt is elismeri,
hogy Isten olyanokat is elhív egy egész életre szóló szolgálatra,
akik nem konkrétan az igehirdetésre kaptak elhívást.
Amikor az egyház felfedezi az isteni elhívást, meg kell tennie
a megfelelő lépéseket ennek elismerésére és jóváhagyására, és
minden helyénvaló segítséget meg kell adnia ahhoz, hogy a jelölt
számára megnyissa a szolgálathoz vezető utat.
401. A Názáreti Egyház fennmaradása és hatékonysága nagymértékben függ szolgálóinak lelki alkalmasságától, jellemétől és
életmódjától. (433.14)

*
Az Egyházrend szerkesztőbizottsága, elismerve a 400. pont bevezető szavainak érvényességét, megkísérelt olyan nyelvezetet használni, amely tükrözi ezt a megkülönböztető jegyet. Azonban az Egyházrend ezen fejezetének
jellegéből fakadóan a „szolgáló” szó itt általában olyasvalakire utal, akinek
hivatalos képesítése van, legyen az illető akár engedéllyel rendelkező, akár
felszentelt, akár kiküldött személy.
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401.1. Krisztus szolgálójának mindenben a nyáj példaképének
kell lennie: pontosságban, ítélőképességben, szorgalomban, komolyságban; „tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban,
Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel”
(2Kor 6,6-7).
401.2. Annak, aki a Názáreti Egyházban az evangélium szolgálója, békességben kell élnie Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus
által, és teljesen megszenteltnek kell lennie a Szentlélek keresztsége által. A szolgálónak mélyen át kell éreznie, hogy sok lélek,
akiért Krisztus meghalt, a pokol felé vezető úton halad, és őt arra
hívta el Isten, hogy hirdesse nekik (vagy megismertesse velük) az
üdvösség örömüzenetét.
401.3. A szolgálónak hasonlóképpen mélyen át kell éreznie
annak szükségességét, hogy a hívők törekedjenek a tökéletességre, és a gyakorlati életben kibontakoztassák a keresztyének által
tapasztalt kegyelem ajándékait, „hogy a szeretet egyre inkább
gazdagodjék [bennük] ismerettel és igazi megértéssel” (Fil 1,9).
Annak, aki a Názáreti Egyházban szolgálni akar, nagyra kell értékelnie mind az üdvösséget, mind a keresztyén erkölcsösséget.
401.4. A szolgálónak a munkához rendelkeznie kell ajándékokkal és kegyelemmel is. Szomjaznia kell a tudást, kiváltképpen Isten Igéjének ismeretét, továbbá józan ítélőképességgel,
jó felfogással, a megváltásnak és az üdvösségnek a Szentírásban
kinyilatkoztatott tervét illetően pedig világos nézetekkel kell rendelkeznie. Szolgálata építse a szenteket, és térítse meg a bűnösöket. Továbbá az evangélium szolgálója a Názáreti Egyházban
mutasson példát az imádságban is.
401.5. A szolgáló ragadja meg a lehetőségeket, és mentorként
pártfogolja a jövendőbeli szolgálókat, valamint táplálja a szolgálatra való elhivatottságot azokban, akikben nyilvánvalóan megvannak a szolgálathoz szükséges ajándékok és képességek, vagy
pedig hallják Istennek a keresztyén szolgálatra való hívását.
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401.6. A felszentelés teológiája. Elismerve azt a bibliai tant,
amely az összes hívő egyetemes papságát és szolgálatát hirdeti, a
felszentelés azt a bibliai meggyőződést tükrözi, hogy Isten egyes
férfiakat és nőket elhív és megajándékoz, hogy Egyházában vezetőként szolgáljanak. A felszentelés az Egyház hitelesítő, felhatalmazó cselekedete, amely elismeri és megerősíti, hogy az illetőt
Isten elhívta a vezetői szolgálatra mint az evangéliumnak és Jézus Krisztus Egyházának sáfárát és hirdetőjét. Ezért a felszentelés arról tanúskodik az egyetemes Egyház és általában a világ
előtt, hogy az illető jelölt példaadóan szent életet él, rendelkezik
a nyilvános szolgálathoz szükséges ajándékokkal és képességekkel, szomjazik a tudásra – különösen Isten Igéjére –, és világosan
tudja továbbadni az egészséges tanítást.
(ApCsel 13,1-3; 20,28; Róm 1,1-2; 1Tim 4,11-16; 5,22; 2Tim 1,6-7)
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II. FEJEZET
Szolgálati kategóriák és szerepek
A. A laikus szolgáló
402. Minden keresztyénnek magát Krisztus szolgálójának kell
tekintenie, és törekednie kell arra, hogy megismerje Isten akaratát a szolgálat neki való, megfelelő módja tekintetében. (400)
402.1. A Názáreti Egyház bármely tagja, aki úgy érzi, hogy elhívása van gyülekezetplántálásra, másodállású lelkipásztorságra, tanításra, laikus evangélistai és énekevangélistai szolgálatra,
gondviselői vagy adminisztrátori szolgálatra és/vagy az egyház
más különleges szolgálatára, de jelenleg nem érez különleges elhívást arra, hogy felszentelt szolgáló legyen, érvényes képzésben
részesülhet, hogy laikus szolgálatra szóló képesítést szerezzen.
402.2. A lelkipásztor ajánlására a helyi gyülekezetvezetőség
először megvizsgálja a laikus szolgálót – megtapasztalta-e személyesen az üdvösséget, részt vesz-e aktívan (és hatékonyan) a
gyülekezet szolgálataiban, ismeri-e a gyülekezet tevékenységeit
–, majd megbizonyosodik afelől, hogy a jelentkező eleget tesz-e a
laikus szolgálókkal szemben támasztott követelményeknek.
402.3. A helyi gyülekezetvezetőség minden laikus szolgálójelöltnek a lelkipásztor és a gyülekezetvezetőség titkára által aláírt
tanúsítványt állíthat ki.
402.4. A laikus szolgáló tanúsítványát a lelkipásztor ajánlására
a gyülekezetvezetőség évente megújíthatja, feltéve, hogy a laikus
szolgáló a Folyamatos Laikusképzés előírásai szerint legalább két
tantárgyat elvégzett a laikus szolgálók oktatási programjában. A
laikus szolgáló évenként beszámol a gyülekezetvezetőségnek.
402.5. A kerületi megbízás alapján gyülekezetplántálóként,
helyettes lelkipásztorként, másodállású lelkipásztorként és/vagy
más különleges szolgálatban működő laikus szolgálónak az érvé-
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nyes képzésben való részesüléséről a Kerületi Tanácsadó Testület
a kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület titkára által aláírt tanúsítványt adhat. A laikus szolgálói tanúsítványt a
kerületi szuperintendens ajánlására a Kerületi Tanácsadó Testület évente megújíthatja.
402.6. Azt a laikus szolgálót, aki saját helyi gyülekezetén kívül szolgál, a kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó
Testület jelöli ki és felügyeli, s évenként be kell számolnia nekik.
Amikor a kerületi megbízás megszűnik, megújítás és beszámolás végett tájékoztatni kell azt a helyi gyülekezetet, ahol a laikus
szolgáló tag.
402.7. Ha a laikus szolgáló elvégez egy érvényes laikus szolgálói
tanfolyamot, akkor ezután a választott szolgálatának megfelelő
speciális tanulmányokat folytat. (Lásd A Folyamatos Laikusképzés katalógusát.) A szolgálói tanfolyam első szintjének osztályzásáról és regisztrálásáról a Folyamatos Laikusképzés irodája
gondoskodik.
402.8. Laikus szolgáló nem bízható meg a keresztség és az
úrvacsora szentségének kiszolgálásával, és nem adhat áldást
házasulandókra.

B. Az egyházi személyek szolgálata
403. a názáreti Egyház az igehirdető szolgálók egy rendjét
ismeri csak el: a lelkészek rendjét. Felekezetünk azt is elismeri,
hogy az egyházi személyek különböző minőségekben szolgálhatják az egyházat. Krisztus „némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul [hívott el], hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére,
a Krisztus testének építésére” (Ef 4,11-12). Az egyház a szolgálat
alábbi kategóriáit ismeri el – melyekbe a Kerületi Gyűlés lelkészt,
diakónust vagy (ha a körülmények indokolják) engedéllyel rendelkező szolgálót helyezhet –: lelkipásztor, evangélista, misszionárius, tanító, adminisztrátor, káplán és különleges szolgálat. Az
e kategóriákban végzett szolgálat, amely „megbízott szolgálói”
státuszt jelent, azokat a szolgálatokat foglalja magában, amelyek-
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hez általában megköveteljük – vagy legalábbis nagyon kívánatosnak tartjuk – a szolgálói képzést és a felszentelést. A felszentelés
kézikönyve a szolgálat minden kategóriájára nézve útmutatással
szolgál – ez segíti a kerületi testületeket azoknak a feltételeknek
a felismerésében, amelyek ahhoz szükségesek, hogy valaki „megbízott szolgáló” lehessen. Csak megbízott szolgálóknak lehet szavazati joguk a Kerületi Gyűlésen.
403.1. Mindenki, akit meghatározott szereppel bíztak meg,
évente beszámolót nyújt be az őt kinevező Kerületi Gyűlésnek.
403.2. Minden meghatározott szereppel megbízott személy a
kinevező kerülettől évente – a kerületi szuperintendens és a kerületi titkár által aláírt – tanúsítványt kérhet és kaphat szolgálati
szerepéről.
403.3. Ha valakit, akit meghatározott szolgálói szereppel bíztak
meg, az erre jogosult orvosi hatóság rokkantnak nyilvánít, akkor
az illető „leszázalékolt megbízottként” vehető nyilvántartásba.
A szolgálói szerepek a következők:*

C. Az adminisztrátor
404. Adminisztrátor az a lelkész vagy diakónus, akit az Egyetemes Gyűlés egyetemes tisztségviselőnek választott meg; vagy
az egyházi rendnek az a tagja, akit az Egyetemes Vezetőség az
egyetemes egyházban végzett szolgálatra megválasztott vagy alkalmazott; vagy az a lelkész, akit a Kerületi Gyűlés kerületi szuperintendensnek választott meg; vagy az egyházi rendnek az a
tagja, akit azért választottak meg vagy alkalmaztak, hogy elsődleges feladataként a kerületet szolgálja. Az ilyen személy megbízott
szolgáló.

*
A szolgálói szerepeket az Egyházrend eredeti angol kiadása az angol ábécé szerinti sorrendben sorolja fel. Mivel a magyar fordításban a magyar ábécé
szerinti felsorolás megváltoztatná a pontok számozását, megtartottuk az eredeti sorrendet. (A ford.)
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D. A káplán
405. Káplán az a lelkész vagy diakónus, aki úgy érzi, hogy Isten katonai, intézményi vagy ipari káplánként végzett különleges
szolgálat felé vezeti. Minden káplán megbízását jóvá kell hagynia
a kerületi szuperintendensének. Az Egyesült Államok főállású
katonai káplánságára pályázó személyeknek meg kell jelenniük a
Kápláni Tanácsadó Testület és az Egyetemes Szuperintendensek
Testülete előtt. Az a káplán, aki ezt a szolgálatot mint elsődleges hivatását látja el, és aki nem áll nyugállományú viszonyban az
egyházzal vagy annak bármelyik részlegével vagy intézményével,
megbízott szolgáló, és évente beszámol a Kerületi Gyűlésnek,
valamint kellő mértékben figyelembe veszi a kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület ajánlásait és tanácsait.
A káplán egy hivatalosan megszervezett, a Názáreti Egyházhoz
tartozó gyülekezettel való konzultációt követően társult tagokat
fogadhat be a Názáreti Egyházba; az Egyházrenddel összhangban
kiszolgáltathatja a szentségeket, lelkipásztori gondozást végezhet, vigasztalhatja a megszomorodottakat, intheti és bátoríthatja a bűnösöket, és megtérésüket minden eszközzel elősegítheti, s ugyanígy tehet a hívők megszentelődését és Isten népének
a legszentebb hitben való épülését elősegítendő is. (416, 433.9,
433.11)

E. A diakonissza
406. Az a nő, aki a Názáreti Egyház tagja, és hiszi, hogy Isten a betegek és szűkölködők szolgálatára, a megszomorodottak
vigasztalására és egyéb keresztyén karitatív munkák végzésére
indítja, aki életével bizonyította rátermettségét, a szükséges kegyelmet és alkalmasságot, és aki az 1985 előtti években diakonisszai engedélyt vagy felszentelést kapott, megmarad ebben a
minőségében. Azonban az aktív és megbízott szolgálatra, de nem
igehirdetésre elhívott nőknek teljesíteniük kell a diakónusi rendbe történő felszentelés követelményeit. Azoknak a nőknek, akik
hivatalos felhatalmazást kérnek a szeretetszolgálatra, teljesíteni-
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ük kell a laikus szolgálókkal szemben támasztott követelményeket. (113.8, 402-2.8)

F. Az oktató
407. Oktató az a lelkész, diakónus vagy engedéllyel rendelkező
szolgáló, akit a Názáreti Egyház valamelyik oktatási intézményében adminisztratív munkakörben vagy a tantestület tagjaként alkalmaznak. A kerület ezt a személyt a szolgálati megbízás tekintetében oktatónak nyilvánítja.

G. Az evangélista
408. Evangélista az a lelkész vagy engedéllyel rendelkező szolgáló, aki az utazásnak és az evangélium hirdetésének szenteli
életét, és akit az egyház felhatalmazott arra, hogy széles körben
elősegítse az ébredést, és terjessze Jézus Krisztus evangéliumát.
A Názáreti Egyház az utazó evangélisták megbízatásának három
szintjét ismeri el, amelyekre a Kerületi Gyűlés szolgálókat jelölhet
ki: bejegyzett evangélista, kiküldött evangélista és véglegesített
evangélista. Az az evangélista, aki elsődleges tevékenységeként a
helyi gyülekezetén kívüli evangelizációnak szenteli idejét, és aki
nem áll nyugállományú viszonyban az egyházzal vagy annak bármelyik részlegével vagy intézményével, megbízott szolgáló.
408.1. A bejegyzett evangélista olyan lelkész vagy kerületi engedéllyel rendelkező szolgáló, aki jelezte azt a kívánságát, hogy
elsődleges szolgálataként evangelizáljon. Ez a bejegyzés egy évre
szól. A következő Kerületi Gyűlés a bejegyzést a Kerületi Gyűlés
előtti évben az evangelizáció terén végzett munka minősége és
mennyisége alapján újítja meg.
408.2. A kiküldött evangélista olyan lelkész, aki a bejegyzett
evangélistával szemben támasztott követelményeknek két teljes
éven át megfelelt. A kiküldés egy évre szól, és annak kiküldését,
aki továbbra is megfelel a követelményeknek, a következő Kerületi Gyűlés meghosszabbíthatja.
408.3. A véglegesített evangélista olyan lelkész, aki négy teljes és egymást követő éven át – a véglegesített evangélista stá-
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tusz megpályázása előtt közvetlenül – a kiküldött evangélistával
szemben támasztott minden követelménynek megfelelt, továbbá
akit a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület ajánl, valamint „Az
Isten által elhívott evangélisták ügyeivel foglalkozó bizottság” és
az Egyetemes Szuperintendensek Testülete jóváhagy. Az erre a
szerepre szóló kinevezés addig érvényes, ameddig az evangélista
megfelel a kiküldött evangélistával szemben támasztott követelményeknek, vagy amíg nyugalomba nem vonul. (228.2, 431)
408.4. Az evangélista a véglegesített szerepre való megválasztását követően a kerületi szuperintendenssel együtt legalább négyévenként – a lelkipásztori felülvizsgálathoz hasonló – rendszeres
önértékelést és felülvizsgálatot tart. A kerületi szuperintendens
felelős a találkozó időpontjának kitűzéséért és annak levezetéséért. A találkozó időpontját az evangélistával való egyeztetést
követően kell kitűzni. A felülvizsgálat befejezése után annak
eredményeiről „Az Isten által elhívott evangélisták ügyeivel foglalkozó bizottság” részére jelentést kell benyújtani; a bizottság
pedig a folytatólagos jóváhagyás végett kiértékeli, hogy az evangélista megfelel-e a vele szemben támasztott követelményeknek.
(208.19)
408.5. Az a lelkész vagy engedéllyel rendelkező szolgáló, aki
az egyházzal vagy annak bármelyik osztályával nyugállományú
viszonyban áll, és aki ébredési vagy evangelizációs összejövetelek
révén szolgálói szerepet kíván betölteni, „nyugállományú evangelizációs szolgálatra” szóló tanúsítványt kaphat. Ez a tanúsítvány egy évig érvényes; a kerületi szuperintendens ajánlására a
Kerületi Gyűlés szavazza meg, és a gyűlést megelőző évben az
evangelizáció területén végzett tényleges munka alapján a következő Kerületi Gyűlések újíthatják meg.
408.6. Azt a lelkészt vagy engedéllyel rendelkező szolgálót, aki
a Kerületi Gyűlések között evangelizációs munkába kíván állni, a
kerületi szuperintendens ajánlására a Szolgálóképzés egyetemes
irodája ismerheti el. A bejegyzést vagy kiküldést a kerületi szuperintendens ajánlására a Kerületi Gyűlés szavazza meg.
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408.7. Az evangélisták szerepeinek tanúsítására vonatkozó irányelveket és eljárásokat A szolgálóképzés kézikönyve tartalmazza.

H. A keresztyén oktatás szolgálója
409. Az egyházi rendnek az a tagja, akit a helyi gyülekezet keresztyén oktatási programjában szolgálói minőségben alkalmaznak, a keresztyén oktatás szolgálójának nevezhető ki.
409.1. Az a személy, aki 1985-öt megelőzően a keresztyén oktatás szolgálójaként szolgálói engedélyt vagy hivatalos megbízást
kapott, továbbra is ebben a pozícióban marad. Azonban azok,
akik szolgálatukat most kívánják megkezdeni a keresztyén oktatás szolgálói szerepében, ahhoz, hogy elnyerjék a megfelelő szolgálói jogosítványt, eleget tehetnek a diakónusi felszenteléshez
szükséges feltételeknek.

I. A zenei szolgáló
410. A Názáreti Egyháznak azt a tagját, aki elhívást érez a zenei
szolgálatra, a Kerületi Gyűlés egy évre kinevezheti zenei szolgálónak, feltéve hogy (1) erre ajánlja őt annak a helyi gyülekezetnek a
vezetősége, amelynek tagja; (2) tanújelét adja a kegyelemnek, az
ajándékoknak és a hasznosságának; (3) legalább egyéves tapasztalata van a zenei szolgálatban; (4) legalább egy éven át tanult
képesített énektanártól, és a zenei szolgálók számára előírt vagy
ezzel egyenértékű érvényes képzésben vesz vagy vett részt; (5)
rendszeresen végez zenei szolgálatot; (6) azon Kerületi Gyűlés
irányítása alatt, amelynek területén gyülekezeti tag, intellektuális
és lelki képességeit és e munkára való általános alkalmasságát
gondosan megvizsgálták. (203.10)
410.1. Csak azok tekinthetők megbízott szolgálóknak, akik ezt
a szolgálatot elsődleges feladatként és hivatásként látják el, és
megfelelő szolgálói jogosítvánnyal rendelkeznek.

J. A misszionárius
411. Misszionárius az az egyházi vagy laikus személy, akit az
Egyetemes Vezetőség arra jelölt ki, hogy a Világmissziós Bizott-
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ságon vagy az Egyesült államokbeli/Kanadai Missziós és Evangelizációs Bizottságon keresztül szolgálja az egyházat. A kijelölt és
kerületi szolgálói jogosítvánnyal rendelkező misszionárius megbízott szolgálónak tekintendő.

K. A lelkipásztor
412. Lelkipásztor az a szolgáló (115), aki Istennek és az Ő népének elhívására egy helyi gyülekezetre felügyel. A helyi gyülekezetet vezető lelkipásztor megbízott szolgáló. (210)
413. A lelkipásztor kötelességei a következők:
413.1. Hirdetni az Igét.
413.2. Felkészíteni a szenteket a szolgálat végzésére.
413.3. A 107. és 107.1. pontok szerint a helyi gyülekezet tagjai
közé felvenni embereket.
413.4. Kiszolgáltatni a szentségeket.
413.5. Lelkipásztori látogatások révén törődni az emberekkel,
kiváltképpen a betegekkel és a szükségben levőkkel.
413.6. Vigasztalni a gyászolókat.
413.7. Nagy türelemmel és gondos tanítással helyreigazítani,
inteni és bátorítani.
413.8. Minden eszközzel elősegíteni a bűnösök megtérését, a
megtértek teljes megszentelődését és Isten népének a legszentebb hitben való épülését. (25)
413.9. Törődni a helyi gyülekezet munkájának minden
részlegével.
413.10. A 145.8 ponttal összhangban kijelölni a vasárnapi iskolai tanítókat.
413.11. Az Úrvacsorát negyedévente legalább egyszer kiszolgáltatni. Annak az engedéllyel rendelkező szolgálónak, aki nem
felel meg teljesen a 427.7. pont előírásainak (lásd a 802. pontot
is), meg kell szerveznie, hogy egy felszentelt szolgáló szolgáltassa
ki a szentséget. Át kell gondolni, hogy a lelkipásztor felügyelete
mellett hogyan lehet úrvacsorában részesíteni az otthonukat elhagyni nem tudó személyeket.
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413.12. A gyülekezetnek minden évben (114) felolvasni a Názáreti Egyház alkotmányának és a keresztyén életvitel irányelveinek az 1-27. és a 33-39. pontok teljes szövegében található részeit, vagy évente kinyomtatni és a gyülekezet tagjainak kiosztani az
Egyházrend fentebb jelzett szakaszait.
413.13. Felügyelni arra, hogy a helyi gyülekezet minden részlege elkészítse statisztikai jelentéseit, és ezeket a jelentéseket a
kerületi titkáron keresztül késedelem nélkül eljuttatni a Kerületi
Gyűlésnek. (114.1)
413.14. A kerületi és az egyetemes egyház növekedési céljaival
és programjaival összhangban irányítani a helyi gyülekezet evangelizációs, oktatási, lelki és „terjeszkedési” programjait.
413.15. Beszámolót terjeszteni az Éves Gyülekezeti Gyűlés elé,
mely beszámoló az alábbiakat foglalja magában: jelentést a helyi gyülekezet és részlegeinek helyzetéről, valamint egy vázlatot
a különböző területeken felmerülő jövőbeli igényekről, kiegészítve gyülekezeti tisztségviselőkhöz vagy részlegekhez intézett
javaslatokkal együtt, jelezve, miket kellene tanulmányozni és/
vagy milyen konkrét lépéseket kellene tenni a növekedés és az
előrehaladás érdekében.
413.16. Gyülekezeti tag ellen emelt vád esetén kijelölni egy háromtagú vizsgálóbizottságot. (501-1.2)
413.17. Gondoskodni arról, hogy a Nemzetközi Názáreti Mis�szió helyi szervezete által a Világevangelizációs Alap számára
összegyűjtött minden pénz haladéktalanul eljusson az egyetemes
pénztároshoz; valamint hogy a Kerületi Szolgálati Alap minden pénze késedelem nélkül eljusson a kerületi pénztároshoz.
(136.2)
413.18. Jelölni a helyi gyülekezet fizetett alkalmazottait a
gyülekezetvezetőségnek, és felügyeletet gyakorolni felettük.
(160.1-60.3)
413.19. Hacsak az Egyházrend másként nem rendelkezik, a
gyülekezeti titkárral együtt aláírni minden ingatlanátruházási,
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jelzálogfelvételi és -törlési iratot, szerződést és egyéb jogi okmányt. (102.3, 103-4.3)
413.20. Értesíteni a legközelebbi gyülekezet lelkipásztorát, ha
a helyi gyülekezetnek vagy annak bármely részlegének egy tagja
vagy barátja ugyanazon egyházkerületen belül olyan helyre költözik, ahol a korábbi helyi gyülekezettel való eleven kapcsolat nem
praktikus – és megadni a tag vagy barát címét.
413.21. A Világevangelizációs Alap és a Kerületi Szolgálati
Alap számára az Egyetemes Gyűlés által elfogadott és a Kerületi
Gyűlés által jóváhagyott tervek alapján a gyülekezetvezetőséggel
együtt rendezni a helyi gyülekezet anyagi hozzájárulását; valamint összegyűjteni ezt az összeget. (38.2, 130, 154)
413.22. Ha egy tag erre kéri, akkor a lelkipásztor áthelyezheti
gyülekezeti tagságát, ajánlási igazolást, illetve elbocsátó levelet
állíthat ki. (111-11.1, 112.2, 813.2-13.5)
413.23. A lelkipásztor hivatalból a helyi gyülekezet és a gyülekezetvezetőség elnöke, s tagja az általa szolgált gyülekezet minden választott és állandó testületének és bizottságának. (127, 145,
150, 152, 153.1)
413.24. Táplálni azt az elhívást, amelyet az emberek a keresztyén szolgálat iránt éreznek, és mentorként pártfogolni az elhívottakat. Ez azt is magában foglalja, hogy a szolgálatra való megfelelő felkészülés felé irányítja őket.
413.25. Isten és az Egyház elvárásainak megfelelve élete végéig
tanulni. (433.15)
413.26. Szolgálatának évei alatt táplálni elhivatottságát, a lelkét
gazdagító személyes, áhítatos odaszántság életét élni, és ha házas,
megőrizni a házastársi kapcsolat sértetlenségét és elevenségét.
414. A lelkipásztornak joga van arra, hogy beleszóljon a helyi
gyülekezet minden részlege és minden názáreti bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai intézmény bármely vezetőjének
jelölésébe.
415. A lelkipásztor a gyülekezet nevében nem köthet pénzügyi
szerződéseket, nem vállalhat pénzügyi kötelezettségeket, nem
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számolhat és költhet pénzt, hacsak erre a gyülekezetvezetőség
vagy a gyülekezeti gyűlés szavazattöbbséggel fel nem hatalmazza,
és meg nem bízza. Ha ilyen intézkedés történik, azt a Kerületi
Tanácsadó Testületnek írásban jóvá kell hagynia, és a gyülekezetvezetőség vagy a gyülekezeti gyűlés jegyzőkönyvében pontosan
rögzíteni kell. A lelkipásztor vagy közvetlen hozzátartozója csak
akkor állíthat ki gyülekezeti bankszámlára szóló csekket, ha ezt
a kerületi szuperintendens írásban jóváhagyja. A közvetlen hozzátartozók a házastársat, gyermekeket, testvéreket és szülőket
jelentik. (129.1, 129.21-29.22)
416. A lelkipásztor mindig kellőképpen mérlegeli a kerületi
szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület közös tanácsait. (222.2, 433.2)
417. Ha a Kerületi Gyűlések közötti időszakban valamely más
felekezet által meghatalmazott vagy felszentelt szolgáló helyi
gyülekezeti tagságért folyamodik, a lelkipásztor csak akkor fogadhatja be az ilyen jelentkezőt, ha előbb megkapja a Kerületi
Tanácsadó Testület ajánlását. (107, 225)
418. A lelkipásztor – hivatalának gyakorlásáért – a Kerületi
Gyűlésnek felelős, amelynek évente beszámol, és amely előtt rövid bizonyságot tesz személyes lelki életéről. (203.3, 427.8, 433.9)
419. A lelkipásztor automatikusan tagjává válik annak a gyülekezetnek, amelynek lelkipásztora; ha pedig egynél több gyülekezet van a gondjaira bízva, akkor a választása szerinti gyülekezetnek. (433.8)
420. A lelkipásztori szolgálat magában foglalja a lelkipásztor és
a segédlelkész szolgálatát is, amely egy-egy területre összpontosulhat, miután ezt a megfelelő irányító, engedélyező és jóváhagyó
szerv elismerte és jóváhagyta. Az egyházi rendnek az a tagja, aki
a lelkipásztori szolgálat fentebb említett bármely szintjén áll egy
gyülekezet szolgálatában, megbízott szolgálónak tekinthető.
421. Helyettes lelkipásztorok. A kerületi szuperintendensnek
jogában áll helyettes lelkipásztort kijelölni, akinek a következő
szabályok szerint kell szolgálnia:
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1. A következők lehetnek helyettes lelkipásztorok: a názáreti
egyházi rend más beosztásban szolgáló tagja; a Názáreti
Egyház helyi vagy laikus szolgálója; egy másik felekezethez
tartozó szolgáló, akinek áthelyezése a Názáreti Egyházba
folyamatban van; vagy egy másik felekezethez tartozó
szolgáló.
2. A helyettes lelkipásztor kijelölhető arra, hogy ideiglenesen
igehirdetési szolgálatot lásson el, és gondoskodjon a lelki
szolgálatról, de – hacsak más alapon erre nincs joga –
szentségeket nem szolgáltathat ki, és házasulandókra nem
adhat áldást, továbbá jelentések benyújtásától eltekintve
nem láthatja el a lelkipásztor adminisztratív funkcióját, hacsak a kerületi szuperintendens erre fel nem hatalmazza.
3. A helyettes lelkipásztor gyülekezeti tagsága nem helyeződik át automatikusan abba a gyülekezetbe, ahol szolgál.
4. A helyettes lelkipásztor a Kerületi Gyűlés szavazati joggal
nem rendelkező tagja lesz – hacsak más jogcímen nincs
szavazati joga.
5. A helyettes lelkipásztort a kerületi szuperintendens bármikor elmozdíthatja vagy leválthatja.

L. Az énekevangélista
422. Énekevangélista a Názáreti Egyháznak az a tagja, akinek
az a szándéka, hogy idejének nagyobb részét a zenés evangelizáció
szolgálatára fordítsa. Az az evangélista, aki szolgálói jogosítván�nyal rendelkezik, és elsődleges feladataként aktívan szolgál az
evangelizáció terén, továbbá nem áll az egyházzal vagy annak
bármelyik részlegével vagy intézményével nyugállományú viszonyban, megbízott szolgáló.
422.1. Az énekevangélistai szerepek igazolására vonatkozó irányelveket és eljárásokat A szolgálóképzés kézikönyve tartalmazza.

M. Különleges szolgálat
423. Az egyházi rend azon tagja, aki aktívan szolgál olyan területen, amelyről nincs rendelkezés, különleges szolgálatra jelöl-
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hető ki, feltéve, hogy a Kerületi Gyűlés jóváhagyja ezt a szolgálatot. Az ilyen szolgálót a kerület megbízott szolgálóként tartja
nyilván.
423.1. A 433.11. pontban foglaltak tekintetbevételével különleges szolgálatra jelölhető ki az a lelkész vagy diakónus, akit egy
egyházhoz kapcsolódó és az egyházat szolgáló szervezetben szolgálói minőségben tisztségviselőként alkalmaznak, vagy akinek
Kerületi Gyűlése alapos megfontolás után jóváhagyta, hogy az
illető az egyházhoz közvetlenül nem kötődő oktatási intézményben, evangelizációs vagy missziós szervezetben szolgáljon.
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III. FEJEZET
A szolgálók oktatása
A. A szolgálók számára
424. A szolgálói oktatás célja az, hogy segítsen az Isten által
elhívott szolgálók felkészítésében. Szolgálatuk ugyanis életbevágóan fontos ahhoz, hogy a szentség üzenete az új evangelizációs területeken elterjedjen. Tudatában vagyunk annak, mennyire
fontos küldetésünket világosan megértenünk annak a megbízatásnak a fényében, amelyet Krisztus adott Egyházának a Mt
28,19-20-ban: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
népet”. A felkészítés nagy része elsősorban teológiai és bibliai
jellegű, és szolgálói felszenteléshez vezet a Názáreti Egyházban.
A Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testület állapítja meg minden
egyes hallgató tanulmányi eredményét, és értékeli előrehaladását
a maga választotta tanulmányokban.
424.1. A felszentelt szolgálói alapismeretek megszerzése. A
Názáreti Egyház világszerte sokféle oktatási intézményről és
programról gondoskodik. A világ egyes körzeteinek adottságai
lehetővé teszik, hogy egynél több programot vagy tanmenetet fejlesszen ki a szolgálói alapismeretek elsajátítására. Az általános
elvárás szerint minden hallgató az egyház által biztosított legmegfelelőbb érvényes képzésre iratkozik be, mely az adott térségben
rendelkezésre áll. Egyes esetekben a hallgató sajátos körülményei nem teszik lehetővé az ideális képzés megvalósítását. Az
egyház rugalmas oktatási rendszerével arra törekszik, hogy mindenki, akit Isten az Egyházban végzett szolgálatra elhívott, megfelelő felkészítésben részesülhessen. E célból igénybe vehetők a
Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testület által irányított és felügyelt
érvényes képzések, továbbá az oktatási intézmények által kidolgozott főiskolai/teológiai programok. Ezeknek ugyanazoknak az
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általános normáknak kell megfelelniük, amint azt A felszentelés
képzési feltételeinek nemzetközi kézikönyve és A felszentelés kézikönyvének regionális változata vázolja. Az engedéllyel rendelkező szolgálók akkor szereznek érvényes képesítést, ha kielégítően
elvégeztek egy felszentelésre felkészítő érvényes képzési ágat
egy olyan bibliai, teológiai vagy bölcsészettudományi főiskolán,
egyetemen vagy szemináriumon, amelynek felszentelési kurzusait a Regionális Tanulmányi Tanácsadó Bizottság elismerte, és a
Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó Bizottság a Szolgálóképzésen
keresztül az Egyetemes Vezetőségnek elfogadásra, az Egyetemes
Szuperintendensek Testületének pedig jóváhagyásra javasolta.
424.2. A felszentelt szolgálói alapismeretek más kultúrabeli
alkalmazásai. Mivel rengeteg kulturális közeg létezik a világon,
lehetetlen minden térségben ugyanazt a tantervet alkalmazni. A
világ minden egyes régiója felelős azért, hogy kidolgozza a szolgálói alapismeretekkel kapcsolatos sajátos tantervi követelményeit,
méghozzá oly módon, hogy azok tükrözzék az adott térség forrásait és elvárásait. Mielőtt bevezetnék a szolgálói alapismeretek
megszerzését biztosító, regionálisan megtervezett programot,
meg kell szerezni a Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó Bizottság,
az Egyetemes Vezetőség és az Egyetemes Szuperintendensek
Testülete (424.5) jóváhagyását. Még a világ egyes régióin belül is
különbségek vannak a kulturális elvárások és adottságok között.
Ennek következtében a szolgálói alapismeretek megszerzésének
regionális formáit kulturális érzékenység és rugalmasság jellemzi,
s a Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testület irányítja és felügyeli.
A szolgálói alapismeretek megszerzését biztosító program egyes
régiókban megvalósuló kulturális adaptációját – a regionális oktatási koordinátorral egyeztetve – a Szolgálóképzés és a Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó Bizottság hagyja jóvá.
424.3. A szolgálói felkészítés általános tantervi területei. Noha
a tantervről gyakran azt gondolják, hogy az csak felsőoktatási
programokat és tananyagokat foglal magában, sokkal tágabb a
jelentése. Az oktató jelleme, az oktató és a hallgató kapcsola-
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ta, a környezet és a hallgatók korábbi tapasztalatai összekapcsolódnak a tananyaggal, és így jön létre a teljes tanterv. Mindazonáltal a szolgálói felkészítés tanterve magában foglalja azt a
tantárgyi minimumot, amely biztosítja a szolgálói alapismeretek
megszerzését.
A kulturális különbségek és az eltérő adottságok különböző
részleteket kívánnak meg a tanterv szerkezetében. Azonban a
felszentelt szolgálók alapismereteit biztosító és a Szolgálóképzés
jóváhagyására számító valamennyi programnak alapos figyelmet
kell fordítania a tartalomra, a hozzáértésre, a jellemre és a kontextusra. Az érvényes képzési program célja az, hogy olyan kurzusokat biztosítson, amelyek különböző mértékben magukban
foglalják ezt a négy elemet, és segítik a szolgálókat a Názáreti
Egyház küldetésének teljesítésében. Ezt az Egyetemes Szuperintendensek Testülete a következőképpen határozta meg:
„A Názáreti Egyháznak az a küldetése, hogy válaszoljon Krisztus Nagy Missziós Parancsára: »menjetek el tehát, tegyetek
tanítvánnyá minden népet« (Mt 28,19). „A Názáreti Egyház elsődleges célja az, hogy Isten országát előmozdítsa a keresztyén
szentség megőrzésével és terjesztésével, amint azt a Szentírás
tanítja”.
„A Názáreti Egyház legfontosabb céljai: »szent keresztyén közösség, a bűnösök megtérése, a hívők teljes megszentelődése
és a szentségben való növekedése, a korai újszövetségi gyülekezetben megnyilvánuló egyszerűség és spirituális erő, valamint
az evangélium hirdetése minden teremtménynek«.” (25)
Az érvényes képzés a következő kategóriák szerint írható le:
• Tartalom – Az Ó- és Újszövetség tartalmának, a keresztyén
hit teológiájának és az Egyház történetének és küldetésének ismerete elengedhetetlen a szolgálathoz. Ezen kurzusoknak tartalmazniuk kell a Szentírás értelmezésének, a
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szentség tanának és wesleyánus megkülönböztető jegyeinknek, valamint a Názáreti Egyház történetének és alkotmányának ismeretét.
• Hozzáértés – A szóbeli és írásbeli érintkezés, az igazgatás
és vezetés, a pénzügyek és az elemző gondolkodás terén
való jártasság szintén elengedhetetlenek a szolgálathoz. Az
e területeken nyújtott általános oktatáson túl a tantervnek
olyan tantárgyakat is tartalmaznia kell, amelyek jártasságot
biztosítanak az igehirdetésben, a lelkipásztori gondozásban
és tanácsadásban, a Biblia értelmezésében, az istentisztelet megtartásában, a hatékony evangelizációban, a biblikus
sáfárkodásban, a keresztyén oktatásban és az egyházigazgatásban. Az érvényes képzettség megszerzéséhez az iskolának együtt kell működnie egy helyi gyülekezettel, ahol a
hallgatók gyakorolhatják a szolgálatot, és hozzáértésre tehetnek szert.
• Jellem – A jellemben, az erkölcsben, a lelki életben, valamint a személyes és családi kapcsolatokban való növekedés életbevágóan fontos a szolgáló számára. A tantervnek
tartalmaznia kell olyan kurzusokat, melyek a keresztyén
erkölccsel/etikával, a lelki és emberi fejlődéssel, a szolgáló
személyével, valamint a házasság és a család dinamikájával
foglalkoznak.
• Kontextus – A szolgálónak meg kell értenie mind a történelmi, mind a jelenkori kontextust, és értelmeznie kell annak a kultúrának a világnézetét és társadalmi környezetét,
amelyben az Egyház bizonyságot tesz. A tantervnek tartalmaznia kell olyan tantárgyakat, amelyek az antropológia és
a szociológia, a kultúrák közötti kommunikáció, a misszió
és a társadalomtudományok kérdéseit tárgyalják.
424.4. Ha a felszentelt szolgálatra való felkészülés nem názáreti iskolákban és nem a Názáreti Egyház égisze alatt történt, a
Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testület kiértékeli, összhangban A
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felszentelés kézikönyvének az adott régió/nyelvcsoport által kidolgozott változatában rögzített tantervi követelményekkel.
424.5. Minden kurzusnak, felsőfokú képzési követelménynek
és hivatalos igazgatási szabálynak benne kell lennie A felszentelés
kézikönyvének egy regionális változatában, melyet az adott régió/
nyelvcsoport a Szolgálóképzéssel együttműködve dolgozott ki.
Ezt a kézikönyvet és az időközben szükségessé váló módosításokat el kell, hogy ismerje a Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó
Bizottság, és a Szolgálóképzésnek, az Egyetemes Vezetőségnek,
valamint az Egyetemes Szuperintendensek Testületének jóvá kell
hagynia. A kézikönyvnek összhangban kell lennie az Egyházrenddel és A felszentelés képzési feltételeinek nemzetközi kézikönyvével,
melyet a Szolgálóképzés a Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó
Bizottsággal együtt készít el. A Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó Bizottságot az Egyetemes Szuperintendensek Testülete nevezi ki.
424.6. Ha egy szolgáló teljesítette egy érvényes szolgálói képzés
feltételeit, akkor folytatja az élethosszig tartó tanulást, hogy minél jobban el tudja látni azt a szolgálatot, amelyre Isten elhívta.
A minimális elvárás évente 20 tanóra* (2 akkreditált Folyamatos
Oktatási Egység {CEU}), vagy pedig ennek a régió/nyelvcsoport
által meghatározott és A felszentelés kézikönyvének regionális
változatában rögzített megfelelője. Minden megbízott és nem
megbízott, engedéllyel rendelkező és felszentelt szolgálónak a
Kerületi Gyűlésnek tett jelentésében be kell számolnia az élete
végéig tartó tanulási programban elért előrehaladásáról. Az élethosszig tartó tanulási programjáról szóló naprakész beszámoló
felhasználandó a gyülekezetet és a lelkipásztort érintő felülvizsgálati folyamatban és a lelkipásztor elhívásának folyamatában. A
felszentelés kézikönyvének a régió/nyelvcsoport számára kiadott
változata tartalmazza az akkreditációs és beszámolási eljárás
*
Tanórának minősül az a tanulási idő, amelyen a tanuló személyesen részt
vesz.
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részleteit. Évente legalább 20 tanórát vagy ennek megfelelőjét
kell teljesíteni. (115, 122, 413.25, 433.15)

B. A keresztyén szolgálatra való felkészülés
általános irányelvei
425. A keresztyén szolgálatra való felkészülés általános irányelvei a következők:
425.1. Az érvényes képzés és azok az eljárások, amelyeket a
képzettség megszerzéséhez teljesíteniük kell azoknak, akik lelkészi vagy diakónusi jogosítványt, illetve a szolgálat valamely kategóriájára vagy szerepére vonatkozó tanúsítványt kívánnak szerezni, A felszentelés kézikönyvének regionális változatában találhatók
meg.
425.2. Az igazgatásilag a Világmissziós Osztályhoz tartozó régiókban A felszentelés kézikönyvének regionális változatában feltüntetett összes érvényes képzés tekintetében a regionális kézikönyv
az irányadó. (424.2-24.3, 424.5)
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IV. FEJEZET
Jogosítványok és szolgálói szabályok
A. A helyi szolgáló
426. Helyi szolgáló a Názáreti Egyháznak az a laikus tagja, akit
a gyülekezetvezetőség alkalomszerű, a lelkipásztor irányítása
mellett végzett szolgálói tevékenységre felhatalmazott. A helyi
szolgáló így alkalomadtán bizonyságot tehet szolgálói ajándékairól és hasznosságáról, valamint alkalmazhatja és továbbfejlesztheti ajándékait. A helyi szolgáló meghatalmazását követően belép az élethosszig tartó tanulási folyamatba.
426.1. A Názáreti Egyház bármelyik tagja, aki úgy érzi, hogy
Isten igehirdetésre vagy élethosszig tartó gyülekezeti szolgálatra
hívta el, helyi szolgálói engedélyt kaphat. A meghatalmazás egy
évre szól, és olyan helyi gyülekezetvezetőség állíthatja ki – a lelkipásztor ajánlására –, amelynek lelkipásztora felszentelt lelkész.
Ha a lelkipásztor nem lelkész, akkor is kiállíthat a helyi gyülekezet vezetősége szolgálói engedélyt, de csak a lelkipásztor ajánlására és a kerületi szuperintendens jóváhagyásával. A jelöltet
először meg kell vizsgálni a megtérés személyes átélését, a Biblia
tanításának és az egyház rendjének ismeretét illetően; valamint
azt is igazolnia kell, hogy elhívását a kegyelem, az ajándékok és a
hasznosság is bizonyítják. A helyi szolgáló beszámolót nyújt be a
helyi gyülekezet éves gyűlésén. (113.8, 129.12, 208.11)
426.2. A gyülekezetvezetőség minden helyi szolgáló számára
kiad egy, a lelkipásztor és a gyülekezetvezetőség titkára által aláírt engedélyt. Ahol a gyülekezetet olyan helyettes vezeti, akinek
nincs kerületi engedélye, ott a kerületi szuperintendens ajánlására a Kerületi Tanácsadó Testület helyi szolgálói engedélyt állíthat
ki, vagy azt megújíthatja. (208.11, 222.10)
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426.3. A helyi szolgálói engedélyt – ha a lelkipásztor felszentelt
lelkész – a lelkipásztor ajánlására a helyi gyülekezet vezetősége
újíthatja meg. Abban az esetben, ha a lelkipásztor nem lelkész,
a gyülekezetvezetőség a lelkipásztor ajánlására és a kerületi szuperintendens jóváhagyásával újíthatja meg az engedélyt. (129.12,
208.11)
426.4. A helyi szolgálók az érvényes szolgálói tanulmányaikat
a Kerületi Szolgálói Tanulmányi Testület irányításával végzik. Ha
két év után a helyi szolgáló az érvényes képzésben megkövetelt
tanulmányok közül nem végzett el legalább két tantárgyat, akkor
a helyi engedély csak a kerületi szuperintendens írásos jóváhagyásával hosszabbítható meg.
426.5. Ha egy helyi szolgáló e minőségében legalább egy teljes
évet szolgált, és elvégezte a szükséges tanulmányokat, a gyülekezetvezetőség felterjesztheti szolgálói engedélyért a Kerületi Gyűlésnek, ha azonban ezt nem kapja meg, akkor is helyi szolgáló
maradhat. (129.12, 424, 427.1)
426.6. Ha egy helyi szolgálót helyettes lelkipásztori teendőkkel
bíztak meg, e szolgálatot a kinevezését követő Kerületi Gyűlés
után csak akkor folytathatja, ha ezt a Szolgálatra Jogosító Testület jóváhagyja. (209, 228.5, 421)
426.7. A helyi szolgáló nem szolgáltathatja ki a keresztség és
az úrvacsora szentségét, és nem adhat áldást házasulandókra.
(427.7)

B. Az engedéllyel rendelkező szolgáló
427. Engedéllyel rendelkező szolgáló az, akinek szolgálói elhívását és ajándékait a Kerületi Gyűlés engedély kiadásával hivatalosan elismeri. Ezzel a szolgálót – rendszerint a lelkésszé vagy
diakónussá szentelés felé vezető lépésként – a helyi szolgálóénál
szélesebb szolgálati hatáskörrel bízza meg, és nagyobb jogokkal
és felelősséggel ruházza fel. A kerületi szolgálói engedélynek
magában kell foglalnia annak megállapítását, hogy a szolgáló készül-e lelkészi vagy diakónusi felszentelésre, vagy nem felszenteléshez vezető kerületi engedélyről van szó. (427.7)
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427.1. A Názáreti Egyház azon tagjai, akik felismerik magukban Isten élethosszig tartó szolgálói elhívását, szolgálói engedélyt
kaphatnak a Kerületi Gyűléstől, feltéve, hogy (1) egy teljes éven
át rendelkeztek helyi szolgálói engedéllyel; (2) elvégezték egy érvényes szolgálói képzés egynegyedét; vagy elvégezték a názáreti
történelem és alkotmány kurzusát és egy érvényes szolgálói képzés öt további kurzusát; vagy beiratkoztak egy názáreti főiskolára,
egyetemre vagy teológiára, és elvégezték az érvényes főiskolai/
egyetem vagy főiskolai/egyetemi/szemináriumi képzés egynegyedét, vagy pedig egy kerületi vagy regionális képzési központ
érvényes szolgálói tantervének egynegyedét – e követelmények
alól a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület felmentést adhat, ha
a jelölt egy megszervezett gyülekezet lelkipásztora, beiratkozott
valamilyen jóváhagyott tanulmányi rendszerbe, és évente eleget
tesz azoknak a minimális tanulmányi követelményeknek, amelyeket az Egyházrend az engedély megújításának feltételeként előír,
valamint a kerületi szuperintendens jóváhagyja a felmentést; (3)
erre a munkára saját helyi gyülekezetük vezetősége ajánlotta őket
– ehhez az ajánláshoz csatolni kell a gondosan kitöltött „Szolgálói engedély kérvényezése” nyomtatványt; (4) jelét adták annak,
hogy kegyelemben és ajándékokban részesültek, valamint bizonyságot tettek hasznosságukról; (5) a gyülekezeti tagságuk szerint
illetékes Kerületi Gyűlés vezetésével gondosan megvizsgálták a
lelki munkára való lelki, intellektuális és egyéb alkalmasságukat,
beleértve a Kerületi Tanácsadó Testület által meghatározott megfelelő háttérellenőrzéseket is – amennyiben a háttérellenőrzés az
illető megtérése előtti bűntettére derít fényt, a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületnek nem kell úgy értelmeznie ezt a tényt,
mint ami automatikusan kizárja a szolgálati jogosítvány megszerzését, kivéve a 435.8. pontban leírt esetekben; (6) megígérték,
hogy haladéktalanul részt vesznek egy engedéllyel rendelkező
szolgálóknak és felszentelésre jelölteknek előírt érvényes képzésben; (7) ha ugyan a Kerületi Gyűlés által érvényesített kizáró ok
miatt alkalmatlanok voltak, ám ezt a döntést ugyanazon kerület
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szuperintendense és Kerületi Tanácsadó Testülete írásban adott
indokolással feloldotta; továbbá házastársi kapcsolatuk minősége nem zárja ki, hogy kerületi szolgálói engedélyt kapjanak vagy
felszentelésben részesüljenek; és (8) korábbi válás és újraházasodás esetén a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület ajánlását –
valamint a többi indokló dokumentumot – benyújtják a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendensnek, aki a szolgálói
engedély és felszentelés ezen kizáró körülménye alól felmentést
adhat. (35.1-5.3, 129.14, 205.6, 426.5)
427.2. Más evangéliumi felekezeteknek a Názáreti Egyházhoz
csatlakozni kívánó, engedéllyel rendelkező szolgálói kerületi engedélyt kaphatnak a Kerületi Gyűléstől, feltéve, hogy a jelöltek
bemutatják a korábbi felekezetük által kiadott jogosítványukat,
továbbá (1) részesültek olyan képzésben, amely megfelel a Názáreti Egyház helyi szolgálók számára előírt valamely érvényes
képzésének; (2) ajánlja őket saját názáreti gyülekezetük vezetősége; (3) jelét adták annak, hogy kegyelemben és ajándékokban
részesültek, és bizonyságot tettek hasznosságukról; (4) a Kerületi
Gyűlés vezetésével gondosan megvizsgálták az e munkára való
lelki, intellektuális és egyéb alkalmasságukat; (5) megígérték,
hogy haladéktalanul részt vesznek egy engedéllyel rendelkező
szolgálóknak és felszentelésre jelölteknek előírt érvényes képzésben. (203.6)
427.3. A szolgálói engedély a következő Kerületi Gyűlés berekesztésével jár le. A Kerületi Gyűlés az engedélyt szavazás útján
megújíthatja, feltéve, hogy (1) a jelölt benyújtja a gondosan kitöltött „Szolgálói engedély kérvényezése” nyomtatványt a Kerületi
Gyűlésnek; (2) a jelölt legalább két tantárgyat elvégzett egy érvényes képzésből; és (3) a jelölt engedélyének megújítását a lelkipásztor jelölése alapján javasolta helyi gyülekezetének a vezetősége. Ha azonban a jelölt nem végezte el a megkövetelt érvényes
tanulmányokat, a Kerületi Gyűlés csak akkor újíthatja meg az
engedélyét, ha e mulasztását írásban megindokolja. Az indoklást
el kell fogadnia a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületnek, és
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azt az elnöklő egyetemes szuperintendensnek jóvá kell hagynia.
Indokolt esetben a Kerületi Gyűlés legjobb belátása szerint le is
szavazhatja a szolgálói engedély megújítását.
Azoknak a szolgálóknak az engedélyét, akik elvégezték érvényes tanulmányaikat, és akiket a Kerületi Gyűlés nyugállományba helyezett, a Kerületi Tanácsadó Testület ajánlására a Kerületi
Gyűlés a „Szolgálói engedély kérvényezése” nyomtatvány kitöltése nélkül is megújíthatja. (203.4)
427.4. Ahhoz, hogy a jelöltek felszentelhetők legyenek, érvényes tanulmányaikat az első kerületi szolgálói engedély kézhezvételétől számított tíz éven belül be kell fejezniük. Rendkívüli
körülményekre való tekintettel a Szolgálatra Jogosító Testület javaslatot tehet a szabály alól való felmentésre, de ezt a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendensnek jóvá kell hagynia.
Annak a szolgálónak az engedélye, aki azért alkalmatlan vagy
nem törekszik a felszentelésre, mert az előírt időn belül nem fejezte be érvényes tanulmányait, a Kerületi Tanácsadó Testület és
a Szolgálatra Jogosító Testület ajánlására megújítható.
427.5. A lelkipásztorként szolgáló, kerületi engedéllyel rendelkező szolgálók esetében a szolgálói engedély megújítását a Kerületi Tanácsadó Testület, és nem a helyi gyülekezet vezetősége kell,
hogy javasolja. (222.10)
427.6. A joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens
minden engedéllyel rendelkező szolgálónak a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens, a kerületi szuperintendens
és a kerületi titkár aláírásával ellátott szolgálói engedélyt ad.
427.7. Az engedéllyel rendelkező szolgálók felhatalmazást
kapnak az igehirdetésre; és – feltéve, hogy elvégzik a számukra
évenként előírt tanulmányokat egy érvényes képzés keretében,
és lelkipásztorként működnek (vagy megbízottként a tagságuk
szerinti kerület által elismert aktív szolgálói tevékenységet folytatnak) – felhatalmazást kapnak arra, hogy saját gyülekezetükben
kiszolgáltassák a keresztség, és az úrvacsora szentségét, és ott,
ahol az állami törvények ezt nem tiltják, áldást adjanak a háza-
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sulandókra. (34.5, 35.2, 409-10, 413, 413.4, 413.11, 420, 428-28.2,
429-29.2, 800, 802, 803)
427.8. Minden engedéllyel rendelkező szolgáló azon kerület
Kerületi Gyűlésében szolgálói tag, amelybe a tagsága szerinti
gyülekezet is tartozik, és ennek a gyűlésnek kell évenként beszámolnia. (201, 203.3, 418)
427.9. Ha egy engedéllyel rendelkező szolgáló egy másik felekezethez tartozó gyülekezet tagságához vagy szolgálatához
csatlakozik, ennek következtében gyülekezeti, valamint szolgálói
tagsága azonnal megszűnik a Názáreti Egyházban, és a Kerületi
Gyűlés jegyzőkönyvébe a következő megállapítás kerül: „Eltávolítva a Názáreti Egyház tagjainak és szolgálóinak sorából, mivel
más felekezethez csatlakozott.” (107, 112)

C. A diakónus
428. Diakónus az a szolgáló, akinek Istentől a keresztyén szolgálatra kapott elhívása, ajándékokban való részesülése, valamint
hasznossága megmutatkozott, továbbá ezt megfelelő képzés és
tapasztalat megerősítette; akit a Kerületi Gyűlés szavazása és a
felszentelés ünnepélyes aktusa Krisztus szolgálatára elkülönített,
és aki felhatalmazást kapott arra, hogy a keresztyén szolgálat bizonyos funkcióit ellássa.
428.1. A diakónus nem kapott konkrét elhívást az igehirdetésre. A Szentírás és a tapasztalat alapján az egyház elismeri, hogy
Isten olyanokat is elhív élethosszig tartó szolgálatra, akik nem adják jelét egy ilyen különleges elhívásnak, és hisszük, hogy a fenti
szolgálatokra elhívottakat az egyháznak el kell ismernie és meg
kell erősítenie, valamint velük szemben követelményeket kell felállítania, és számukra feladatokat kell adnia. A diakónusi rend
egy állandó szolgálói rend.
428.2. A diakónusnak eleget kell tennie rendje tanulmányi
követelményeinek, meg kell mutatnia, hogy megfelelő ajándékokban és kegyelemben részesült, valamint az egyháznak el kell
ismernie és meg kell erősítenie őt. A diakónus felhatalmazást kap
arra, hogy saját gyülekezetében kiszolgáltassa a keresztség szent-
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ségét és az Úrvacsorát, és ahol a törvény nem tiltja, ott áldást
adjon a házasulandókra, továbbá alkalmanként istentiszteletet
tartson és Igét hirdessen. Látásunk szerint az Úr és az egyház a
diakónusnak adott kegyelmet és ajándékokat különböző segédszolgálatokban hasznosíthatja. Krisztus teste szolgálatának jelképeként a diakónus ajándékait az intézményes egyházon kívüli
szerepekben is felhasználhatja. (34.5, 35.2)
428.3. Akit Isten erre a szolgálatra hívott el, aki teljesítette az
egyház diakónusokra vonatkozó követelményeit, aki sikeresen elvégezte az engedéllyel rendelkező szolgálók és a felszentelendő
diakónusjelöltek számára előírt érvényes tanulmányokat, aki legalább négy éven keresztül kerületi engedéllyel rendelkező szolgáló volt, és kerületi szolgálói engedélyének megújítását javasolta
a tagsága szerinti helyi gyülekezet vezetősége vagy a Kerületi Tanácsadó Testület; akit a Szolgálatra Jogosító Testület gondosan
megvizsgált és a Kerületi Gyűlés számára ajánlott, az a Kerületi
Gyűlés kétharmados szavazattöbbségével a diakónusok rendjébe
beválasztható; feltéve, hogy legalább négy egymást követő éven
át megbízott szolgáló volt; továbbá, ha a jelölt jelenleg is szolgálattal van megbízva. Ha a szolgáló másodállású segédszolgáló,
akkor a folyamatos szolgálatban eltöltött időnek természetesen
hosszabbnak kell lennie, attól függően, hogy a helyi gyülekezet
szolgálatában milyen szinten vett részt – ekkor az illető bizonyságtételének és szolgálatának igazolnia kell, hogy a szolgálatra
való elhívása előbbre való minden egyéb elfoglaltságánál. További feltétel, hogy ha a Kerületi Gyűlés által érvényesített kizáró ok
miatt alkalmatlan volt, úgy ezt a döntést ugyanazon kerület szuperintendense és Kerületi Tanácsadó Testülete írásban feloldotta;
valamint házastársi kapcsolatának minősége nem zárja ki, hogy
felszentelésben részesüljön. (35.1-35.3, 203.6, 320, 424)
428.4. Ha szolgálatának végzése során a felszentelt diakónus
elhívást érez az igehirdetés szolgálatára, a megfelelő feltételek
teljesítése és diakónusi jogosítványának visszaadása után lelkés�szé szentelhető.
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D. A lelkész
429. Lelkész az a szolgáló, akinek Istentől az igehirdetésre kapott elhívása, ajándékokban való részesülése, valamint hasznossága megmutatkozott, továbbá ezt megfelelő képzés és tapasztalat
megerősítette; akit a Kerületi Gyűlés szavazása és a felszentelés
ünnepélyes aktusa Krisztus szolgálatára elkülönített, és akit így
teljesen felhatalmaztak arra, hogy a keresztyén szolgálat minden
egyes funkcióját ellássa.
429.1. Az igehirdetői szolgálatnak csak egy rendjét ismerjük el:
a lelkészét. Ez egy állandó szolgálói rend az egyházban. A lelkésznek jól kell kormányoznia a gyülekezetet, hirdetnie kell az
Igét, ki kell szolgáltatnia a keresztség és az úrvacsora szentségét,
házasulandókra kell áldást adnia – mindezt az Egyház hatalmas
fejének, Jézus Krisztusnak nevében és a neki való alávetettségben. (34.5, 35.2, 412-13.3, 413.11, 433.12)
429.2. Az egyház elvárja, hogy aki erre a hivatalos szolgálatra
kapott elhívást, az az Ige gondviselője legyen, és egész életén keresztül teljes energiával hirdesse az Igét.
429.3. Akit Isten erre a szolgálatra hívott el, aki teljesítette az
egyház felszentelt szolgálókra vonatkozó követelményeit, aki
sikeresen elvégezte az engedéllyel rendelkező szolgálók és a
lelkésszé szentelendő jelöltek számára előírt érvényes tanulmányokat, aki legalább három éven keresztül kerületi engedéllyel
rendelkező szolgáló volt, és kerületi engedélyének megújítását
javasolta a tagsága szerinti helyi gyülekezet vezetősége vagy a
Kerületi Tanácsadó Testület; akit a Szolgálatra Jogosító Testület
gondosan megvizsgált és ajánlott a Kerületi Gyűlés számára, az
a Kerületi Gyűlés kétharmados szavazattöbbségével beválasztható a lelkészek rendjébe. Ahhoz, hogy beválasztható legyen,
a jelöltnek legalább három egymást követő éven át megbízott
szolgálóként kellett szolgálnia mint lelkipásztor vagy bejegyzett
evangélista (aki ennek az időnek nagyobb részét aktív szolgálattal
töltötte el); vagy legalább négy egymást követő éven át segédlelkészként, vagy egy éven keresztül lelkipásztorként, két egymást
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követő éven át pedig megbízott segédlelkészként kellett működnie; vagy négy éven keresztül megbízott oktatóként kellett szolgálnia valamelyik felsőoktatási intézményünk vallási tanszékén;
vagy az Egyetemes Szuperintendensek Testülete által jóváhagyott
más intézmény jóváhagyott szerepében megbízott szolgálóként
keresztyén szolgálatban kellett állnia; és a jelölés időpontjában is
szolgálati megbízással kell rendelkeznie. Ha a szolgáló másodállású segédszolgáló, akkor a folyamatos szolgálatban eltöltött időnek természetesen hosszabbnak kell lennie, attól függően, hogy
a helyi gyülekezet szolgálatában milyen szinten vett részt – ekkor
az illető bizonyságtételének és szolgálatának igazolnia kell, hogy
a szolgálatra való elhívása előbbre való minden egyéb elfoglaltságánál. További feltétel, hogy ha a Kerületi Gyűlés által érvényesített kizáró ok miatt alkalmatlan volt, úgy ezt a döntést ugyanazon
kerület szuperintendense és Kerületi Tanácsadó Testülete írásban
feloldja, mielőtt a szolgáló beválasztható a lelkészek rendjébe.
Emellett a jelölt házastársi kapcsolatának is olyannak kell lennie, amely nem teszi őt alkalmatlanná a felszentelésre. (35.1-5.3,
203.6, 320, 424)

E. Jogosítványok elismerése
430. Más evangéliumi felekezetek szolgálóinak felszentelését,
akik csatlakozni kívánnak a Názáreti Egyházhoz, és bemutatják
felszentelési okmányaikat – miután életvitelük, személyes tapasztalatuk és tanításuk vonatkozásában a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület kielégítően megvizsgálta őket –, a Kerületi Gyűlés
elismerheti; feltéve, hogy (1) tanúsítják a Názáreti Egyház Egyházrendjének és történetének megbecsülését, megértését és alkalmazását azáltal, hogy sikeresen részt vesznek egy érvényes képzés
ezzel kapcsolatos részén; (2) a Kerületi Gyűlésnek gondosan kitöltve benyújtják a Felszenteléselismerési kérdőívet; valamint (3)
a felszentelés valamennyi – a 428-28.3. és a 429-29.3. pontokban
rögzített – követelményének megfelelnek. (203.6, 225, 424)
430.1. A joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens
a felszentelt szolgáló elismeréséről a joghatósággal rendelkező
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egyetemes szuperintendens, a kerületi szuperintendens és a kerületi titkár által aláírt tanúsítványt állít ki. (433.6)
430.2. Ha egy szolgálónak egy másik egyház által kiadott jogosítványát szabályosan elismerték, a jogosítvány hátoldalára annak
visszaadása előtt a következő szöveget kell írni vagy pecsételni:
Az új jogosítvány alapjaként a Názáreti Egyház _____________
Kerületi Gyűlése ________ év __________ hó ______ napján,
elismerte.
_______________________ egyetemes szuperintendens
_______________________ kerületi szuperintendens
_______________________ kerületi titkár

F. A nyugállományú szolgáló
431. Nyugállományú szolgáló az a személy, akit az a Kerületi
Gyűlés, amelyben szolgálói tagsága van, a Kerületi Szolgálatra
Jogosító Testület ajánlására nyugállományba helyezett. Minden
hivatalos állapotbeli változást – a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület ajánlására – jóvá kell hagynia a Kerületi Gyűlésnek.
(203.27, 228.8)
431.1. A nyugállományba helyezés nem jelenti szükségképpen a
szolgálói tevékenység megszűnését, és önmagában nem foszt meg
senkit attól, hogy tagja legyen a Kerületi Gyűlésnek. Az a szolgáló, aki nyugdíjazásának kérelmezésekor vagy a rendes nyugdíjkorhatár elérésekor „megbízott” szerepet töltött be, „nyugállományú megbízott” viszonyba kerülhet. Az a szolgáló azonban, aki
bármelyik fenti esetben „nem megbízott” státuszban volt, „nyugállományú nem megbízott” viszonyba kerül. (201, 433.9)

G. Szolgálók áthelyezése
432. Ha az egyházi rend egy tagja át szeretné helyeztetni magát
egy másik kerületbe, akkor a szolgálói tagság áthelyezését annak
a Kerületi Gyűlésnek – két Kerületi Gyűlés közötti időszakban
pedig annak a Kerületi Tanácsadó Testületnek – kell megszavaznia, amelyben szolgálói tagsággal rendelkezik. Ilyen áthelyezést a
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Kerületi Tanácsadó Testület a Kerületi Gyűlés megnyitása előtti
időszakban fogadhat el, miközben a nevezett szolgálónak a befogadó kerületben a tagság minden jogát és kiváltságát biztosítja. Ez azonban függ a Szolgálatra Jogosító Testület és a Kerületi
Gyűlés végső jóváhagyásától. (203.8-3.9, 223, 228.9-28.10)
432.1. Az engedéllyel rendelkező szolgáló áthelyezése csak akkor
válik érvényessé, ha a befogadó kerület Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületének titkára megkapta az illető engedéllyel rendelkező
szolgálók érvényes képzésén szerzett érdemjegyeinek részletes, az
elbocsátó Kerületi Gyűlés Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületének titkára által hitelesített tájékoztatóját. A befogadó kerület Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületének titkára értesítse a jelentkező kerületi titkárát, hogy megkapta az engedéllyel rendelkező
szolgáló érdemjegyeinek jegyzékét. Az áthelyezett szolgáló tevékenyen törekedjen arra, hogy beszámoljon a befogadó kerületnek
az érvényes képzésen elért eredményeiről. (230.1-30.2)
432.2. Az áthelyezettet befogadó Kerületi Gyűlés értesítse az
áthelyező Kerületi Gyűlést az áthelyezett személy tagságának
elfogadásáról. Amíg az áthelyezést a befogadó Kerületi Gyűlés
meg nem szavazta, addig az áthelyezendő személy a kibocsátó
Kerületi Gyűlés tagja. Az ilyen áthelyezés csak a befogadó Kerületi Gyűlés kibocsátást követő ülésének berekesztéséig érvényes.
(203.8, 223, 228.10)

H. Általános szabályok
433. Az alábbiakban olyan kifejezések meghatározásait soroljuk föl, melyek a Názáreti Egyház szolgálóira vonatkozó általános szabályokhoz kapcsolódnak:
Egyházi rend – felszentelt lelkészek, diakónusok és engedéllyel
rendelkező szolgálók.
Laikusok – a Názáreti Egyháznak az egyházi rendhez nem tartozó tagjai.
Aktív – megbízottként szerepet betöltő.
Megbízott – az egyházi rend azon tagjának státusza, aki aktív az
V. rész II. fejezetében felsorolt szerepek egyikében.
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Nem megbízott – az egyházi rend azon jó hírnévnek örvendő
tagjának státusza, aki jelenleg az V. rész II. fejezetében felsorolt
szerepek egyikében sem aktív.
Nyugállományú megbízott – az egyházi rend nyugállományú
tagja, aki nyugállományba vonulásának kérvényezésekor megbízott volt.
Nyugállományú nem megbízott – az egyházi rend nyugállományú tagja, aki nyugállományba vonulásának kérvényezésekor
nem volt megbízott.
Fegyelmezés alatt álló – az egyházi rend azon tagjának státusza,
akit fegyelmi eljárásban megfosztottak az egyházi rend tagjainak
jogaitól és kiváltságaitól, valamint eltiltottak kötelességeinek
gyakorlásától.
Leadott szolgálói jogosítvány – az egyházi rend azon jó hírnévnek örvendő tagja jogosítványának állapota, aki a szolgálatban
való tevékeny részvételének szünetelése miatt jogosítványát az
egyetemes titkárnak leadta, és ezzel az egyházi rend tagjaként őt
megillető jogokról és kiváltságokról ideiglenesen önként lemondott, továbbá felszabadult a rá háruló kötelességek alól. A szolgálói jogosítványát leadó személy az egyházi rend tagja marad, és az
egyházi rend tagjaként őt megillető jogai, kiváltságai és kötelességei visszaállíthatók, ha – a 435.2. ponttal összhangban – kérvényezi jogosítványának visszaadását. (434, 434.2, 434.8)
Visszavont szolgálói jogosítvány – az egyházi rend azon tagja
jogosítványának állapota, akit helytelen magatartás, vádlás, beismerés, a fegyelmi testület intézkedése vagy bármilyen önkéntes
lépés következtében – leszámítva a szolgálati inaktivitást – megfosztottak az egyházi rend tagjainak jogaitól és kiváltságaitól,
valamint eltiltottak kötelességeinek gyakorlásától. Akinek vis�szavonták jogosítványát, az az egyházi rend tagja marad, csak fegyelmezésben részesül. Az egyházi rend tagját megillető jogok és
kiváltságok, illetve a rá háruló kötelességek helyreállíthatók.
Lemondott – az egyházi rend azon jó hírnévnek örvendő tagja
jogosítványának állapota, aki személyes okokból úgy határozott:
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nem kíván a továbbiakban szolgáló lenni, és feladja az egyházi
rend tagjainak jogait és kiváltságait, valamint leteszi kötelességeit, és így tartósan laikus személlyé válik. (434.1, 434.8) A lemondott személy többé nem tagja az egyházi rendnek. Az egyházi
rend tagjait megillető jogok és kiváltságok, továbbá a rájuk háruló kötelességek a 435.3. ponttal összhangban visszaállíthatók.
Eltávolított – az egyházi rend azon tagja jogosítványának állapota, akinek nevét a 434.3. pontban foglaltak szerint eltávolították a szolgálók névsorából.
A szolgálói jogosítvány visszaadása – az egyházi rend azon tagja jogainak, kiváltságainak és kötelességeinek visszaállítása, aki
szolgálói jogosítványát leadta.
A szolgálói jogosítvány helyreállítása – az egyházi rend azon
tagja jogainak, kiváltságainak és kötelességeinek visszaállítása,
akinek szolgálói jogosítványát visszavonták vagy eltávolították.
Rehabilitáció – az a folyamat, amelynek célja, hogy a fegyelmezésben részesített vagy az egyházi rend tagját megillető jogok,
kiváltságok és kötelességek gyakorlásáról önként lemondott szolgálót a lelki, érzelmi, értelmi és testi egészség állapotába hozza,
és őt hasznossá és építően aktívvá tegye. A rehabilitáció nem
foglalja szükségképpen magában az egyházi rend tagjait megillető jogok és kiváltságok, valamint a rájuk háruló kötelességek
helyreállítását.
Vádlás – a Názáreti Egyház legalább két tagja által aláírt irat,
amely a Názáreti Egyház valamelyik tagját olyan magatartással
vádolja, amelynek bebizonyosodása esetén a tagot az Egyházrend
előírásai szerint fegyelmezésben részesítenék.
Tudás – olyan dolgok ismerete, amelyekről saját érzékszerveink használata révén szerzünk tudomást.
Információ – mások beszámolójából ismert dolgok.
Meggyőződés – tudásunk és információink alapján jóhiszeműen levont következtetés.
Vizsgálóbizottság – Az Egyházrenddel összhangban kijelölt
bizottság, melynek feladata, hogy információt gyűjtsön va-
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lamilyen állítólagosan vagy gyanítottan elkövetett helytelen
magatartásról.
Vádemelés – Olyan írásos dokumentum, amely konkrétan leírja a Názáreti Egyház valamelyik tagjának feltételezett magatartását, amely ha bebizonyosodik, az Egyházrend előírásai szerint
fegyelmezést von maga után.
Felfüggesztés – Egyfajta fegyelmi intézkedés, amely ideiglenesen megtiltja az egyházi rend tagjának, hogy jogait és kiváltságait
gyakorolja, illetve kötelességeit teljesítse.
Jó hírnév – Az egyházi rend azon tagjának állapota, aki ellen
nincs kivizsgálatlan vád, nem áll fegyelmezés alatt, nem mondott le, és szolgálói jogosítványát nem vonták vissza, sem el nem
távolították.
433.1. Fegyelmezésben részesül az egyházi rendnek az a tagja,
aki a szolgálói tagsága szerinti kerület Kerületi Tanácsadó Testületének vagy az Egyetemes Szuperintendensek Testületének írásos engedélye nélkül rendszeres – a Názáreti Egyház irányítása
alatt nem álló – független gyülekezeti tevékenységet végez, vagy
egy másik vallási csoport független gyülekezetének munkásaként
tevékenykedik. (433.11, 505.1)
433.2. Az egyházi rend tagja mindig kellőképpen mérlegeli a
kerületi szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület közös
tanácsait. (416)
433.3. Az egyházi rend kizárólag azon tagjai és/vagy eltartott
családtagjai részesülhetnek az egyház rokkant vagy idős szolgálóinak megsegítésére vagy támogatására létrejött, vagy a jövőben létrejövő biztosítási terveiben vagy nyugdíjalapjaiban, akik a
Kerületi Gyűlés szentesítésével megbízott lelkipásztorként vagy
evangélistaként, illetve valamely hivatalosan elismert egyéb szerepben végeznek rendszeres, teljes idejű szolgálatot. Ez a szabály
a részvételből kizárja a részidős és alkalmi szolgálókat.
433.4. A Názáreti Egyház valamely gyülekezetének lelkipásztoraként vagy segédlelkészeként tevékenykedő megbízott, en-
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gedéllyel rendelkező szolgáló a Kerületi Gyűlés szavazati joggal
rendelkező tagja. (201)
433.5. A lelkészek vagy a diakónusok rendjébe beválasztott jelöltet az elnöklő egyetemes szuperintendens irányításával, megfelelő vallási szertartás keretében, az egyetemes szuperintendens
és a felszentelt szolgálók kézrátételével kell felszentelni. (307.3)
433.6. A joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens
az így felszentelt személynek a felszentelésről a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendens, a kerületi szuperintendens és a kerületi titkár által aláírt tanúsítványt állít ki. (430.1)
433.7. Ha egy lelkész vagy diakónus jogosítványa elveszett,
megsérült vagy megsemmisült, a Kerületi Tanácsadó Testület
ajánlására másolat adható ki a jogosítványról. Az ajánlást közvetlenül a joghatóságot gyakorló egyetemes szuperintendensnek
kell benyújtani, és az ő jóváhagyása alapján az egyetemes titkár
adja ki a másodpéldányt. A tanúsítvány hátoldalán a „másodpéldány” felirattal együtt fel kell tüntetni az eredeti számot is. Ha
az eredeti tanúsítványt aláíró egyetemes szuperintendens vagy
kerületi titkár nem érhető el, akkor a tanúsítvány másodpéldányát igénylő kerület joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendensének, kerületi szuperintendensének és kerületi titkárának kell aláírnia azt. A túloldalra a következő nyilatkozatot kell
írni vagy nyomtatni – vagy írni és nyomtatni –, és a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendensnek, a kerületi szuperintendensnek és a kerületi titkárnak alá kell írnia:
Ez az engedély helyettesíti (név)____________-nak/nek a (felszentelő szervezet)_______________ által (év)_____(hó)_____
(nap)______-án/én kiadott korábbi felszentelési tanúsítványát;
őt ezen a napon szentelték fel, és korábbi felszentelési tanúsítványát ___________ és ____________ írta alá. A korábbi engedély elveszett/megsérült/megsemmisült.
_______________________ egyetemes szuperintendens
_______________________ kerületi szuperintendens
_______________________ kerületi titkár
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433.8. Minden lelkésznek és diakónusnak valamelyik helyi gyülekezet tagjának kell lennie. Ha egy lelkész vagy diakónus nem
tagja helyi gyülekezetnek abban a kerületben, amely a jogosítványát kiadta, akkor törölhető a lelkészek vagy diakónusok névsorából. (419)
433.9. Minden lelkész és diakónus azon kerület Kerületi Gyűlésének szolgálói tagja, ahol gyülekezeti tag; és a nevezett testületnek évente beszámol. Ha a Kerületi Gyűlés úgy dönt, megszűnhet
a tagsága annak a lelkésznek vagy diakónusnak, aki két egymást
követő évben sem személyesen, sem levélben nem számol be Kerületi Gyűlésének. (30, 201, 203.2, 418, 431.1)
433.10. Ha egy felszentelt szolgáló belépett egy másik felekezet
tagjai vagy szolgálói közé, akkor e lépése következtében gyülekezeti tagsága és szolgálói tagsága azonnali hatállyal megszűnik a
Názáreti Egyházban, a Kerületi Gyűlés pedig a következő megállapítást vezetteti be a jegyzőkönyvébe: „Eltávolítva a Názáreti
Egyház tagjainak és szolgálóinak sorából, mivel más felekezethez
csatlakozott.” (107, 112)
433.11. A Kerületi Tanácsadó Testület évenkénti írásos engedélye vagy az Egyetemes Szuperintendensek Testületének írásos
engedélye nélkül egyetlen felszentelt szolgáló sem végezhet olyan
rendszeres, független gyülekezeti tevékenységet, amely nem áll a
Názáreti Egyház irányítása alatt; nem folytathat független missziót vagy jóvá nem hagyott gyülekezeti tevékenységet; illetve nem
állhat szoros kapcsolatban egy független gyülekezet vagy más vallási csoport vagy felekezet irányító személyzetével. Ha a nevezett
tevékenységek egynél több kerületben vagy nem a szolgáló szolgálati tagsága szerinti kerületben folynak, akkor a nevezett tevékenységben való részvétel megkezdése előtt be kell szerezni az
Egyetemes Szuperintendensek Testületének írásos jóváhagyását.
Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete értesíti az illetékes
Kerületi Tanácsadó Testületeket arról, hogy a nevezett jóváhagyás iránti kérelem beérkezett hozzá.
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Ha egy felszentelt szolgáló nem tesz eleget e követelményeknek, a Szolgálatra Jogosító Testület összes tagjai kétharmadának
szavazással kifejezett javaslatára a Kerületi Gyűlés határozata
alapján törölhető a Názáreti Egyház tagjainak sorából. Az Egyetemes Szuperintendensek Testületéé a végső szó annak meghatározásában, hogy egy konkrét tevékenység „független misszió”
vagy „nem jóváhagyott gyülekezeti tevékenység”-e. (112-12.1)
433.12. Egy megbízott szolgáló – ha erre a kerületi szuperintendens vagy a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens
felhatalmazta – helyi gyülekezetet alapíthat. A hivatalos szervezési beszámolókat a kerületi szuperintendensnek az egyetemes
titkári irodához kell benyújtania. (100, 208.1)
433.13. Az a lelkipásztor vagy megbízott szolgáló lehet a Kerületi Gyűlés tagja, aki aktív szolgálatban áll, és főfoglalkozásként
a II. fejezetben meghatározott megbízott szolgálói szerepek egyikében tevékenykedik.
433.14. A Názáreti Egyház minden szolgálójának kötelessége,
hogy titkosan és bizalmasan kezeljen minden olyan bizalmas természetű közlést, amelyet a Názáreti Egyház engedéllyel rendelkező vagy felszentelt szolgálói minőségében, hivatásához kapcsolódva a gyülekezet tanácsot kérő tagja közöl vele. Az ilyen közlés
nyilvános terjesztése – a nyilatkozó kifejezett írásos engedélye
nélkül – határozottan elítélendő. Az a názáreti szolgáló, aki megsérti a fenti szabályt, az Egyházrend VI. részének V. szakaszában
meghatározott fegyelmi szankcióknak teszi ki magát.
433.15. Minden lelkésztől és diakónustól élethosszig tartó tanulást várunk el. Ennek módja a következő: a folyamatos oktatás keretei között két kreditpontot vagy ennek megfelelőjét kell
évente teljesíteni, a Kerületi Szolgálói Tanulmányok Testületének
irányításával. (424.6)

I. Lemondás a szolgálatról vagy kizárás a szolgálatból
434. Az egyetemes titkárnak jogában áll megőrzésre átvenni az
egyházi rend azon jó hírnévnek örvendő tagjának jogosítványát,
aki – mivel bizonyos ideig inaktív a szolgálatban – azt le kívánja
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adni. A jogosítvány leadásakor az egyházi rend tagjának az egyetemes titkár előtt bizonyítania kell, hogy jogosítványát nem fegyelmezés elkerülése végett adja le. A jogosítvány leadása nem
akadálya annak, hogy az egyházi rend tagja – ezen minőségében
– fegyelmezésben részesüljön. Az egyházi rend azon tagjai, akik
leadják jogosítványukat az egyetemes titkárnál, a 435.2. pontban
foglaltak szerint kaphatják azt vissza.
434.1. Ha az egyházi rend valamelyik jó hírnévnek örvendő tagja abbahagyja megbízottként végzett szolgálatát azért, hogy valamilyen más, a Názáreti Egyház egyházi rendjétől eltérő hivatást
vagy foglalkozást űzzön, akkor lemondhat az egyházi rend tagjainak jogairól, kiváltságairól és kötelességeiről, és jogosítványát
visszaadhatja saját Kerületi Gyűlésének, melyet aztán az egyetemes titkár gondjaira bíznak. A kerületi jegyzőkönyvbe a következő bejegyzés kerül: „Törölve a szolgálók névsorából, mivel
az egyházi rendben betöltött tagságáról lemondott.” Az egyházi
rend fenti módon lemondott tagja a 435.3. pontban foglaltak szerint kaphatja vissza jogosítványát.
434.2. Ha az egyházi rend tagja legalább négy éven keresztül
megbízás nélkül marad – vagyis nem teljesíti az egyházi rend tagjainak kötelességét –, ez azt mutatja, hogy az illető az egyházi
rend tagjaként immár nem vesz részt aktívan a munkában. Ilyen
esetben az illetőnek le kell adnia jogosítványát. Ekkor a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület arról tesz jelentést a Kerületi
Gyűlés előtt, hogy „(a szóban forgó lelkész vagy diakónus) jogosítványát a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület leadta”. Ez
a határozat nem tekintendő az illető jelleméről alkotott negatív
ítéletnek. A leadott jogosítvány birtokosa visszakaphatja jogosítványát a 435.2. pontban foglaltak szerint.
434.3. Eltávolítható a szolgálók névsorából az egyházi rendnek
az a tagja, aki helyi gyülekezetétől ajánlólevelet kap, és a következő Kerületi Gyűlésig ezt nem használja fel arra, hogy egy másik, a Názáreti Egyházhoz tartozó gyülekezethez csatlakozzon;
vagy írásban kijelenti, hogy kilépett a Názáreti Egyházból; vagy
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ha bejegyzett lakhelyét úgy változtatja meg, hogy lakcímváltozásáról – új bejegyzett lakcímének feltüntetésével – egy éven belül
nem értesíti a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületet; vagy ha
akár tagként, akár szolgálóként más felekezethez csatlakozik;
vagy ha a 427.8. és 433.9. pontokban foglaltak szerinti éves beszámoló benyújtását elmulasztja. Ez esetben a Kerületi Szolgálatra
Jogosító Testület javasolhatja, és a Kerületi Gyűlés elrendelheti
nevének eltávolítását a helyi gyülekezet tagjainak és a Názáreti
Egyház szolgálóinak névsorából.
434.4. Az egyházi rend jó hírnévnek nem örvendő tagjai a Kerületi Tanácsadó Testület javaslatára lemondhatnak jogosítványukról. (435)
434.5. Az egyházi rend tagjai a Názáreti Egyház szolgálói közül
vagy szolgálói jogosítványuk visszavonásával, vagy pedig az 505-8.
pontok szerinti fegyelmi határozattal zárhatók ki.
434.6. Ha egy lelkészt vagy diakónust kizártak, akkor a jogosítványát meg kell küldeni az egyetemes titkárnak, hogy azt katalogizálja és megőrizze azon kerület Kerületi Gyűlésének rendelkezése szerint, amelynek a lelkész vagy diakónus a kizárásakor tagja
volt. (325.5)
434.7. A lelkipásztorok, helyi gyülekezetvezetőségek és a gyülekezetben megbízásokat adó más személyek az egyházi rend olyan
tagját, aki nem örvend jó hírnévnek, szolgálói jogosítványának
helyreállításáig nem alkalmazhatják olyan bizalmi vagy hatalmi
pozícióban, mint például helyettes lelkipásztor, énekigazgató, vasárnapi iskolai tanító vagy hasonló. E tilalom alól azon kerület szuperintendense, ahol az egyházi rend tagja a jogosítványát elvesztette, valamint a kerületben joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendens együttesen adhat írásos felmentést. (435.5-35.6)
434.8. Ha egy nyugállományban nem levő lelkész vagy diakónus
abbahagyja az egyházi rend tagjaként végzett aktív szolgálatot,
és teljes idejű világi állást vállal, két év után a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület felkérheti őt, hogy mondjon le az egyházi
rendben betöltött pozíciójáról, vagy pedig adja le szolgálói jo-
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gosítványát, és azt juttassa vissza az egyetemes titkárnak. Ez a
kétéves periódus az egyházi rend tagjaként folytatott tevékenység
megszűnését közvetlenül követő Kerületi Gyűléssel kezdődik. A
Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület beszámol intézkedéséről a
Kerületi Gyűlésnek. Ez az intézkedés nem tekintendő az illető
jelleméről alkotott negatív ítéletnek.
434.9. Ha az egyházi rend bármelyik tagja válóperes keresetet
indít vagy jogi úton felbontatja házasságát, illetve ha a szolgáló
és házastársa abból a célból válik külön, hogy együttélésüket befejezzék, akkor a szolgálónak 48 órán belül (a) érintkezésbe kell
lépnie a kerületi szuperintendenssel, és tájékoztatnia kell őt az
eseményekről; (b) meg kell állapodnia abban, hogy kölcsönösen
megfelelő időpontban és helyen – vagy ha ilyen időpontban és
helyben nem tudnak megegyezni, a kerületi szuperintendens által
meghatározott időpontban és helyen – találkozni fog a kerületi
szuperintendenssel és a Kerületi Tanácsadó Testület egy tagjával;
(c) a fenti b pontban említett találkozáson az egyházi rend tagjának el kell mondania a bekövetkezett események körülményeit, a
házassági konfliktust, valamint el kell magyaráznia annak bibliai
alapját, hogy miért kapjon engedélyt szolgálatának és jó hírnevének megtartására. Ha az egyházi rend tagja nem tesz eleget a
fentieknek, az fegyelmi eljárást vonhat maga után.

J. Az egyházi rend tagja egyháztagságának és
jó hírnevének helyreállítása
435. Az egyházi rendnek az a tagja, akit – amikor nem örvendett jó hírnévnek – kizártak, vagy ilyenkor kilépett helyi gyülekezetének tagságából, a Názáreti Egyházhoz csak azon kerület
Kerületi Gyűlésének engedélyével csatlakozhat újra, amelyből
kilépett vagy kizárták. Ha akár gyülekezettagságának, akár szolgálói állapotának visszaállítására vonatkozó két kérvényét elutasították, kéréssel fordulhat az Egyetemes Szuperintendensek Testületéhez, hogy a helyreállítás felelősségét helyezze át egy másik
kerülethez – ahol esetleges tagsága is lehetséges. Ha a szolgálói
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jogosítványának helyreállítására vonatkozó összes kérvényét elutasították, a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával a felszentelt szolgáló laikus személlyé válhat. (434.4)
435.1. Ha egy lelkész vagy diakónus nevét egy Kerületi Gyűlés tagjainak névsorából bármilyen okból eltávolították, ezt a
lelkészt vagy diakónust azon Kerületi Gyűlés írásos engedélye
nélkül, amelynek névsorából nevét eltávolították, egyetlen más
kerület sem ismerheti el – kivéve a 435. pont szerinti eljárást. (A
Kerületi Gyűlések közötti időben a Kerületi Tanácsadó Testület
teljesítheti a joghatóság átadására vonatkozó kérelmeket.)
435.2. Ha egy jó hírnévnek örvendő lelkész vagy diakónus leadta a jogosítványát, ez a jogosítvány bármely időpontban, amikor a
lelkész vagy diakónus jó hírnévnek örvend, azon Kerületi Gyűlés
rendeletére, ahol a jogosítványt leadták, visszaadható; feltéve,
hogy a jogosítvány visszaadását a kerületi szuperintendens és a
Kerületi Tanácsadó Testület is javasolja.
435.3. Ha egy jó hírnévnek örvendő lelkész vagy diakónus a
434.1. és a 434.8. pontokban foglaltak szerint rendjének tagságáról lemondott, nevezett rendben való tagságát – amennyiben
kitölti a Felszenteléselismerési kérdőívet, megújítja szolgálói fogadalmát, valamint a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testület megvizsgálja és ajánlja, és a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens jóváhagyja – a Kerületi Gyűlés helyreállíthatja.
435.4. Ha meghal egy olyan felszentelt szolgáló, aki leadta szolgálói jogosítványát, és aki halálakor jó hírnévnek örvendett, akkor
annak családja az egyetemes titkárhoz benyújtott írásos kérelem
és azon kerület szuperintendensének jóváhagyása alapján, ahol a
jogosítvány leadását jegyzőkönyvezték, megkaphatja a nevezett
szolgáló felszentelési tanúsítványát.
435.5. Ha az egyházi rend valamelyik tagjának nincs többé felhatalmazása arra, hogy az egyházi rend tagjait megillető jogokat
és kiváltságokat gyakorolja, a Szolgálatra Jogosító Testület a
jogállás megváltozásával kapcsolatos tényeket és körülményeket magában foglaló írásos beszámolót készít. A beszámolónak
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tartalmaznia kell a Szolgálatra Jogosító Testület arra vonatkozó
ajánlásait, hogy helyénvaló-e tervet készíteni a nevezett szolgáló
rehabilitálására. Minden egyházkerületet bátorítunk arra, hogy
az Egyházrenddel összhangban készítsenek egy írott tervet azzal a
céllal, hogy a szolgálóhoz méltatlan magatartást tanúsító egyházi
személyt segítsék a válaszadás, a rehabilitáció, a megbékélés és a
szolgálatba való esetleges visszatérés folyamatában. Ha helyénvaló a rehabilitáció terve, akkor a Szolgálatra Jogosító Testület
– ameddig praktikus – együttműködik a szóban forgó személ�lyel, és alkalmazza a kerületi rehabilitációs tervet. A terv célja az
egyén lelki, érzelmi, értelmi és testi egészségének helyreállítása
legyen. A terv sikeréért elsősorban a rehabilitálandó személy felelős, segítője (segítői) viszont a támogatás és segítség nyújtásakor az egyházat képviseli(k). A segítő(k) vagy megbízottja(ik) negyedévente beszámol(nak) a Szolgálatra Jogosító Testületnek az
illető rehabilitációjának előrehaladásáról. A beszámoló formáját
a Szolgálatra Jogosító Testület határozza meg. A Szolgálatra Jogosító Testület a rehabilitációs tervet a körülményektől függően
időről időre módosíthatja.
435.6. Az egyházi rend jó hírnévnek nem örvendő tagja nem
hirdethet Igét, nem taníthat vasárnapi iskolában, és nem tölthet
be a gyülekezetben vagy az istentiszteleteken bizalmi vagy hatalmi pozíciót, sőt nem kaphat semmiféle szolgálói szerepet sem,
hacsak a Kerületi Tanácsadó Testület, a Szolgálatra Jogosító Testület, a kerületi szuperintendens és a joghatósággal rendelkező
egyetemes szuperintendens úgy nem dönt, hogy az egyén rehabilitációjában történt előrehaladás kellő garanciát nyújt arra, hogy
ismét bizalmi vagy hatalmi pozíciót tölthessen be. Azoknak, akik
ezt jóváhagyják, gondosan mérlegelniük kell, hogy a jó hírnevét
elvesztett egyén kellőképpen megtért-e helytelen magatartásából. Az igazi megtérés magában foglalja a mély bűntudatot, mel�lyel párosul a magatartás megváltozása – ez utóbbi pedig elegendő ideig tart ahhoz, hogy valószínűsítse a változás állandósulását.
Annak jóváhagyása, hogy valaki újra bizalmi vagy hatalmi pozí-

240

A szolgálók és a keresztyén szolgálat

cióban szolgáljon, korlátozásokkal vagy azok nélkül is történhet.
(505.1-5.2, 505.5, 505.11-5.12)
435.7. Az egyházi rend egy tagjának jó hírneve, miután elveszítette azt, csak az Egyetemes Szuperintendensek Testületének
határozata alapján állhat helyre azon kerület ajánlására, ahol jó
hírnevét elveszítette – és kizárólag ezúton kaphatja vissza szolgálói jogosítványát. A helyreállításra vonatkozó ajánlást a kerületi
szuperintendensnek, a Kerületi Szolgálatra Jogosító Testületnek
és – kétharmados szavazattöbbséggel – a Kerületi Tanácsadó
Testületnek kell jóváhagynia. Annak mérlegelésekor, hogy ajánlják-e a jogosítvány visszaadását, az elsődleges szempont a rehabilitációs tervben tanúsított előrehaladás, azonban az eltelt időt is
figyelembe kell venni.
Ám abban az esetben, ha az egyházi rend tagja paráznaságot*
követett el, négy év eltelte előtt nem kérheti helyreállítását. Az
egyházi rend azon tagjának, aki paráznaság miatt veszítette el jó
hírnevét, legalább négy évig megfelelő előrehaladást kell tanúsítania egy előírt rehabilitációs folyamatban, mielőtt jó hírneve
helyreállhatna. (505.1-5.2, 505.5, 505.11-5.12)
435.8. Mivel a helytelen magatartás bizonyos formái – mint
például a gyermekkel kapcsolatos vagy a homoszexuális jellegű
paráznaság – ritkán erednek egyszeri erkölcsi botlásból, nem
állítható helyre azoknak az egyéneknek a jó hírneve, akik nagy
valószínűséggel megismétlődő paráznaságban vétkesek. Az ilyen
személyek arra sem kaphatnak engedélyt, hogy a helyi gyülekezetben vezető, bizalmi vagy szolgálati tisztséget töltsenek be.
(505.1-5.2, 505.5, 505.11-5.12)
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I. Az esetleges helytelen magatartás kivizsgálása, egyházfegyelem
500. Az egyházfegyelem célja az, hogy fenntartsuk az egyház
lelki épségét, megvédjük a sérelemtől az ártatlanokat, megőrizzük az egyház tanúságtételének hatékonyságát, figyelmeztessük
és helyreigazítsuk a gondatlanokat, üdvösségre vezessük és helyreállítsuk a vétkeseket, újra hatékony szolgálatba állítsuk a helyreállítottakat, és megvédjük az egyház jó hírét és anyagi forrásait. Az egyház azon tagjaival, akik megsértik A keresztyén jellem
irányelveit vagy A keresztyén életvitel irányelveit, vagy szándékosan és folyamatosan megszegik egyháztagsági fogadalmukat, tetteik súlyának megfelelően, kedvesen, de határozottan kell bánni.
Mivel a szív és az élet szentsége az újszövetségi mérce, a Názáreti
Egyház ragaszkodik szolgálóinak tisztaságához, és megkívánja,
hogy akik az egyházi rend tagjaként szolgálatra jogosultak, azok
tanításukban ortodoxok, életükben pedig szentek legyenek. Ebből következik, hogy a fegyelmezés nem a büntetés vagy megtorlás végett történik, hanem a fenti célok miatt szükséges. A fegyelmi eljárásnak emellett még az „állapotfelmérés” és az egyházzal
való folytatandó kapcsolat meghatározása is feladata.

II. Az egyház válasza az esetleges helytelen magatartásra
501. A reakció mindig helyénvaló, amikor egy személy, akinek
jogában áll reagálni, olyan információ birtokába jut, amelyet egy
körültekintő ember hihetőnek ítélhet, és amelyből egy körültekintő ember azt a következtetést vonhatja le, hogy az egyházban
bizalmi vagy hatalmi szerepet betöltő személy helytelen magatartása következtében valószínűleg kár éri az Egyházat, a helytelen
magatartás potenciális áldozatait vagy bárki mást.
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501.1. Ha egy olyan személy, akinek nem áll jogában az egyház
nevében reagálni, olyan információ birtokába jut, amelyet egy
körültekintő ember hihetőnek ítélhet, és amelyből egy körültekintő ember azt a következtetést vonhatja le, hogy az egyházban
bizalmi vagy hatalmi szerepet betöltő valamely személy talán
helytelenül viselkedik, akkor az egyház reagálási joggal rendelkező képviselője tudomására kell hoznia ezt az információt.
501.2. A reagálásra jogosult személyt a helytelen magatartást
tanúsító egyén vagy egyének egyházban betöltött pozíciója határozza meg:
Az érintett személy
Nem tag
Laikus személy
Egyházi személy

Kerületi szuperintendens
Egyéb személyek

A reagálásra jogosult személy
Annak a helyi gyülekezetnek a lelkipásztora, ahol a kérdéses viselkedés
bekövetkezik
Annak a gyülekezetnek a lelkipásztora, ahol a laikus személy gyülekezeti tag
Annak a kerületnek a szuperintendense, ahol az érintett személy tagsága van; vagy annak a helyi gyülekezetnek a lelkipásztora, amelynek
az érintett személy alkalmazottja
A joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens
Egyetemes titkár/központi műveleti
igazgató

A tényfeltáráshoz vagy a megfelelő reagáláshoz a reagálásra
jogosult személy igénybe veheti mások segítségét.
501.3. Ha nem történt vádlás, akkor a kivizsgálás célja annak
megállapítása, hogy szükség van-e további intézkedésre a kár megelőzése vagy a korábban bekövetkezett kár következményeinek
csökkentése végett. Ha egy körültekintő személy úgy vélheti, hogy
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nincs szükség további intézkedésre a kár megelőzése vagy a kár következményeinek csökkentése érdekében, akkor nem folytatódik
a vizsgálat, kivéve ha írásos vádlás történt. Előfordulhat, hogy a
kivizsgálás során felderített tények képezik majd a vád alapját.

III. Az egyház válasza a bizalmi vagy
hatalmi pozícióban levő személy
helytelen magatartására
502. Ha egy reagálásra jogosult személy olyan tényekről értesül,
miszerint ártatlan személyek egy bizalmi vagy hatalmi pozícióban
levő ember helytelen magatartása következtében sérelmet szenvedtek, akkor lépéseket kell tennie az irányban, hogy az egyház
megfelelően reagáljon. A megfelelő reakció célja az, hogy a helytelen magatartás áldozatainak minden további sérelmét megakadályozza, illetve igyekezzen enyhülést nyújtani az áldozatoknak,
a vádlott(ak)nak, és mindenki másnak, aki a helytelen magatartás
következtében szenved. Különös figyelmet kell szenteli a vádlott
házastársa és családja szükségleteinek. A reakció lehetőleg töltse
be a helyi gyülekezet, a kerület és az egyetemes egyház szükségleteit a tájékoztatás, az adósságoktól való védelem, valamint az
egyház lelki épségének megvédése terén.
Azoknak, akik az egyház nevében eljárnak, tisztában kell lenniük azzal, hogy szavaiknak és cselekedeteiknek polgárjogi következményeik lehetnek. Az egyház alapvetően a keresztyén
törődés-gondoskodás elve miatt köteles reagálni. Senkinek sem
áll jogában anyagi felelősséget vállalni egy helyi gyülekezet nevében a gyülekezetvezetőség hozzájárulása nélkül. Hasonlóképpen, senkinek sincs joga anyagi felelősséget vállalni egy kerület
nevében a Kerületi Tanácsadó Testület hozzájárulása nélkül. Aki
bizonytalan abban, hogy milyen intézkedés lenne a helyénvaló,
kérjen tanácsot hozzáértő szakembertől.
502.1. Jó, ha a helyi gyülekezetekben a gyülekezetvezetőség
válságtervet dolgoz ki minden egyes krízishelyzetre – persze olyan
eset is előfordulhat, amikor rögtön cselekedni kell, még a vezető-
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ségi ülés előtt. Bölcs dolog tehát, ha minden egyes helyi gyülekezet rendelkezik egy előre elkészített „sürgősségi válságtervvel”.
502.2. A kerületekben a reagálás elsősorban a Kerületi Tanácsadó Testület feladata; azonban előfordulhat, hogy rögtön cselekedni kell, még a tanácsadó testületi ülés előtt. Bölcs dolog tehát,
ha a kerület már előre elfogad egy „sürgősségi válságtervet”. A
tervben a Kerületi Tanácsadó Testület kijelölhet egy olyan „válságstábot”, amelyben képzett szakemberek foglalnak helyet –
például lelkigondozók, szociális munkások, kommunikációs szakemberek és az alkalmazandó jogszabályokban járatos személyek.
503. Fegyelmi ügyek megegyezéses lezárása. Az Egyházrendben leírt fegyelmi eljárás célja az, hogy megfelelő eljárási mintát
nyújtson az egyház számára a helytelen magatartással kapcsolatos állítások tisztázására – amennyiben ezeket a vádlott vitatja.
Sok esetben helyénvaló a fegyelmi ügyek megegyezéses lezárása.
Mindenkit bátorítunk a fegyelmi ügyek megegyezéses lezárására,
és amennyiben lehetséges, mindig ezt az utat kell választani.
503.1. Minden olyan ügy, amely a Helyi Fegyelmi Testület hatáskörébe tartozik – ha ezt a gyülekezetvezetőség és a kerületi szuperintendens jóváhagyja – a megvádolt személy és a lelkipásztor
közötti írásos megegyezéssel lezárható. E megegyezés kikötései
ugyanolyan hatásúak, mint a Helyi Fegyelmi Testület határozata.
503.2. Minden olyan ügy, amely a Kerületi Fegyelmi Testület
hatáskörébe tartozik – ha ezt a Kerületi Tanácsadó Testület és a
joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens jóváhagyja
– a megvádolt személy és a kerületi szuperintendens közötti írásos megegyezéssel lezárható. E megegyezés kikötései ugyanolyan
hatásúak, mint a Kerületi Fegyelmi Testület határozata.

IV. Laikus személy fegyelmi eljárása
504. Ha egy laikus személyt keresztyénhez nem méltó magatartással vádolnak, akkor az ilyen vádakat írásba kell foglalni, és
legalább két, az istentiszteleteket minimum hat hónapja rendszeresen látogató tagnak alá kell írnia. A lelkipásztor a kerületi
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szuperintendens jóváhagyásával kijelöli a helyi gyülekezet három
tagjából álló vizsgálóbizottságot. A bizottság a vizsgálatról írásos
jelentést készít. Ezt a bizottság többségének alá kell írnia és be
kell nyújtania a gyülekezet vezetőségének.
A vizsgálatot követően – és azzal összhangban – a helyi gyülekezet bármely két, jó hírnévnek örvendő tagja a vádlott ellen írásban vádat emelhet, és azt benyújthatja a gyülekezet vezetőségének. Ezután a gyülekezetvezetőség – a kerületi szuperintendens
jóváhagyásával – egy olyan öttagú Helyi Fegyelmi Testületet jelöl
ki, melynek tagjai elfogulatlanok, és képesek a feleket igazságosan és részrehajlás nélkül meghallgatni, és ugyanilyen módon
döntést hozni. Ha a kerületi szuperintendens véleménye szerint
– a gyülekezet mérete, az állítások természete vagy pedig a vádlott pozíciója, tekintélye miatt – célszerűtlen a helyi gyülekezet öt
tagját kijelölni, akkor a kerületi szuperintendens a lelkipásztorral
folytatott konzultáció után ugyanazon kerület más gyülekezeteiből jelöli ki a Fegyelmi Testület öt laikus tagját. Ez a testület
– mihelyst lehetséges – lefolytatja a tárgyalást, és meghatározza
az eldöntendő kérdéseket. A tanúvallomások meghallgatása és a
bizonyítékok mérlegelése után a Fegyelmi Testület vagy felmenti
a vádlottat, vagy a tények alapján megfelelőnek ítélt fegyelmezést
szab ki. A testület döntésének egyhangúnak kell lennie. Az egyházi fegyelmezés három formája lehetséges: feddés, felfüggesztés
vagy a helyi gyülekezet tagságából való kizárás.
504.1. A Helyi Fegyelmi Testület döntése ellen harminc napon
belül mind a vádlott, mind a gyülekezetvezetőség a Kerületi Fellebbviteli Bírósághoz fellebbezhet.
504.2. Ha a Helyi Fegyelmi Testület egy laikus személyt kizár a
helyi gyülekezet tagságából, akkor az illető csak a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával csatlakozhat újra a Názáreti Egyházhoz ugyanabban a kerületben. Ha ez a jóváhagyás megvan, akkor
a szóban forgó személy a gyülekezeti taggá válás rendes menete
szerint válhat újra a helyi gyülekezet tagjává. (27, 33-39, 112.1-12.4,
801)
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V. Egyházi személy fegyelmi eljárása
505. A Názáreti Egyház fennmaradása és hatékonysága nagymértékben függ egyházi személyeinek lelki alkalmasságától, jellemétől és életmódjától. Az egyházi rend tagjai mennyei elhívásnak
igyekeznek megfelelni, és felkent egyénekként munkálkodnak
mint az egyház bizalmának letéteményesei. Elhívásuk elfogadásakor tisztában vannak azzal, hogy azok, akiknek szolgálnak,
magas kívánalmakat támasztanak személyükkel szemben. A velük szembeni magas elvárások miatt az egyházi rend tagjait és
szolgálatukat különösen könnyen érheti a helytelen magatartás
vádja. Ezért a tagokra az a kötelesség hárul, hogy az alábbi eljárásokat az Isten népéhez illő bibliai bölcsességgel és érettséggel
folytassák le.
505.1. Ha az egyházi rend valamelyik tagját helytelen, szolgálóhoz méltatlan magatartással, a Názáreti Egyház tanbeli álláspontjával össze nem egyeztethető tanítással vagy A keresztyén
jellem irányelveinek vagy A keresztyén életvitel irányelveinek
alkalmazásában tanúsított súlyos lazasággal vádolják, abban az
esetben az ilyen vádakat írásba kell foglalni, és a Názáreti Egyház
két (az aláírás pillanatában) jó hírnévnek örvendő tagjának alá
kell írnia. A paráznaság (helytelen szexuális magatartás) vádját
nem írhatja alá olyan személy, aki beleegyezett, hogy részese legyen az állítólagos viszonynak. Az írásos vádat annak a Kerületi
Tanácsadó Testületnek kell benyújtani, amely kerületben a vádlott szolgálói tagsággal rendelkezik. Ez az írásos vád az eljárás
jegyzőkönyvének része.
A Kerületi Tanácsadó Testület – mihelyst lehetséges – a vádlottat a vád benyújtásáról írásban értesíti, méghozzá úgy, hogy az
tényleges értesítés legyen. Ha a tényleges értesítés nem oldható
meg, akkor az értesítés az adott helyen szokásos hatósági felszólítások kézbesítése szerint történjen. A vádlottnak és tanácsadójának joga van betekintést nyerni a vádakba, és kérésükre a benyújtott írásos vádakról haladéktalanul másolatot kell kiadni.
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505.2. Ha valaki aláírásával lát el egy egyházi személy ellen benyújtott vádat, akkor ez annak igazolása, hogy az aláíró legjobb
tudomása, információi és meggyőződése szerint (melyre kellő
vizsgálódás után jutott) a vád szilárd tényeken nyugszik.
505.3. Írásos vád benyújtásakor a Kerületi Tanácsadó Testület
belátása szerint kijelöl egy három vagy több felszentelt szolgálóból és legalább két (2) laikus személyből álló bizottságot, melynek
feladata az ügyben felmerülő tények és körülmények kivizsgálása
és a vizsgálat eredményéről szóló, a bizottság többsége által aláírt
írásos jelentés elkészítése. Ha a bizottság jelentésének mérlegelése után úgy tűnik, hogy valószínűsíthető alap van a vádemelésre,
akkor a vádirat elkészítése után két tetszőleges felszentelt szolgálónak aláírásával hitelesítenie kell azt. A Kerületi Tanácsadó
Testület – amint lehetséges – a vádlottat erről értesíti, méghozzá
úgy, hogy az tényleges értesítés legyen. Ha a tényleges értesítés
nem oldható meg, akkor az értesítés az adott helyen szokásos hatósági felszólítások kézbesítése szerint történjen. A vádlottnak és
tanácsadójának jogában áll betekintést nyerni a vádak és a körülmények leírásába, és kérésükre arról haladéktalanul írásos másolatot kell kiadni. Egy vádlott sem köteles olyan vádakra felelni,
amelyekről nem értesítették a fentiekben szabályozott módon.
(222.3)
505.4. Ha a vizsgálat után kiderül, hogy az egyházi személy ellen emelt vádnak nincs tényleges alapja, és azt rosszhiszeműen
nyújtották be, akkor a vád benyújtása alap lehet arra, hogy az
aláírók ellen fegyelmi eljárás induljon.
505.5. Vádemelés esetén a Kerületi Tanácsadó Testület öt felszentelt szolgálót és belátása szerint legalább két (2) laikus személyt jelöl ki a kerületből a tárgyalás lefolytatására és az eldöntendő kérdések meghatározására; az így megbízott öt felszentelt
szolgáló alkotja a Kerületi Fegyelmi Testületet, melynek feladata az egyház jogszabályai szerint lefolytatni az eljárást és meghozni a végső döntést. Kerületi szuperintendens nem szolgálhat
„ügyészként” (a vád képviselőjeként) vagy annak segítőjeként
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felszentelt vagy engedéllyel rendelkező szolgáló tárgyalásán. A
Fegyelmi Testületnek jogában áll igazat adni a vádlottnak, és a
nevezett vádak alól felmenteni, vagy pedig a vétséggel arányos
fegyelmezést kiszabni. A fegyelmezés célja az, hogy a vétkest üdvösségre és helyreállásra vezesse. A fegyelmezés lehet bűnbánat,
bűnvallás, jóvátétel, felfüggesztés, javaslat a szolgálói jogosítvány
bevonására, kizárás az egyház szolgálói testületéből, tagságából
vagy mindkettőből, nyilvános vagy zártkörű feddés, valamint bármilyen egyéb helyénvaló fegyelmezés, beleértve a fegyelmezés
próbaidőre történő felfüggesztését vagy elhalasztását is. (222.4,
435.6-35.8, 505.11-5.12)
505.6. Akár a vádlott, akár a Kerületi Tanácsadó Testület kérésére az eljáró Fegyelmi Testület a Regionális Fegyelmi Testület
lehet. Az egyes ügyekben eljáró regionális testületet azon kerület
joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendense jelöli ki,
amelyikben a megvádolt szolgáló tagsága van.
505.7. Misszionárius ellen első fokozatú kerület semmilyen körülmények között sem hozhat fegyelmi intézkedést.
505.8. A Fegyelmi Testület határozatának egyhangúnak kell
lennie, írásba kell foglalni, és a testület minden tagjának alá kell
írnia, továbbá minden vádpont és körülmény tekintetében tartalmaznia kell a „bűnös” vagy „ártatlan” megállapításokat.
505.9. A Fegyelmi Testület itt említett tárgyalását mindig azon
kerület határain belül – a vádakat tárgyaló testület által meghatározott helyen – kell megtartani, ahol a vádemelés történt.
505.10. Minden tárgyalási eljárást a későbbiekben ismertetendő Eljárási szabályoknak megfelelően kell lefolytatni. (222.3-22.4,
427.9, 433.11, 508)
505.11. Ha egy szolgáló ellen szolgálóhoz méltatlan magatartás
miatt vádat emelnek, és az vétkességét beismeri, vagy vétkességét
vádemelés nélkül is bevallja, akkor a Kerületi Tanácsadó Testület
az 505.5. pontban felsorolt bármelyik fegyelmezést kiszabhatja.
(435.6-35.8)
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505.12. Ha egy szolgálót szolgálóhoz méltatlan magatartással
vádolnak, és az vétkességét beismeri, vagy még mielőtt egy Fegyelmi Testület elé állították volna, bevallja vétkességét, akkor a
Kerületi Tanácsadó Testület az 505.5. pontban felsorolt bármelyik
fegyelmezést kiszabhatja. (435.6-35.8)
506. A Fegyelmi Testület határozata után a vádlottnak, a Kerületi Tanácsadó Testületnek vagy azoknak, akik a vádiratot aláírták, jogukban áll a határozat ellen fellebbezést benyújtani: az
Egyesült Államokban vagy Kanadában élők az Egyetemes Fellebbviteli Bírósághoz, míg a másutt élők a Regionális Fellebbviteli Bírósághoz fordulhatnak. A fellebbezést a határozat meghozatala után harminc napon belül kell benyújtani, és a bíróságnak
kötelessége áttekinteni az ügy teljes iratanyagát, valamint az ügy
során megtett minden lépést. Ha a bíróság valamilyen lényeges,
bármelyik fél jogait sértő hibát fedez fel, akkor ezt a hibát kijavítja: új tárgyalást rendel el, amelyen alkalom nyílik jogorvoslatot
nyújtani a korábbi eljárás vagy döntés által hátrányosan érintett
személynek.
507. Ha a Fegyelmi Testület határozata elmarasztalja a megvádolt szolgálót, és a határozat elrendeli szolgálatának felfüggesztését vagy jogosítványának bevonását, akkor a szolgálónak haladéktalanul fel kell függesztenie minden szolgálói tevékenységét;
ennek megtagadása a fellebbezési jog elvesztését vonja maga
után.
507.1. Ha a Fegyelmi Testület határozata felfüggeszti vagy bevonja a szolgáló jogosítványát, és a megvádolt szolgáló fellebbezni kíván, akkor azon bíróság titkárának, ahová a fellebbezést
benyújtja, a fellebbezéssel egyidejűleg be kell szolgáltatnia írásos
szolgálói jogosítványát – fellebbezési joga ennek megtörténtétől
függ. Amikor a jogosítványt a fent leírt módon benyújtja, azt a
nevezett titkár az ügy lezártáig biztonságban megőrzi, ezt követően pedig a bíróság döntésének megfelelően vagy továbbítja az
egyetemes titkárnak, vagy visszaszolgáltatja a szolgálónak.
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507.2. A Regionális Fellebbviteli Bíróság határozata ellen a
vádlott vagy a Fegyelmi Testület az Egyetemes Fellebbviteli Bírósághoz fellebbezhet. Az ilyen fellebbezések esetében a szabályok
és eljárások ugyanazok, mint az Egyetemes Fellebbviteli Bírósághoz benyújtott egyéb fellebbezések esetében.

VI. Eljárási szabályok
508. Az Egyetemes Fellebbviteli Bíróság egységes szabályokat
fogad el, amelyek a fegyelmi testületek és a fellebbviteli bíróságok előtt folyó valamennyi eljárásra vonatkoznak. Miután e szabályokat elfogadták és közzétették, minden bíráskodási eljárásban e szabályok jelentik a végső tekintélyt. Az egyetemes titkár
gondoskodik az Eljárási szabályok nyomtatott példányairól. E
szabályokat az Egyetemes Fellebbviteli Bíróság bármikor megváltoztathatja vagy kiegészítheti, és ha a változásokat elfogadta
és közzétette, akkor ezek lesznek minden esetben érvényesek
és hatályosak. A bármely eljárásban ezután megtett lépéseknek
összhangban kell lenniük az újonnan bevezetett változtatásokkal
és kiegészítésekkel. (505.1)

VII. A Kerületi Fellebbviteli Bíróság
509. Minden megszervezett kerületben lennie kell egy Kerületi Fellebbviteli Bíróságnak, amely két laikus személyből és a
kerületi szuperintendenssel együtt három felszentelt szolgálóból
áll, akiket a 203.22. pont szerint a Kerületi Gyűlés választ meg.
Ez a bíróság tárgyalja meg azon egyháztagok ügyét, akik a Helyi Fegyelmi Testület által hozott határozat ellen fellebbeznek. A
fellebbezést írásban, az intézkedést (vagy a fellebbezőnek az intézkedésről való értesülését) követően harminc napon belül kell
benyújtani. A fellebbezést a Kerületi Fellebbviteli Bírósághoz
vagy annak egyik tagjához kell benyújtani, egy példányát pedig
el kell juttatni az érintett helyi gyülekezet lelkipásztorához és a
gyülekezetvezetőség titkárához. (203.22)
509.1. A Kerületi Fellebbviteli Bíróság joghatósággal rendelkezik laikus személyek és gyülekezetek fellebbezésének megtár-
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gyalására és határozathozatalra az ügyben, ha a fellebbezést a
Fegyelmi Testület laikus személy fegyelmi ügyében hozott határozata ellen nyújtották be.

VIII. AZ Egyetemes Fellebbviteli Bíróság
510. Az Egyetemes Gyűlés öt felszentelt szolgálót választ meg
arra, hogy a következő négyéves időszakban vagy utódaik megválasztásáig és megerősítéséig az Egyetemes Fellebbviteli Bíróság
tagjaiként szolgáljanak. Ezen bíróság hatásköre a következő:
510.1. Megtárgyalni a Kerületi Fegyelmi Testületek és a Regionális Fellebbviteli Bíróságok intézkedései és határozatai ellen
benyújtott fellebbezéseket, és döntést hozni az ügyekben. A nevezett bíróságnak e fellebbezések ügyében hozott döntései mérvadóak és véglegesek. (305.7)
511. Az Egyetemes Fellebbviteli Bíróságban bekövetkező esetleges üresedéseket az Egyetemes Gyűlés ülésszakai közötti időben az Egyetemes Szuperintendensek Testületének kinevezése
alapján kell betölteni. (317.6)
512. Amikor az Egyetemes Fellebbviteli Bíróság tagjai a bíróság hivatalos ügyeivel foglalkoznak, akkor napidíjuk és költségtérítésük megegyezik az egyház Egyetemes Vezetősége tagjainak
napidíjával és költségtérítésével. Ezeket az egyetemes pénztáros
fizeti ki.
513. Az egyetemes titkár őrzi az Egyetemes Fellebbviteli Bíróság minden megtartandó jegyzőkönyvét és határozatát. (325.4)

IX. A Regionális Fellebbviteli Bíróság
514. Regionális Fellebbviteli Bíróságot kell létrehozni minden
egyes régióban, az Egyesült Államokon és Kanadán kívül. Minden Regionális Fellebbviteli Bíróság öt felszentelt szolgálóból
áll, akiket az Egyetemes Gyűlések után az Egyetemes Szuperintendensek Testülete választ meg. Az üresedéseket az Egyetemes
Szuperintendensek Testülete tölti be. A Regionális Fellebbviteli
Bíróságok Eljárási szabályai megegyeznek az Egyetemes Fellebb-
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viteli Bíróságra nézve az Egyházrendben és az Egyházbíráskodás
kézikönyvében lefektetett szabályokkal.

X. A tisztességes és pártatlan eljáráshoz
való jog biztosítása
515. A megvádolt szolgáló vagy laikus személy ellen emelt vádak tisztességes és pártatlan megtárgyalását nem lehet megtagadni vagy indokolatlanul halogatni. Az írott vádakat hamar meg
kell tárgyalni, hogy az ártatlant felmenthessék, illetve a vétkest
fegyelmezésben részesítsék. Minden vádlottat, amíg vétkesnek
nem bizonyul, megilleti az ártatlanság vélelme. A vádpontok és a
körülmények tekintetében a vádló fél feladata azok ésszerű kétséget kizáró bizonyítása, egészen az erkölcsi bizonyosságig.
515.1. Az ügy jegyzőkönyvezésének költségeit, beleértve a tárgyalás során elhangzott valamennyi tanúvallomás szó szerinti átírását – az Egyetemes Fellebbviteli Bírósághoz benyújtott fellebbezés végett – az a kerület viseli, ahol a tárgyalást lefolytatták, és
ahol a fegyelmi intézkedés történt. Minden fellebbezést benyújtó
szolgálónak vagy laikus személynek jogában áll fellebbezéséhez
szóbeli, valamint írásos indoklást csatolni, ám erről a jogáról a
vádlott írásban lemondhat.
515.2. Annak a szolgálónak vagy laikus személynek, akit helytelen magatartással vagy az Egyházrend bármilyen jellegű megszegésével vádolnak, és aki ellen vádat emelnek, joga van arra, hogy
szemtől szembe találkozzon vádlóival, és a vád tanúinak keresztkérdéseket tegyen fel.
515.3. Egy tanúnak a Fegyelmi Testület előtt tett tanúvallomása
addig nem fogadható el vagy mérlegelhető bizonyítékként, amíg
ezt a tanúvallomást esküvel vagy esküpótló nyilatkozattal meg
nem erősíti.
515.4. A Fegyelmi Testület elé idézett megvádolt szolgálónak
vagy laikus személynek mindig joga van arra, hogy maga választotta tanácsadóval képviseltesse magát, feltéve, hogy ez a személy
a Názáreti Egyház jó hírnévnek örvendő tagja. Egy szabályosan
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megszervezett gyülekezet bármely teljes jogú tagja, aki ellen
nincs le nem zárt írásos vádemelés, jó hírnévnek örvendő tagnak
tekintendő.
515.5. Egyetlen szolgálótól vagy laikus személytől sem kívántatik meg, hogy olyan cselekmények miatt emelt vádakra feleljen,
amelyek több mint öt évvel a vádemelést megelőzően történtek,
és a tárgyalások során semmiféle ügyben sem szabad mérlegelni
olyan bizonyítékokat, amelyek több mint öt évvel a vádemelés
előtt keletkeztek. Ha azonban az ilyen cselekmény által sérelmet
szenvedett személy 18 éven aluli volt, vagy értelmi állapota nem
tette lehetővé, hogy feljelentést tegyen vagy vádat emeljen, akkor
ez az ötéves időszak csak onnantól veszi kezdetét, hogy a sértett
betöltötte 18. életévét vagy értelmileg éretté vált. Gyermekek
szexuális bántalmazása esetében nincs időbeli korlátozás.
Ha egy szolgálót az illetékes bíróság valamilyen bűntettért elítél, akkor a szolgálónak vissza kell adnia szolgálói jogosítványát
a kerületi szuperintendensnek. Az ilyen szolgáló kérésére – ha a
Fegyelmi Testület korábban még nem foglalkozott az üggyel – a
Kerületi Tanácsadó Testületnek ki kell vizsgálnia a bűnösség megállapításának körülményeit, és amennyiben azt helyénvalónak
ítéli, úgy a jogosítványt helyreállíthatja.
515.6. Egyetlen szolgálót vagy laikus személyt sem lehet ugyanazért a vétségért kétszer „perbe” fogni. Ez azonban nem vonatkozik olyan esetekre, amikor a fellebbviteli bíróság a Fegyelmi
Testület által lefolytatott korábbi eljárás során visszavonható téves ítéletet fedezett fel, és ezért kell az ügyet újra tárgyalni.

VII. rész

Szertartásrend

A keresztség szentsége
A tagfelvétel szertartása
Az úrvacsora szentsége
Házasságkötés
A gyászszertartás
Tisztségviselők beiktatása
Templomszentelés
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800. A keresztség szentsége
800.1. A hívők keresztsége
Szeretteim! A keresztség a kegyelem új szövetségének
jele és pecsétje. Jelentőségét Pál apostol a rómaiakhoz
írott levelében a következőképpen fejti ki: „Vagy nem
tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az Ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által
ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen
Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy
mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele
halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk
vele feltámadásának hasonlóságában” (Róm 6,3-5).
A keresztyén hitnek, amelybe most megkeresztelünk,
legrégibb és legegyszerűbb megvallása az Apostoli Hitvallás, amely így hangzik:
„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz
Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el
ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem Jézus Krisztus szent
egyházát, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a
test feltámadását és az örök életet.”

Szertartásrend

257

Akarod-e, hogy ebbe a hitbe megkereszteljelek? Ha
igen, feleld: „Akarom”.
Felelet: Akarom.
Elismered-e Jézus Krisztust személyes Üdvözítődnek,
és tudatában vagy-e annak, hogy Ő most üdvözít téged?
Felelet: Igen.
Akarsz-e engedelmeskedni Isten szent akaratának,
és akarsz-e parancsolatai szerint járni életed minden
napján?
Felelet: Igen.
A szolgáló kimondja az illető teljes nevét, és a keresztség
előnyben részesített formáját – a meghintést, a leöntést vagy
az alámerítést – elvégezve ezt mondja:

_________, megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében. Ámen.
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800.2. A csecsemők és gyermekek keresztsége
Miután a keresztszülők megjelentek a gyermekkel (gyermekekkel), a szolgáló ezt mondja:

Szeretteim! Noha nem tartjuk azt, hogy a keresztség továbbadja Isten újjászülő kegyelmét, hisszük, hogy
Krisztus ezt a szentséget az új szövetség jeleként és pecsétjeként adta. A keresztyén keresztség e gyermek esetében azt fejezi ki, hogy Isten – Krisztusban megjelenő
megelőző kegyelme alapján – kegyelmesen elfogadja őt.
A keresztség emellett előremutat arra, amikor majd a
gyermek eléri az erkölcsi felelősség korát, és gyakorolja
a Jézus Krisztusba vetett tudatos, üdvözítő hitet, személyesen magáévá téve Jézus engesztelésének áldásait.
Amikor e gyermeket megkereszteltetitek, ezzel saját
keresztyén hitetekről és arról a szándékotokról tesztek
tanúbizonyságot, hogy életében hamar Krisztusnak mint
Üdvözítőnek az ismeretére akarjátok vezetni. Ezért kötelességetek, hogy mihelyt képes lesz tanulni, megtanítsátok neki e szentség természetét és célját; őrködjetek
nevelkedése felett, nehogy tévútra vezessék; lépteit a
gyülekezet felé irányítsátok; visszatartsátok a rossz társaságtól és szokásoktól; és amennyire rajtatok áll, az Úr
tanítása és intése szerint neveljétek fel.
Akartok-e Isten segítségével erre törekedni? Ha igen,
feleljétek: „Akarunk”.
A szolgáló ekkor megkérheti a szülőket vagy gondviselőket,
hogy nevezzék meg a gyermeket, és teljes nevét elismételve
elvégzi a keresztelést, ezt mondva:
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__________, megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében. Ámen.
A szolgáló ezután vagy a következő imát mondja el, vagy rögtönzött imát mond:

Mennyei Atyánk, alázattal kérünk, hogy vedd szerető
gondoskodásodba ezt a gyermeket. Bőségesen áraszd el
mennyei kegyelmeddel, vezesd át épségben a gyermekkor veszedelmein, mentsd meg az ifjúság kísértéseitől,
vezesd el Krisztusnak mint Üdvözítőnek a személyes
megismerésére; segítsd, hogy gyarapodjon bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben,
és add, hogy mindvégig kitartson ebben. Támogasd a
szülőket szerető gondoskodásoddal, hogy bölcs tanác�csal és szent példával hűségesen teljesítsék e gyermekkel és veled szembeni kötelességüket. A mi Urunk Jézus
Krisztus nevében. Ámen.

260

Szertartásrend

800.3. Csecsemők és gyermekek bemutatása
Amikor a szülők vagy a gyámok megjelentek a gyermekkel
(vagy gyermekekkel), a szolgáló ezt mondja:

„Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk
a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: »Engedjétek, és ne
akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek,
mert ilyeneké a mennyek országa«” (Mt 19,13-14).
Amikor elhoztátok bemutatni ezt a gyermeket, ezzel
nemcsak a keresztyén vallásban való hiteteket fejeztétek ki, de azt a kívánságotokat is, hogy e gyermek hamar
megismerje és kövesse Isten akaratát, keresztyénként
éljen és haljon, s örök boldogságra jusson.
E szent cél elérése érdekében az a kötelességetek mint
szülőknek (gondviselőknek), hogy hamar megtanítsátok
őt az Úr félelmére; őrködjetek nevelkedése felett, nehogy tévútra vezessék; ifjú elméjét a Szentírás, lépteit
pedig a gyülekezet felé irányítsátok; visszatartsátok a
rossz társaságtól és szokásoktól; és amennyire rajtatok
áll, az Úr tanítása és intése szerint neveljétek fel.
Akartok-e Isten segítségével erre törekedni? Ha igen,
feleljétek: „Akarunk”.
Lelkipásztor: Most a gyülekezettől kérdezem: Krisztus
testeként elkötelezitek-e magatokat arra, hogy támogatjátok és bátorítjátok ezeket a szülőket e gyermek iránti
kötelességeik teljesítésében, és segítitek __________-t a
lelki érettség felé való növekedésében?
Felelet: Igen.
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Lelkipásztor: Szerető mennyei Atyánk, itt és most bemutatjuk neked __________-t az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A szolgáló ezután vagy a következő imát mondja el, vagy rögtönzött imát mond:

Mennyei Atyánk, alázattal kérünk, hogy vedd szerető
gondoskodásodba ezt a gyermeket. Bőségesen áraszd el
mennyei kegyelmeddel; vezesd át épségben a gyermekkor veszedelmein; mentsd meg az ifjúság kísértéseitől;
vezesd el Krisztusnak mint Üdvözítőnek a személyes
megismerésére; segítsd, hogy gyarapodjon bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben,
és add, hogy mindvégig kitartson ebben. Támogasd a
szülőket szerető gondoskodásoddal, hogy bölcs tanác�csal és szent példával hűségesen teljesítsék e gyermekkel és veled szembeni kötelességüket. A mi Urunk Jézus
Krisztus nevében. Ámen.
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800.4. Csecsemők és gyermekek bemutatása
(Egyedülálló szülő vagy gondviselő esetében)
Miután a szülő vagy gyám megjelent a gyermekkel (vagy gyermekekkel), a szolgáló ezt mondja:

„Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk
a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: »Engedjétek, és ne
akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek,
mert ilyeneké a mennyek országa«” (Mt 19,13-14).
Amikor elhoztad bemutatni ezt a gyermeket, ezzel
nemcsak a keresztyén vallásban való hitedet fejezted ki,
de azt a kívánságodat is, hogy e gyermek hamar megismerje és kövesse Isten akaratát, keresztyénként éljen és
haljon, és örök boldogságra jusson.
E szent cél elérése érdekében az a kötelességed mint
szülőnek (gondviselőnek), hogy hamar megtanítsd őt az
Úr félelmére; őrködj nevelkedése felett, nehogy tévútra
vezessék; ifjú elméjét a Szentírás, lépteit pedig a gyülekezet felé irányítsd; visszatartsd a rossz társaságtól és
szokásoktól; és amennyire rajtad áll, az Úr tanítása és
intése szerint neveld fel.
Akarsz-e Isten segítségével erre törekedni? Ha igen,
feleld: „Akarok”.
Lelkipásztor: Most a gyülekezettől kérdezem: Krisztus
testeként elkötelezitek-e magatokat, hogy támogatjátok
és bátorítjátok ezt a szülőt e gyermek iránti kötelességeinek teljesítésében, és segítitek __________-t a lelki
érettség felé való növekedésében?
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Felelet: Igen.
Lelkipásztor: Szerető mennyei Atyánk, itt és most bemutatjuk neked __________-t az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
A szolgáló ezután vagy a következő imát mondja el, vagy rögtönzött imát mond:

Mennyei Atyánk, alázattal kérünk, hogy vedd szerető
gondoskodásodba ezt a gyermeket. Bőségesen áraszd el
mennyei kegyelmeddel; vezesd át épségben a gyermekkor veszedelmein; mentsd meg az ifjúság kísértéseitől;
vezesd el Krisztusnak mint Üdvözítőnek a személyes
megismerésére; segítsd, hogy gyarapodjon bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben,
és add, hogy mindvégig kitartson ebben. Támogasd a
szülőt szerető gondoskodásoddal, hogy bölcs tanáccsal
és szent példával hűségesen teljesítse e gyermekkel és
veled szembeni kötelességét. A mi Urunk Jézus Krisztus
nevében. Ámen.
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801. A tagfelvétel szertartása
Miután a leendő tagok a gyülekezet elé álltak, a lelkipásztor
így szól hozzájuk:

Szeretteim! Azok az kiváltságok és áldások, amelyeket a Jézus Krisztus egyházában való szövetségünkben
kapunk, szentek és értékesek. Oly megszentelt közösség
rejlik benne, amelyet másként lehetetlen megismerni.
Ilyen gondoskodást, ennyi jó tanácsot és segítséget
máshol nem találunk csak a gyülekezetben.
Itt tapasztaljuk meg a lelkipásztor gondoskodó szeretetét, Igei tanítását és a közös istentisztelet lélekemelő
valóságát. A szolgálatban segítjük egymást, és így elérjük
azt, amit másként lehetetlen lenne. Azok a keresztyén
élethez nélkülözhetetlen alapelvek, amelyekre egyházunk épült, röviden összegezhetők.
MEGJEGYZÉS: A szolgáló választhat az alábbi hitvallási lehetőségek közül.
1. LEHETŐSÉG:

Hiszünk az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istenben.
Külön kihangsúlyozzuk Jézus Krisztus istenségét és a
Szentlélek személy voltát.
Hisszük, hogy az emberek bűnben születnek; hogy
szükségük van a bűnbocsánatra, amely Jézus Krisztus kereszthalála által lehetséges, és a Szentlélek általi
újjászületésre.
Hisszük, hogy a Szentlélek általi újjászületést követi
a szív megtisztításának mélyebb munkája azaz a teljes
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megszentelődés, amely a Szentlélekkel való betöltekezés által valósul meg.
Hisszük továbbá, hogy a kegyelemnek mindezen munkáiról a Szentlélek tesz tanúbizonyságot.
Hisszük, hogy Urunk visszatér, a halottak feltámadnak, és hogy az utolsó ítéletkor mindenki megkapja a
maga jutalmát vagy büntetését.
Hiszed-e szívedből ezeket az igazságokat?
Ha igen, felelj: „Hiszem”.
Elfogadod-e Jézus Krisztust személyes Üdvözítődnek,
és tudatában vagy-e annak, hogy már most üdvösséged
van Őbenne?
Felelet: Igen.
Most, hogy csatlakozni kívánsz a Názáreti Egyházhoz, közösséget válalsz‑e egyházunkkal és Istennek azzal a munkájával, melyet egyházunkon keresztül végez,
ahogyan az a Názáreti Egyház A keresztyén jellemre és
A keresztyén életvitelre vonatkozó szabályaiban olvasható? Törekedsz-e minden módon arra, hogy alázatos
életvitellel, istenfélő magatartással és szent szolgálattal,
javaid odaadó felajánlásával és a kegyelmi eszközökkel
való hűséges éléssel Isten dicsőítsd; s minden gonosztól
megtartóztatva magad, buzgón törekedsz-e a szív és az
élet tökéletes szentségére az Úr félelmében?
Felelet: Igen.
A szolgáló ekkor ezt mondja az illetőnek vagy az illetőknek:

Üdvözöllek téged ebben a gyülekezetben, annak megszentelt közösségében, minden kötelességeivel és joga-
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ival. Az egyház Feje áldjon meg és tartson meg téged,
és tegyen képessé arra, hogy hűséges légy minden jó
cselekedetben, hogy életed és tanúságtételed hatékony
legyen, és embereket vezessen Krisztushoz.
A szolgáló ezután mindenkivel kezet fog, és a személyes köszöntés megfelelő szavaival mindenkit üdvözöl a
gyülekezetben.

(Az alábbi változatot az áthelyezési levéllel csatlakozó
tagok esetében kell használni:)
__________, korábban a Názáreti Egyház __________-i
gyülekezetének tagja(i), ennek a helyi gyülekezetnek a
közösségéhez kíván(nak) csatlakozni.
A szolgáló mindenkivel kezet fogva vagy az egész csoporthoz
szólva ezt mondja:

Örülök, hogy gyülekezetünk nevében a tagjaink között üdvözölhetlek (benneteket). Bízunk benne, hogy a
bátorítás és az erő forrása leszünk számodra (számotokra), és te (ti) is áldást és segítséget jelentesz (jelentetek)
majd számunkra. Az Úr bőségesen áldjon meg (titeket)
a lelkek megmentésében és országának előrevitelében.
2. LEHETŐSÉG:

Hiszünk az egy Istenben – az Atyában, a Fiúban és a
Szentlélekben.
Hisszük, hogy a teljes mértékben Istentől ihletett ószövetségi és újszövetségi Szentírás magában foglalja a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot.
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Hisszük, hogy az ember bukott természettel születik,
és ezért hajlamos a rosszra – mégpedig szakadatlanul.
Hisszük, hogy akik végül nem bánják meg bűneiket,
azok reménytelenül és örökre elvesznek.
Hisszük, hogy az egész emberiség részesülhet Jézus
Krisztus engesztelésében; és hogy mindazok, akik megbánják bűneiket és hisznek az Úr Jézus Krisztusban,
megigazulnak, újjászületnek, és megszabadulnak a bűn
hatalmából.
Hisszük, hogy az újjászületést követően a hívőknek
az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által teljesen meg kell
szentelődniük.
Hisszük, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz az újjászületésről, valamint a hívők teljes megszentelődéséről.
Hisszük, hogy Urunk visszatér, a halottak feltámadnak, és eljön az utolsó ítélet. (26.1-26.8. pont)
Hiszed-e szívedből ezeket az igazságokat? Ha igen,
feleld: „Hiszem”.
Elismered-e Jézus Krisztust személyes Üdvözítődnek,
és tudatában vagy-e annak, hogy Ő már most megszabadít téged?
Felelet: Igen.
Most, hogy csatlakozni kívánsz a Názáreti Egyházhoz,
elkötelezed-e magad arra, hogy átadod magad Isten felekezetünkben megvalósuló közösségének és munkájának, ahogyan az le van fektetve a Názáreti Egyháznak
A keresztyén jellemre és A keresztyén életvitelre vonatkozó irányelveiben? Törekedsz-e minden módon arra,
hogy alázatos életvitellel, istenfélő magatartással és
szent szolgálattal, javaid odaadó felajánlásával és a ke-
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gyelmi eszközökkel való hűséges éléssel Istent dicsőítsd;
s minden gonosztól tartózkodva buzgón törekedsz-e a
szív és az élet tökéletes szentségére az Úr félelmében?
Felelet: Igen.
A szolgáló ekkor ezt mondja az illetőnek vagy az illetőknek:

Köszöntelek téged ebben a gyülekezetben, annak
megszentelt közösségében, a vele járó kötelességeket és
kiváltságokat is beleértve. Az Egyház mindenható Feje
áldjon meg és tartson meg téged, és tegyen képessé arra,
hogy hűséges légy minden jó cselekedetben, hogy életed
és tanúságtételed hatékony legyen, és embereket vezessen Krisztushoz.
A szolgáló ezután mindenkivel kezet fog, és a személyes köszöntés megfelelő szavaival mindenkit üdvözöl a
gyülekezetben.

(Az alábbi változatot az áthelyezési levéllel csatlakozó
tagok esetében kell használni:)
__________, korábban a Názáreti Egyház __________-i
gyülekezetének tagja(i), ennek a helyi gyülekezetnek a
közösségéhez kíván(nak) csatlakozni.
A szolgáló mindenkivel kezet fogva vagy az egész csoporthoz
szólva ezt mondja:

Örülök, hogy gyülekezetünk nevében a tagjaink között üdvözölhetlek (benneteket). Bízunk benne, hogy a
bátorítás és az erő forrása leszünk számodra (számotokra), és te (ti) is áldást és segítséget jelentesz (jelentetek)
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majd számunkra. Az Úr bőségesen áldjon meg (titeket)
a lelkek megmentésében és országának előrevitelében.
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802. Az úrvacsora szentsége
Az úrvacsora szertartása bevezethető az alkalomhoz illő igehirdetéssel és az 1Kor 11,23-29, a Lk 22,14-20 vagy más ideillő
szakasz felolvasásával. Azután a szolgáló a következő meghívást mondja el:

Maga az Úr rendelte el ezt a szentséget. Megparancsolta tanítványainak, hogy fogyasszanak a kenyérből
és a borból, megtört testének és kiontott vérének jelképeiből. Ez az Ő asztala. Az ünnepi étkezésre az Ő tanítványai hivatalosak. Mindazok, akik igaz bűnbánattal
elhagyták bűneiket, és üdvözítő hittel hisznek Jézusban,
jöjjenek, és vegyék ezeket a jeleket, s lelkük vigasztalására és örömére hit által részesedjenek Jézus Krisztus
életében. Gondoljunk arra, hogy most Urunk halálára és
szenvedésére emlékezünk, de ez egyúttal visszatérésének jelképe is. Ne felejtsük el, hogy az Úr közös, egyetlen asztalánál egyek vagyunk.
A szolgáló most bűnbánó és könyörgő imádságot mondhat,
mely a következő megszentelési imával fejeződik be:

Mindenható Isten, mennyei Atyánk, aki gyengéd szeretetedből egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust adtad, hogy
megváltásunkért kereszthalált szenvedjen, alázatosan
könyörgünk: hallgass meg minket. Add, hogy amikor
Fiad, a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztus szent rendelése
szerint, az ő szenvedésének és halálának emlékére magunkhoz vesszük adományaidat, a kenyeret és a bort, részesülhessünk az ő engesztelő áldozatának áldásaiban.
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Emlékezünk arra, hogy Urunk azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és miután hálát adott,
megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: „Ez az én testem, amely értetek adatik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. A vacsora után ugyanígy vette a poharat, és
miután hálát adott, tanítványainak adta, és így szólt: „E
pohár az új szövetség az én vérem által, amely értetek
kiontatik; ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok az én
emlékezetemre”.
Hadd járuljunk eléd igazi alázattal és hittel, amikor
ebben a szentségben részesülünk. A mi Urunk Jézus
Krisztus által. Ámen.
Ezután a szolgáló, aki először veszi az úrvacsorát, más jelen
levő szolgálók – és ha szükséges, a gondviselők – segítségével
ossza ki az úrvacsorát a híveknek.
Miközben a kenyeret osztja, a szolgáló ezt mondja:

A mi Urunk Jézus Krisztus teste, amely megtöretett
értetek, őrizzen meg titeket feddhetetlenül az örök életre. Vegyétek és egyétek annak emlékére, hogy Krisztus
meghalt értetek.
Amíg a pohár kézről-kézre jár, a szolgáló ezt mondja:

A mi Urunk Jézus Krisztus vére, amely kiontatott értetek, őrizzen meg titeket feddhetetlenül az örök életre.
Igyatok ebből annak emlékére, hogy Krisztus vére értetek kiontatott, és legyetek hálásak.
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Miután mindenki magához vette az úrvacsorát, befejezésül
a szolgáló hálaadó és odaszánó imát mondhat. (34.5, 413.4,
427.7, 428.2, 429.1)

MEGJEGYZÉS: Az úrvacsora szentségéhez csak erjesztetlen szőlőlét szabad használni.
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803. Házasságkötés
A házasság ünnepélyes megáldására kitűzött napon és órában a házasulandó felek – miután erre a törvény szerint és a
szolgáló gondos tanácsa és vezetése által alkalmassá váltak –
álljanak egymás mellé a szolgálóval szemben, a férfi a szolgáló
bal, a nő pedig a jobb keze felől, a szolgáló pedig így szóljon
a gyülekezethez:

Szeretteim! Összegyűltünk itt, Isten színe előtt, hogy
tanúi legyünk amint e férfi és e nő szent házasságban
életét összeköti. A házasság szent, tiszteletreméltó állapot, melyet Isten az ember ártatlanságának idején alapított, és számunkra a Krisztus és egyháza közötti titokzatos egységet jelképezi. Ezt a szent intézményt Krisztus a
galileai Kánában jelenlétével és az első általa végrehajtott csodával ékesítette és tette széppé, a Szentírás pedig
azt mondta róla, hogy minden ember tiszteli. Ezért nem
szabad meggondolatlanul házasságra lépni, hanem csak
tiszteletteljesen, körültekintően és istenfélelemben.
Az itt megjelent felek most ebben a szent intézményben kötik össze életüket.
A házasulandó párhoz fordulva a szolgáló ezt mondja:

__________ és __________, most, hogy Isten színe
előtt álltok, mindkettőtöket kérlek és kötelezlek: emlékezzetek arra, hogy a házasság köteléke végleges kötelezettségvállalás. Isten szándéka az, hogy házasságotok egy
életre szóljon, és csak a halál válasszon el benneteket.
Ha mai fogadalmatokat sosem szegitek meg, és mindig arra törekedtek, hogy Isten akaratát megismerjétek
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és meg is cselekedjétek, akkor életeteket megáldja Isten,
és otthonotokban békesség lesz.
Ezután a szolgáló ezt mondja a férfinak:

__________, akarod-e, hogy ez a nő hites feleséged legyen, hogy vele Isten rendelése szerint a házasság szent
kötelékében élj? Ígéred-e, hogy szeretni, vigasztalni,
és tisztelni fogod, és mellette maradsz betegségben és
egészségben; s minden mást elhagyva, holtodiglan-holtáiglan csak őhozzá fogsz ragaszkodni?
Felelet: Igen.
Ezután a szolgáló ezt mondja a nőnek:

__________, akarod-e, hogy ez a férfi hites férjed legyen, hogy vele Isten rendelése szerint a házasság szent
kötelékében élj? Ígéred-e, hogy szeretni, vigasztalni,
és tisztelni fogod, és mellette maradsz betegségben és
egészségben; s minden mást elhagyva, holtodiglan-holtáiglan csak őhozzá fogsz ragaszkodni?
Felelet: Igen.
Ezután a szolgálló megkérdezi:

Ki adja ezt a nőt feleségül ehhez a férfihoz?
Felelet: (melyet az apa vagy bárki, aki a menyasszonyt
férjhez adja, mond ki): Én.
Egymással szembe fordulva és egymás jobb kezét megfogva a
pár a következő fogadalmat teszi:
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A férfi a szolgáló után mondja:

Én, _________, hites feleségemül veszlek téged,
_________-t. A mai naptól kezdve Isten szent rendelése
szerint enyém vagy, és kitartok melletted jóban-rosszban,
gazdagságban-szegénységben, betegségben és egészségben; szeretlek és gondodat viselem, amíg a halál el nem
választ bennünket. Isten engem úgy segéljen.
A nő a szolgáló után mondja:

Én, _________, hites férjemül fogadlak téged,
_________-t. A mai naptól kezdve Isten szent rendelése
szerint enyém vagy, és kitartok melletted jóban-rosszban,
gazdagságban-szegénységben, betegségben és egészségben; szeretlek és gondodat viselem, amíg a halál el nem
választ bennünket. Isten engem úgy segéljen.
Ha úgy kívánják, akkor ide iktatható be a jegygyűrű-szertartás. A szolgáló átveszi a gyűrűt a násznagytól, és átadja a vőlegénynek. Amikor a vőlegény a menyasszony ujjára húzza a
gyűrűt, mondja a szolgáló után:

Szerelmem jeleként és állhatatos hűségem zálogaként
adom neked ezt a gyűrűt.
Kettős jegygyűrű-szertartáskor ismételjük meg a fentieket.
A pár ezután letérdel, miközben a szolgáló a következő imát
mondja el, vagy egy rögtönzött imát mond:
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Ó, örökkévaló Isten, az egész emberiség teremtője
és megtartója, minden lelki kegyelem ajándékozója, az
örök élet szerzője, áldd meg eme szolgáidat, ezt a férfit és nőt, akiket most a Te nevedben megáldunk; hogy
amint Izsák és Rebeka hűségesen együtt éltek, úgy ők is
biztosan megtartsák fogadalmukat és azt a szövetséget,
amely ebben az órában közöttük köttetett, s add, hogy
örökké együtt maradjanak szeretetben és békességben,
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Ezután a szolgáló ezt mondja:

Minthogy e férfi és nő közös megegyezéssel szent házasságra kíván lépni, s erről Isten és a megjelentek előtt
tanúságot tettek, valamint ezt kézfogással és a gyűrű felhúzásával is kinyilvánították, ezennel házastársaknak,
férjnek és feleségnek nyilvánítom őket, az Atya, a Fiú és
a Szentlélek nevében. Azokat, akiket Isten egybekötött,
ember el ne válassza. Ámen.
Ezután a szolgáló ezt az áldást mondja:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten áldjon, őrizzen
és tartson meg benneteket; tekintsen rátok jóindulatával
az Úr az Ő irgalmából, és töltsön el benneteket minden
lelki áldással és kegyelemmel. Éljetek úgy együtt ebben
az életben, hogy az eljövendő világban örök életetek
legyen.
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804. A gyászszertartás
Szeretteim! Azért gyűltünk ma össze, hogy megadjuk
a végtisztességet annak, ami elhunyt szerettünkben és
barátunkban halandó volt. Mély és őszinte részvétünket
fejezzük ki különösen nektek, veszteségetekben gyászoló családtagoknak. Engedjétek meg, hogy megosszuk
veletek azt a vigasztalást, amelyet Isten szava nyújt a
mostanihoz hasonló időkben:
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok
hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e
nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?
És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol
én vagyok, ott legyetek ti is” (Jn 14,1-3).
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az
nem hal meg soha” (Jn 11,25-26).
Könyörgés (a szolgáló saját szavaival vagy a
következőképpen):
Mindenható Isten, mennyei Atyánk, amikor belépünk a szomorúság eme hajlékába, felismerjük, hogy
teljes mértékben tőled függünk. Tudjuk, hogy valóban
szeretsz minket, és a halál árnyékát is a hajnal fényévé
tudod változtatni. Segíts most tiszteletteljes és engedelmes szívvel megállnunk előtted. Te vagy a mi oltalmunk
és erősségünk, ó Istenünk; mindig biztos segítségünk
vagy a nyomorúságban. Áraszd ránk bőséges irgalmadat.
Azok, akik ma gyászolnak, hadd találjanak vigasztalást
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és gyógyírt a Te megtartó kegyelmedben. Alázattal kérjük mindezt a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Ének vagy énekkari előadás.
Válogatott igeszakaszok:
„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki
nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra
az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre,
amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó
időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett
lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal
értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál,
Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon
a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek,
pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek,
mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét” (1Pt
1,3-9).
(Egyéb idézhető szakaszok: Mt 5,3-4.6.8; Zsolt 27,3-5.11.13-14;
46,2-7.11-12.)

Igehirdetés
Ének vagy énekkari előadás
Záró imádság

Szertartásrend

279

A sírnál
Amikor a gyászolók egybegyűltek, a szolgáló felolvashatja a
következő igeszakaszok valamelyikét (vagy mindegyikét):

„Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll
a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon
szemeim látják meg, nem más” (Jób 19,25-27).
„Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan
mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni.
Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.…
Akkor teljesül be, ami meg van írva: »Teljes a diadal a
halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?« A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a
törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk
a mi Urunk Jézus Krisztus által!
Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló
az Úrban” (1Kor 15,51-52.54-58).
„És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta:
»Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak
meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert
megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket«” (Jel 14,13).
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Ezután a szolgáló felolvassa az alábbi sírbatételi szövegek
egyikét:

Hívő esetében:
Minthogy elhunyt szerettünk lelke visszatért Istenhez,
aki adta, testét gyengéden átadjuk a sírnak a halottak
feltámadásába és a túlvilági életbe vetett szilárd bizalommal és biztos reménységgel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki az Ő dicsőséges testéhez hasonló új testet
fog adni nekünk. „Boldogok a halottak, akik az Úrban
halnak meg.”
Nem hívő esetében:
Eljöttünk, hogy eltávozott barátunk testét átadjuk a
vele rokon pornak. Lelkét rábízzuk Istenre, mert tudjuk,
hogy az egész föld irgalmas bírája igaz ítéletet fog hozni. Mi, akik itt maradtunk, szánjuk oda magunkat ismét
arra, hogy Isten félelmében és szeretetében éljünk, hogy
dicsőségesen mehessünk be a mennyek országába.
Gyermek esetében:
A mi Urunk Jézus Krisztus által az örök életre való
feltámadás szilárd és biztos reménységében adjuk át e
gyermek testét a sírnak. És ahogyan Jézus földi életében
átölelte és megáldotta a gyermekeket, úgy vegye magához ezt a kicsinyét is, mert – ahogyan Ő mondta – „ilyeneké a mennyek országa”.
Imádság:
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Mennyei Atyánk, minden irgalom Istene, rád tekintünk a szomorúság és gyász eme órájában. Vigasztald
meg ezeket a drága lelkeket, kiknek szíve nehéz és szomorú. Légy velük, tartsd meg és vezesd őket az elkövetkezendő napokban. Add, ó Urunk, hogy szeressenek és
szolgáljanak téged, és kapják meg ígéreteid teljességét
az eljövendő világban.
„A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére
által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a
juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden
jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt,
ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség
örökkön-örökké. Ámen” (Zsid 13,20-21).
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805. Tisztségviselők beiktatása
Egy odaillő ének eléneklése után a titkár felolvassa a beiktatandó tisztségviselők nevét és pozícióját. Ők előrejöhetnek,
és megállhatnak a szolgálóval szemben. Mindegyikük kapjon
egy fogadalmi kártyát.* Ezután a szolgáló ezt mondja:

Felismerve Istennek azt a módszerét, miszerint munkásokat választ ki a keresztyén szolgálat konkrét területeire, eljutottunk ahhoz a pillanathoz, amikor beiktatjuk az előttünk álló tisztségviselőket (és/vagy tanítókat),
akiket szabályosan kiválasztottak arra, hogy a következő
évben gyülekezetünkben szolgáljanak. Hallgassuk meg,
mire tanít bennünket Isten az Ő szent Igéjében.
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim,
hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő
és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek
megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róm
12,1-2).
„Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt,
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét” (2Tim 2,15).
„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy,
hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek
egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel;
*

Beszerezhető a Názáreti Kiadónál.
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hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek” (Kol
3,16).
„Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját” (Gal 6,6).
Most következik az a fontos pillanat, amikor ti, akik a
gyülekezet előtt álltok, vállaljátok azt a feladatot, hogy
foglalkoztok a gyülekezetnek és kisegítő szervezeteinek
az ügyeivel. Tekintsétek úgy azt a megbízatást, amelyet
most elvállaltok, mint az Úr szolgálatának különleges lehetőségét, és találjatok örömet és lelki áldást munkátok
végzésében.
Feladatotok nem könnyű, mert az egyház előrehaladása és lelkek sorsa van a kezetekben. Felelősek vagytok
a keresztyén jellem kibontakoztatásáért, legfőbb célotok
pedig Krisztushoz vezetni a kárhozat felé menetelőket.
Adjon nektek Isten bölcsességet és erőt, ahogyan munkáját végzitek az Ő dicsőségére.
Kaptatok egy kártyát, amelyre egy fogadalom van
nyomtatva. Fel fogjuk olvasni közösen, és miközben
elmondjuk a szöveget, szánjuk oda magunkat a benne
foglaltakra.
A MUNKÁSOK FOGADALMA
Tekintettel arra a bizalomra, amelyet ez a gyülekezet
belém helyezett, amikor kiválasztott erre a hivatalra,
melyet most elvállalok, szövetségi kötéssel fogadom,
hogy...
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A Názáreti Egyház eszményeivel és normáival összhangban magasra teszem a mércét a keresztyén életben
és példaadásban.
Az imádságra és a bibliaolvasásra minden nap meghatározott időt elkülönítve fejlesztem személyes keresztyén hitéletemet.
Hacsak a Gondviselés meg nem akadályoz benne,
jelen leszek a gyülekezet szokásos vasárnapi iskoláján,
vasárnap reggeli és esti igehirdetéssel egybekötött istentiszteletén és hétköznapi összejövetelén.
Lelkiismeretesen részt veszek azoknak a testületeknek, tanácsoknak és bizottságoknak minden szabályosan összehívott ülésén, amelyek tagjául kijelöltek vagy ki
fognak jelölni.
Felettesemnek jelezni fogom, ha a kitűzött időpontban nem tudok megjelenni, vagy a tisztségemmel járó
feladatokat nem tudom elvégezni.
Szorgalmasan olvasni fogom a felekezeti kiadványokat és minden egyéb könyvet és irodalmat, amely segít
hivatali kötelességeim ellátásában.
Lehetőségeimhez mérten részt veszek a Folyamatos
Laikusképzés programjain, hogy képezzem magam és
javítsam képességeimet.
Törekszem arra, hogy mások lelki jóléte iránti aktív
érdeklődéssel és a gyülekezet minden evangelizációs
összejövetelének látogatásával és támogatásával embereket vezessek Jézus Krisztushoz.
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A szolgáló ekkor az alkalomhoz illő imát mond, majd el lehet énekelni egy odaszánási éneket. Ezután a szolgáló ezt
mondja:

Miután szíveteket és kezeteket elköteleztétek arra,
hogy feladataitok ellátásával előreviszitek e gyülekezet munkáját, beiktatlak most titeket abba a tisztségbe,
amelyre megválasztottak vagy kineveztek benneteket.
Mostantól kezdve létfontosságú részei vagytok gyülekezetünk szervezeti struktúrájának és vezetőségének.
Példátokkal, elveitekkel és szorgalmas szolgálatotokkal
legyetek az Úr szőlőskertjének eredményes munkásai.
A szolgáló megkéri a gyülekezet tagjait, hogy álljanak fel,
majd ezt mondja nekik:

Hallottátok az ígéretet és fogadalmat, amelyet gyülekezeti vezetőitek a következő évre tettek. Most felszólítalak benneteket mint a gyülekezet tagjait, hogy hűségesen támogassátok őket. A terhek, amelyeket a vállukra
tettünk, nehezek, és szükségük lesz a segítségetekre és az
imádságaitokra. Kérlek, viszonyuljatok mindig megértően a problémáikhoz, és legyetek türelmesek, ha kudarcot vallani látszanak. Segítsetek örömmel, amikor megkérnek rá, hogy közösen munkálkodva gyülekezetünk
hatékony eszköz legyen az elveszettek megmentésében.
A szolgáló ezután záró imádságot mondhat, vagy a gyülekezettel együtt elmondhatja az Urunktól tanult imádságot.
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806. Templomszentelés
Szolgáló: Miután Isten keze megsegített minket, kegyelme és ereje pedig lehetővé tette, hogy nevének dicsőségére befejezzük ezt az épületet, most megállunk
Isten színe előtt, hogy felszenteljük ezt az építményt országának szolgálatára.
Istennek, a mi Atyánknak dicsőségére, akitől minden
jó és tökéletes ajándék származik; a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus tiszteletére; és a Szentléleknek, a
világosság, az élet és az erő forrásának, Megszentelőnknek magasztalására...
Gyülekezet: örömmel és hálával alázatosan odaszenteljük most ezt az épületet.
Szolgáló: Mindazok emlékezetére, akik szerették és
szolgálták ezt a gyülekezetet, akik megalapozták azt az
örökséget, amelyet most élvezünk, és akik most már a
diadalmas Egyházhoz tartoznak...
Gyülekezet: hálatelt szívvel odaszenteljük ezt az épületet (templomot, iskolát, közösségi termet stb.).
Szolgáló: Istennek imával és énekkel való tiszteletére,
az Ige hirdetésére, a Szentírás tanítására és a szentek
közösségének gyakorlására...
Gyülekezet: ünnepélyesen odaszenteljük Istennek ezt
a házát.
Szolgáló: A gyászolók vigasztalására, a gyengék megerősítésére, a megkísértettek megsegítésére, és arra,
hogy mindazok, akik e falak közé lépnek, reményt és bátorságot kapjanak...
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Gyülekezet: odaszenteljük a közösségnek és az imádságnak ezt a helyét.
Szolgáló: A bűnből való megszabadulás örömhírének
továbbadására, a bibliai szentség terjesztésére, az igazságban való tanításra és embertársaink szolgálatára...
Gyülekezet: tiszteletteljesen odaszenteljük ezt az
épületet.
Együtt: Isten munkatársaiként most összekapcsoljuk
kezünket és szívünket, és ismét odaszánjuk magunkat
azokra a nemes és szent célokra, amelyekre ezt az épületet elkülönítettük. Felajánljuk állhatatos odaadásunkat,
hűséges sáfárkodásunkat és szorgalmas szolgálatunkat
avégett, hogy ezen a helyen az Úr neve dicsőíttessék és
országa előmozdíttassék – Jézus Krisztus, a mi Urunk
által. Ámen.

VIII. rész
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Nemzetközi Názáreti Ifjúság
Nemzetközi Názáreti Misszió
A Vasárnapi Iskola szabályzata
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I. FEJEZET
810. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság
Alkotmánya
„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban” (1Tim 4,12).
	I.	Küldetésünk
A Nemzetközi Názáreti Ifjúság küldetése az, hogy a nemzedékünket dinamikus életre hívjuk Krisztusban.
	II.	Tagjaink
A Nemzetközi Názáreti Ifjúság tagságába tartoznak mindazok, akik részt vesznek a názáreti ifjúsági szolgálatban, és
úgy döntenek, hogy azonosulnak kinyilvánított látásunkkal
és értékeinkkel.
	III.	Látásunk
A Názáreti Egyház vallja, hogy a fiatalság szerves része az
Egyháznak. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság azért van, hogy
a fiatalokat Jézus Krisztushoz fűződő, élethosszig tartó kapcsolathoz vezesse, és segítsen nekik tanítványként növekedni a keresztyén szolgálat útján.
	IV.	Értékeink
• Értékeljük a fiatalokat… fontosak Isten országában.
• Értékeljük a Bibliát… amely Isten változhatatlan igazsága életünkre nézve.
• Értékeljük az imádságot… a mennyei Atyánkkal folytatott létfontosságú, kölcsönös kommunikációt.
• Értékeljük az Egyházat… a szentséget hirdető hívők világméretű közösségét, amely kulturális szempontból sokszínű, de Krisztusban egy.
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• Értékeljük az istentiszteletet… a bizalmas Istennel való
találkozásokat, melyek megváltoztatják életünket.
• Értékeljük a tanítványságot… a Krisztushoz hasonlóvá
válás életformáját.
• Értékeljük a közösséget… olyan kapcsolatok építését,
amelyek segítenek összekapcsolódnunk egymással és
Istennel.
• Értékeljük a szolgálatot… Isten kegyelmének a világunkra való kiterjesztését.
• Értékeljük a bizonyságtételt… Isten szeretetének szavakban és tettekben történő megosztását.
• Értékeljük a szentséget… a kegyelem munkáját, melynek
révén Isten az ő Szentlelkének munkálkodása által lehetővé teszi, hogy életünkkel Krisztust képviseljük mindabban, akik vagyunk és amit teszünk.
Ezek az értékek a szent élet fontos dimenziói, melyeknek
tükröződniük kell az NNI életében és szolgálatában, az
egyház minden szintjén. (Ezekről az értékekről a Názáreti
Egyház Egyházrendjében található Hitelvekben olvashatunk
bővebben.) Ezen értékek tükrözését illetően a következő
vezérelveket ismerjük el:
	V.	Vezérelveink
• Az NNI a fiatalokért van.
A Nemzetközi Názáreti Ifjúság azért létezik, hogy megnyerje, felkészítse és az Isten országában való szolgálatra alkalmassá tegye a fiatalokat, és elősegítse a Názáreti
Egyházba való beépülésüket.
• Az NNI középpontjában Krisztus áll.
Abban, hogy kik vagyunk, Krisztus a meghatározó; az
Isten szava jelenti a tekintélyt mindenben, amit teszünk;
és szentség jellemzi az életvitelünket.
• Az NNI a fiatalok kapcsolatokban kifejeződő szolgálatára
épül, amely a helyi gyülekezetben történik.
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•

•

•

•

A fiataloknak a helyi gyülekezetben folyó hatékony szolgálata alapvető feltétele az NNI egészséges működésének
és életképességének. A kapcsolatok és a testet öltött szolgálat jelentik a názáreti ifjúsági szolgálat alapját, amely a
Krisztusban való lelki érettség felé vezeti a fiatalokat.
Az NNI képezi és pártfogolja a fiatal vezetőket
Az NNI gondoskodik a jövőbeni vezetők képzésének
lehetőségeiről, hogy a fiatalok gondoskodó és támogató
környezetben fejlődjenek, és használják Istentől kapott
ajándékaikat, hogy a Názáreti Egyházban szilárd vezetők
legyenek. A vezetőképzés, a számon kérhetőség, valamint
a szolgálat értékelésének és módosításának mechanizmusai az NNI létfontosságú funkciói.
Az NNI felhatalmaz a vezetésre
Az időszerű ifjúsági szolgálat megköveteli, hogy a szolgálat felelőssége és a szervezeti döntések minden szinten az
NNI vezetősége és a megfelelő irányító testületek kezében
legyenek. A hovatartozás érzése, a tulajdonosi szemlélet,
a szenvedélyes szolgálat és a döntéshozatalban való részvétel kulcsfontosságú elemei annak a folyamatnak, amelyben a fiatalok az NNI révén felkészülnek a vezetésre.
Az NNI egységet és sokszínűséget jelent Krisztusban
Az NNI elkötelezetten megérti és ünnepli a különbségeket
és a sokszínűséget: a nyelvi, bőrszínbeli, faji, kulturális, társadalmi-gazdasági és nemi eltéréseket. Különbözőségünk
nem csorbítja az egységet, hanem erősíti a lehetőségeinket és hatékonyságunkat. Jézus Krisztus jó hírének kulturálisan időszerű továbbadása mindig kiemelten fontos
feladatunk.
Az NNI hálózatokat és együttműködést teremt
Az NNI minden szintjén az együtt munkálkodás légköre
jellemzi kapcsolatainkat. Az egyházban létrejövő hálózatok elősegítik, hogy a fiatalok fejlődjenek és részt ve-
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gyenek a szolgálatban; az NNI aktívan részt vesz az ilyen
együttműködést igénylő vállalkozásokban.
	VI.	Szolgálatunk iránya
A Nemzetközi Názáreti Ifjúság Alkotmánya irányt mutat
az ifjúsági szolgálat megszervezésére, tervezésére és megvalósítására a Názáreti Egyház minden szintjén. Általános
szolgálati tervek állnak rendelkezésre, melyek felhasználására bátorítjuk az NNI helyi, kerületi és regionális csoportjait, miután a saját szolgálati helyzetükhöz és ifjúsági
szolgálatuk szükségeihez igazították őket. A szolgálati terveknek minden szinten összhangban kell lenniük az NNI
Alkotmányával és a Názáreti Egyház Egyházrendjével.
	VII.	Módosítások
Az NNI Alkotmánya az NNI Globális Kongresszusán elfogadott határozatokkal módosítható a Globális Szolgálati
Terv szerint.
Helyi Szolgálati Terv

	I.	Tagság és a szolgálat fókusza
1. szakasz: Felépítés és felügyelet
1. A helyi NNI tagságát azok alkotják, akik részt vesznek
egy NNI-csoport szolgálataiban, és csatlakoznak a helyi
csoporthoz.
2. A helyi NNI pontos jegyzéket vezet az összes aktív tagjáról.
3. A helyi NNI felelősséggel tartozik a tagjainak, a helyi gyülekezet vezetőségének és a lelkipásztornak.
4. A helyi NNI beszámol a gyülekezet vezetőségének (havonta)
és az Éves Gyülekezeti Gyűlésnek.

294

A kisegítő szervezetek alkotmánya

2. szakasz: A szolgálat fókusza
1. A helyi NNI hagyományos szolgálati fókusza a legalább 12
éves fiatalok, főiskolai/egyetemi hallgatók és fiatal felnőttek
korosztálya. A helyi NNI-Tanács a lelkipásztor és a gyülekezeti vezetőség jóváhagyásával belátása szerint módosíthatja a
szolgálati fókuszt (célkorosztályt).
2. A képviselet és a programszervezés céljából a helyi NNITanács különböző korosztályokat határoz meg a helyi ifjúsági
szolgálat szükségleteinek megfelelően.
II. Vezetők
1. szakasz: Tisztségviselők
1. A helyi NNI tisztségviselői az elnök, valamint az éves NNIgyűlésen választott legfeljebb három személy, akik a helyi
gyülekezet igényei szerint különböző szolgálati feladatokkal
vannak megbízva. Ezek a tisztségviselők a Végrehajtó Bizottságban szolgálnak.
2. A helyi NNI tisztségviselői olyan személyek lehetnek, akik
annak a helyi gyülekezetnek a tagjai, amely gyülekezet
NNI-szervezetében szolgálnak; aktívan részt vesznek a helyi
ifjúsági szolgálatban; s élen járnak a személyes példaadásban
és a szolgálatban.
3. Azokban a gyülekezetekben, ahol az NNI nincs megszervezve (ahol nincs helyi NNI-Tanács), a lelkipásztor a gyülekezetvezetőség jóváhagyásával kijelölhet egy NNI-elnököt, hogy a
gyülekezet elkezdje elérni a fiatalokat Krisztusért, és tegyen
valamit a lelki növekedésükért.
2. szakasz: Választás
1. A tisztségviselőket évente a helyi NNI tagjai választják az
éves gyűlésen, és az utódaik megválasztásáig, illetve szolgálatba lépéséig szolgálnak.
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2. Az NNI tisztségviselőit egy jelölőbizottság jelöli. A jelölőbizottságot a lelkipásztor állítja fel, és tagjai az NNI-tagok,
valamint a lelkipásztor és az NNI-elnök. Minden jelölést a
lelkipásztornak és a gyülekezet vezetőségének kell jóváhagynia. A helyi NNI-elnöknek jelölt személyeknek legalább 15
évesnek kell lenniük a szavazás idején.
3. A tisztségviselőket az éves NNI-gyűlésen jelen levő NNItagok választják meg abszolút többségi szavazással. Amikor
egy tisztségre csak egy jelölt van, a választás titkos „igennem” szavazással történik, és kétharmados többséget igényel. Kizárólag azok szavazhatnak az elnök személyére, akik
a Názáreti Egyház helyi gyülekezetének is tagjai.
4. Egy hivatalban lévő tisztségviselő újraválasztható „igennem” szavazással, amennyiben ilyen szavazást javasolt
a jelölőbizottságnak az NNI-Tanács, s a lelkipásztor és a
gyülekezetvezetőség jóváhagyta, továbbá az éves NNI-gyűlés
kétharmados többséggel megszavazta ezt.
5. Üresedés akkor történik, ha egy tisztségviselő megszünteti
tagságát a helyi gyülekezetben, lemond, vagy a tanács kétharmados többségi szavazásával leváltják tisztségéből feladatainak elhanyagolása, illetve nem megfelelő viselkedése miatt.
Amennyiben üresedés történik a tisztségekben, az NNI-Tanács
tölti be az üresedést – egy jelölt esetében kétharmados többséget, két vagy több jelölt esetében pedig abszolút többséget
igénylő szavazással. Amennyiben az üresedés az NNI-elnök
pozíciójában következik be, a választási ülésen a lelkipásztor,
az ifjúsági lelkész vagy az általa kijelölt személy elnököl.
3. szakasz: Feladatok
1. Az NNI-elnök feladatköre a következő:
a. Az NNI-Tanács elnökeként látást adni a helyi gyülekezet
ifjúsági munkáját illetően.
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b. Elősegíteni az ifjúsági szolgálat fejlődését, és az NNITanáccsal együttműködve meghatározni a szolgálat
fókuszát, figyelembe véve a fiataljaik szükségeit.
c. Szolgálni a gyülekezetvezetőségben, és havonta beszámolót készíteni a vezetőségnek. A helyi gyülekezetvezetőség
az éves választás előtt meghatározhat egy minimális életkort az NNI-elnök személyére nézve, aki a gyülekezetvezetőségben is szolgál. Amennyiben az elnök fiatalabb, az
NNI-Tanács kijelölhet egy NNI-képviselőt, aki a gyülekezetvezetőségben képviseli az NNI-t – amely kijelölést a
gyülekezetvezetőségnek kell jóváhagynia.
d. Éves szolgálati és pénzügyi beszámolót benyújtani az
Éves Gyülekezeti Gyűlésnek.
e. A gyülekezetvezetőségnek javaslatot tenni a helyi NNI
költségvetésére, melyet az NNI-Tanácsnak is jóvá kell
hagynia.
f. Hivatalból szolgálni a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok
Testületében, koordinálva a gyülekezetben folyó ifjúsági
Vasárnapi Iskolai oktatást.
g. Küldöttként részt venni a Kerületi NNI-Kongresszuson
és a Kerületi Gyűlésen. Amennyiben az elnök nem tud
jelen lenni, az NNI-Tanács egy pótküldöttet választhat,
akit a lelkipásztornak és a gyülekezetvezetőségnek kell
jóváhagynia.
2. Az NNI többi tisztségviselőjének feladatai a következők:
a. Vezetőket képezni és kijelölni az NNI különböző helyi
szolgálataira.
b. A fiatalok példaképeiként és lelki vezetőiként szolgálni a
helyi gyülekezeten belül és kívül egyaránt.
c. A helyi gyülekezet szükségeinek megfelelően meghatározni és kiosztani a pozíciókat és ifjúsági szolgálati
feladatokat.
d. A számon kérhetőség és a hatékonyság biztosítása végett
kiosztani a következő feladatokat:
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(1) Pontos feljegyzéseket vezetni az NNI-Tanács minden üléséről, és lebonyolítani a helyi NNI minden
levelezését.
(2) A gyülekezetvezetőség előírásai szerint kiadni, bevételezni és számon tartani az NNI pénzeszközeit.
(3) Elkészíteni egy éves pénzügyi beszámolót minden
bevételről és kiadásról, és benyújtani azt az Éves
Gyülekezeti Gyűlésnek.
(4) Az NNI-elnökkel együttműködve kidolgozni az éves
költségvetést, amelyet a tanácsnak és a gyülekezeti
vezetőségnek kell benyújtani jóváhagyásra.
e. Az NNI-elnökkel együttműködve minden lehetséges
módon segíteni a helyi NNI szolgálatát.
f. Elvégezni minden más szolgálatot, amellyel az NNI Tanácsa megbízta.
4. szakasz: Fizetett munkatársak
1. Ha a gyülekezet ifjúsági lelkészt alkalmaz, a lelkipásztor – a
gyülekezet vezetőségével és az NNI-Tanáccsal konzultálva –
átadja az NNI felelősségét az ifjúsági lelkésznek. Ebben az
esetben az ifjúsági lelkész végez el néhány olyan feladatot,
melyet máskülönben a helyi NNI-elnök látna el. Az NNIelnök azonban ilyenkor is fontos szerepet tölt be: gondoskodik a helyi ifjúsági szolgálat létfontosságú laikus vezetéséről,
támogatásáról és képviseletéről. A lelkipásztor, az ifjúsági
lelkész és az NNI-Tanács együtt dolgozza ki a két tisztséghez
tartozó szerepkört és felelősséget, meghatározva, hogyan
szolgálják együtt a gyülekezeti ifjúsági munkát.
2. Az ifjúsági lelkész nem szolgálhat NNI-elnökként.
3. Az ifjúsági lelkész hivatalból tagja az NNI-Tanácsnak, a Végrehajtó Bizottságnak és az NNI Jelölőbizottságának.
4. Az ifjúsági lelkész szolgálhat a lelkipásztor megbízottjaként
az NNI-vel kapcsolatos feladatkörökben.
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5. Ha egy gyülekezetben több fizetett munkatárs szolgálja az
NNI-n belüli egyes korosztályokat, akkor a gyülekezet tisztségeket hozhat létre a munkatársakhoz tartozó korosztályok
vezetése végett, és meghatározhatja, hogy e tisztségek betöltői hogyan képviseljék az NNI-t a gyülekezetvezetőségben.
	III.	Tanács
1. szakasz: Összetétele
1. A helyi NNI-Tanács tagjai az NNI tisztségviselői, a választott
vagy kijelölt általános ifjúsági tagok és szolgálatvezetők –
szükség szerint –, valamint a lelkipásztor és/vagy ifjúsági
lelkész, akik közösen gondoskodnak az átfogó látásról a helyi
ifjúsági szolgálatot illetően.
2. Az NNI-Tanács tagjai a helyi Nemzetközi Názáreti Ifjúság
tagjai kell, hogy legyenek. A helyi gyülekezetben való tagság
erősen javasolt; az NNI-Tanács tagjaitól el kell várni, hogy
csatlakozzanak a gyülekezethez.
2. szakasz: Választás
1. A helyi NNI tagjait egy jelölőbizottság jelöli az NNITanácsba.
2. Az NNI tagsága azután az éves NNI-gyűlésen abszolút
többségi szavazással megválasztja az NNI-Tanács tagjait az
előterjesztett jelöltek közül.
3. Üresedés akkor történik, ha egy tanácstag megszünteti
tagságát a helyi NNI-ben, lemond, vagy a tanács kétharmados többségi szavazásával leváltják tisztségéből feladatainak elhanyagolása, illetve nem megfelelő viselkedése
miatt. Amennyiben üresedés történik a tanács tagjai között,
az NNI-Tanács tölti be az üresedést – egy jelölt esetében
kétharmados többséget, két vagy több jelölt esetében pedig
abszolút többséget igénylő szavazással.
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4. Ha egy gyülekezetnek hétnél kevesebb NNI-tagja van, a
lelkipásztor kijelölheti az NNI-Tanács tagjait, hogy az ifjúsági
szolgálat fejlődhessen, és a fiatalokat elérjék Krisztusért.
3. szakasz: Feladatok
1. Az NNI-Tanács felelős a helyi gyülekezet teljes ifjúsági
szolgálatának megtervezésért és megszervezésért, s tisztségviselőin és vezetőin keresztül kezdeményezi és irányítja a
szolgálatokat és tevékenységeket, hogy elérjék a fiatalokat
Krisztusért, és a helyi gyülekezet vezetőségével összhangban
igyekezzenek betölteni lelki növekedésük igényeit.
2. Az NNI-Tanács a helyi ifjúsági szolgálat szükségeit figyelembe véve meghatározza a helyi NNI szolgálatának fókuszát;
tisztségeket és feladatköröket alakít ki, és személyeket bíz
meg a szolgálat igazgatásával.
3. Az NNI-Tanács gondoskodik a Vasárnapi Iskola ifjúsági
szolgálatának vezetéséről azáltal, hogy az ifjúság körében
támogatja a Vasárnapi Iskolába való beiratkozást és annak
látogatását; jelöli az ifjúsági Vasárnapi Iskola tanítóit és
vezetőit, és gondoskodik képzésükről; s a Vasárnapi Iskolai
Szolgálatok Testületével együttműködve javaslatot tesz az
alkalmazandó tantervekre és forrásanyagokra.
4. Az NNI-Tanács a Kerületi NNI-Tanáccsal együttműködve
népszerűsíti az NNI kerületi, regionális és globális szolgálatait a gyülekezet fiataljai között.
5. Az NNI-Tanács megalkotja és ismerteti a Helyi Szolgálati
Terv módosításának folyamatát.
4. szakasz: Bizottságok
1. Az NNI Végrehajtó Bizottságát az NNI választott tisztségviselői és a lelkipásztor vagy az ifjúsági lelkész alkotják.
A Végrehajtó Bizottság szükség esetén elláthatja az NNITanács feladatait. A Végrehajtó Bizottság minden határoza-
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tát közölni kell a tanács többi tagjával, és a határozatokat a
következő ülésen a tanács egészének jóvá kell hagynia.
2. Az NNI-Tanács létrehozhat különböző szolgálati vagy
korosztályokra felosztott bizottságokat, ahogy az ifjúsági
szolgálat igénye megkívánja.
5. szakasz: Fizetett munkatársak
1. Az ifjúsági lelkész feladatait a gyülekezetvezetőséggel és az
NNI-Tanáccsal konzultálva a lelkipásztor határozza meg.
2. Az NNI-Tanács és az ifjúsági lelkész közösen és összehangoltan munkálkodnak.
3. Ha egy gyülekezetben több fizetett munkatárs szolgálja az
NNI-n belüli egyes korosztályokat, akkor a gyülekezet az e
munkatársak által vezetett ifjúsági korosztályok számára külön-külön NNI-Tanácsokat vagy bizottságokat alakíthat ki. A
gyülekezet eldöntheti, hogy felállít-e egy koordináló tanácsot
a különböző csoportok összefogására.
	IV. Alkalmak
1. szakasz: Helyi NNI-alkalmak
1. Különböző helyi NNI-gyűlések segítik a fiatalok hatékony
szolgálatát.
2. A helyi NNI-csoport részt vesz az NNI kerületi, regionális és
globális alkalmain, amelyek tovább erősítik a gyülekezetben
az ifjúsági szolgálatot.
2. szakasz: Az NNI-Tanács ülései
1. Az NNI-Tanács rendszeresen ülésezik, hogy betöltse az NNI
küldetését és látását.
2. A tanács üléseinek időpontját az elnök vagy a lelkipásztor
határozza meg, illetve ők hívják össze a tanácsot.
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3. szakasz: Éves gyűlés
1. A helyi NNI éves gyűlését hatvan nappal a Kerületi NNIKongresszus előtt kell megtartani, a Názáreti Egyház Egyházrendje szerint.
2. Az NNI tisztségviselőit, a tanács tagjait és a Kerületi NNIKongresszus küldötteit az éves NNI-gyűlésen választják meg.
3. Az NNI Helyi Szolgálati Terve az éves NNI-gyűlésen módosítható kétharmados többséget igénylő szavazással.
	V.	Szolgálatok
1. szakasz: Evangelizáció
Az NNI különféle folyamatos szolgálatokat és különleges alkalmakat dolgoz ki és valósít meg annak érdekében, hogy a fiatalokat elérjük Krisztusért.
2. szakasz: Tanítványság
Az NNI különféle folyamatos szolgálatokat és különleges alkalmakat dolgoz ki és valósít meg annak érdekében, hogy gondoskodjon
a fiatalok lelki növekedéséről, és felhívja őket, hogy Krisztus tanítványaiként növekedjenek a személyes odaadásban, dicsőítésben,
közösségben, szolgálatban és mások Krisztushoz vezetésében.
3. szakasz: Vezetőképzés
Az NNI különféle folyamatos szolgálatokat és különleges alkalmakat dolgoz ki és valósít meg annak érdekében, hogy pártfogolja
és felkészítse a fiatalokat, hogy vezetők legyenek Krisztusért és
Egyházáért.
	VI.	Módosítások
1. szakasz: Gondoskodás
1. Ez a Helyi Szolgálati Terv gondoskodik a helyi NNI szervezeti felépítésének, működésének és vezetésének alapvető
formájáról. A helyi NNI-csoport a helyi ifjúsági szolgálat
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szükségeit figyelembe véve módosíthatja a tervet, összhangban a Nemzetközi Názáreti Ifjúság Alkotmányával és a
Názáreti Egyház Egyházrendjével.
2. Bármilyen területen, amelyre ez a szolgálati terv nem terjed
ki, a helyi NNI-Tanács jogosult eljárni.
2. szakasz: Folyamat
1. Az NNI-Tanács alakítja ki és hozza nyilvánosságra a Helyi
Szolgálati Terv módosításának folyamatát, és a tanácsnak
kell jóváhagynia a javasolt módosításokat, mielőtt azokat az
NNI éves gyűlése elé terjesztenék.
2. A Helyi Szolgálati Terv javasolt módosításait az NNI éves
gyűlése előtt el kell juttatni az NNI tagjaihoz.
3. A módosításokat az éves NNI-gyűlésen jelen lévő és szavazó
NNI-tagok kétharmados szavazattöbbségével lehet elfogadni, de a gyülekezet vezetőségének is jóvá kell hagynia őket.
4. A Helyi Szolgálati Terven végrehajtott minden módosítás az
NNI éves gyűlése után legkésőbb 30 nap múlva hatályba lép.
A módosított tervet írásban kell eljuttatni az illetékesekhez,
mielőtt hatályba lépne.
Kerületi Szolgálati Terv

	I.	Tagság és a szolgálat fókusza
1. szakasz: Felépítés és felügyelet
1. A kerület határain belüli összes helyi NNI-csoport és NNItag alkotja a kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúságot.
2. A kerületi NNI felelősséggel tartozik a tagjainak, a kerületi
szuperintendensnek és a Kerületi Tanácsadó Testületnek.
3. A kerületi NNI a kerületi NNI-elnök révén évente beszámol
a kerületi NNI-Kongresszusnak és a Kerületi Gyűlésnek.
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2. szakasz: A szolgálat fókusza
1. A kerületi NNI hagyományos szolgálati fókusza a legalább
12 éves fiatalok, főiskolai/egyetemi hallgatók és fiatal
felnőttek korosztálya. A kerületi NNI-Tanács a kerületi
szuperintendens és a Kerületi Tanácsadó Testület jóváhagyásával belátása szerint módosíthatja a szolgálati fókuszt
(célkorosztályt).
2. A képviselet és a programszervezés céljából a kerületi NNITanács különböző korosztályokat határoz meg a kerületi
ifjúsági szolgálat szükségleteinek megfelelően.
II. Vezetők
1. szakasz: Tisztségviselők
1. A kerületi NNI tisztségviselői az elnök, az alelnök, a titkár és
a pénztáros.
2. A kerületi NNI tisztségviselői olyan személyek lehetnek, akik
a megválasztásuk idején az adott kerület egyik helyi názáreti
gyülekezetének tagjai, aktívak az ifjúsági szolgálatban, s élen
járnak a személyes példamutatásban és a szolgálatban.
3. A kerületi NNI tisztségviselői fizetés nélkül szolgálnak. Adminisztrációs munkájuk költségeit a kerületi NNI költségvetésének kell tartalmaznia.
4. Azokban a kerületekben, ahol az NNI még nincs megszervezve (ahol nincs kerületi NNI-Kongresszus), a kerületi
szuperintendens kijelölhet egy kerületi NNI-elnököt, hogy a
helyi gyülekezetek segítséget kapjanak a fiatalok Krisztusnak
való megnyerése és lelki növekedésük igényeinek kielégítése
terén.
2. szakasz: Választás
1. A kerületi NNI tisztségviselőit a Kerületi NNIKongresszuson választják meg egyéves szolgálati időre,
amely a Kongresszus bezárásától utódaik megválasztásáig és
szolgálatba lépésééig tart. A Kerületi NNI Jelölőbizottságá-
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nak javaslatára és a kerületi szuperintendens jóváhagyásával
egy tisztségviselő kétéves szolgálati időre is megválasztható.
A kerületi NNI tisztségviselőit egy kerületi jelölőbizottság
jelöli. A jelölőbizottságot a Kerületi NNI-Tanács állítja fel;
tagjai a következők: a kerületi NNI legalább négy tagja, a
kerületi szuperintendens és a kerületi NNI-elnök. Minden
jelöltet a Kerületi NNI-Tanácsnak és a kerületi szuperintendensnek kell jóváhagynia.
A tisztségviselőket azután az éves NNI-Kongresszuson jelen
levő NNI-tagok választják meg abszolút többséget igénylő
titkos szavazással. Amikor egy tisztségre csak egy jelölt van,
a választás titkos „igen-nem” szavazással történik, és kétharmados többséget igényel. A jelölőbizottság javaslatára a
Kongresszus szavazhat arról, hogy a Kerületi NNI-Tanácsnak
engedélyt adjon a kerületi NNI titkárának és pénztárosának
kijelölésére.
Egy hivatalban lévő tisztségviselő újraválasztható „igennem” szavazással, amennyiben ilyen szavazást javasolt
a jelölőbizottságnak a Kerületi NNI-Tanács, s a kerületi
szuperintendens jóváhagyta, és a Kerületi NNI-Kongresszus
kétharmados többséggel megszavazta ezt.
Üresedés akkor történik, ha egy tisztségviselő megszünteti
tagságát a kerületben, lemond, vagy a tanács kétharmados
többségi szavazásával leváltják tisztségéből feladatainak
elhanyagolása, illetve nem megfelelő viselkedése miatt.
Amennyiben üresedés történik a kerületi NNI-elnök tisztségében, a következő Kerületi NNI-Kongresszusig az alelnök
látja el az elnök teendőit. Ha más tisztségekben történik
üresedés, a Kerületi NNI-Tanács tölti be az üresedést – egy
jelölt esetében kétharmados többséget, két vagy több jelölt
esetében pedig abszolút többséget igénylő szavazással.
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3. szakasz: Feladatok
1. A kerületi NNI-elnök feladatai:
a. Az NNI-vel és a kerületi vezetőséggel együttműködve
vezetni és irányítani az NNI kerületi szervezetét.
b. A Kerületi NNI-Tanács elnökeként látást adni a kerület
ifjúsági munkáját illetően.
c. Elősegíteni a kerületi ifjúsági szolgálat fejlődését, és a
Kerületi NNI-Tanáccsal együttműködve meghatározni a
kerületi NNI szolgálatának fókuszát, figyelembe véve a
szükségleteket.
d. Elnökölni a Kerületi NNI-Kongresszuson.
e. Bátorítani az NNI szolgálatának fejlődését a kerület
minden egyes helyi gyülekezetében.
f. Képviselni az NNI érdekeit minden szóba jövő kerületi
testületben és bizottságban.
g. Éves beszámolót benyújtani a Kerületi NNIKongresszusnak és a Kerületi Gyűlésnek.
h. Jóváhagyásra éves költségvetést benyújtani a Kerületi
Pénzügyi Bizottságnak (vagy az annak megfelelő kerületi
testületnek) és a Kerületi NNI-Kongresszusnak.
i. A Globális NNI-Kongresszuson küldöttként szolgálni.
Amennyiben az elnök nem tud jelen lenni a Kongresszuson, a Kerületi NNI-Tanács egy pótküldöttet választhat,
akit a kerületi szuperintendensnek és a Kerületi Tanácsadó Testületnek kell jóváhagynia.
j. A Regionális NNI-Tanács tagjaként szolgálni, amennyiben a Regionális Szolgálati Terv ezt írja elő.
2. Az alelnök feladatai:
a. A hatékony kerületi ifjúsági munka érdekében minden
lehetséges módon együttműködni az elnökkel.
b. Ellátni az elnök feladatait, amikor az elnök nincs jelen.
c. Elvégezni más feladatokat, melyekkel a Kerületi NNITanács és a Kongresszus megbízta.
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d. Ha a kerületi NNI-elnök tisztsége megüresedik, ellátni az
elnöki teendőket, amíg az utódot meg nem választják és
be nem iktatják.
3. A titkár feladatai:
a. Pontos feljegyzéseket vezetni a Kerületi NNI-Tanács, a
Végrehajtó Bizottság és a Kerületi NNI-Kongresszus
minden tevékenységéről.
b. Lebonyolítani a kerületi NNI minden levelezését.
c. A választások után a lehető leghamarabb tájékoztatni a
globális NNI-irodát és a regionális NNI-elnököt a kerületi NNI különböző tisztségviselőinek és szolgálatvezetőinek nevéről és címéről.
d. Elvégezni minden más feladatot, amellyel a Kerületi
NNI-Tanács és a Kongresszus megbízza.
4. A pénztáros feladatai:
a. Kiadni, bevételezni és számon tartani a kerületi NNI
pénzeszközeit.
b. Éves pénzügyi beszámolót készíteni minden bevételezett
és felhasznált pénzeszközről, és benyújtani azt az éves
Kerületi NNI-Kongresszusnak.
c. Az elnökkel együtt kidolgozni egy éves költségvetést, és
benyújtani a megfelelő testületeknek.
5. A kerületi ifjúsági munka szükségletei alapján a tisztségviselőknek további feladatok is adhatók.
4. szakasz: Fizetett munkatársak
1. Ha a kerület ifjúsági lelkészt alkalmaz, a kerületi szuperintendens – a Kerületi Tanácsadó Testülettel, és a Kerületi
NNI-Tanáccsal konzultálva – a kerületi ifjúsági lelkészre
ruházza a kerületi NNI felelősségét. Ebben az esetben a
kerületi ifjúsági lelkész végez el néhány olyan feladatot,
melyet máskülönben a kerületi NNI-elnök látna el. A kerületi NNI-elnök azonban ilyenkor is fontos szerepet tölt be:
gondoskodik a kerületi ifjúsági szolgálat további vezetéséről,
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támogatásáról és képviseletéről. A Kerületi NNI-Tanács és a
kerületi szuperintendens együtt dolgozza ki a két tisztséghez
tartozó szerepkört és felelősséget, meghatározva, hogyan
szolgálják együtt a kerületben folyó ifjúsági munkát.
2. A kerületi ifjúsági lelkész nem szolgálhat kerületi NNIelnökként.
3. A kerületi ifjúsági lelkész hivatalból tagja a Kerületi NNITanácsnak, a Végrehajtó Bizottságnak és a Kerületi NNI
Jelölőbizottságának.
4. A kerületi ifjúsági lelkész szolgálhat a kerületi szuperintendens megbízottjaként az NNI-vel kapcsolatos
feladatkörökben.
	III.	Tanács
1. szakasz: Összetétele
1. A Kerületi NNI-Tanács tagjai: a kerületi NNI tisztségviselői,
a választott vagy kijelölt általános ifjúsági tagok és szolgálatvezetők – amint azt a tanács szükségesnek ítéli –, valamint a
kerületi szuperintendens és/vagy a kerületi ifjúsági lelkész.
2. Kizárólag azok az NNI-tagok szolgálhatnak a Kerületi NNITanács tagjaiként, akik az adott kerületben tagjai a Názáreti
Egyháznak.
2. szakasz: Választás
1. A Kerületi NNI tagjait a kerületi NNI Jelölőbizottsága jelöli
a Kerületi NNI-Tanácsba.
2. A Kerületi NNI-Kongresszus azután abszolút többségi szavazással megválasztja a Kerületi NNI-Tanács tagjait az előterjesztett jelöltek közül.
3. Üresedés akkor történik, ha egy tanácstag megszünteti
tagságát a kerületben, lemond, vagy a tanács kétharmados
többségi szavazásával leváltják tisztségéből feladatainak
elhanyagolására, illetve nem megfelelő viselkedése miatt.
Amennyiben üresedés történik a tanács tagjai között, a Ke-
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rületi NNI-Tanács tölti be az üresedést – egy jelölt esetében
kétharmados többséget, két vagy több jelölt esetében pedig
abszolút többséget igénylő szavazással.
4. A jelölőbizottság felhatalmazhatja a Kerületi NNI-Tanácsot,
hogy kerületi szolgálatvezetőket jelöljön ki.
3. szakasz: Feladatok
1. A Kerületi NNI-Tanács felelős a kerület teljes ifjúsági szolgálatának megtervezésért és megszervezésért, s tisztségviselőin
és vezetőin keresztül kezdeményezi és irányítja a szolgálatokat és tevékenységeket, hogy elérjék a fiatalokat Krisztusért,
és a kerületi vezetőséggel összhangban igyekezzenek betölteni lelki növekedésük igényeit.
2. A Kerületi NNI-Tanács a kerületi ifjúsági szolgálat szükségeit
figyelembe véve meghatározza a kerületi NNI szolgálatának
fókuszát, tisztségeket és feladatköröket alakít ki, és személyeket bíz meg a kerületi szolgálat igazgatásával.
3. A Kerületi NNI-Tanács bátorítja és felkészíti a kerület helyi
gyülekezeteit a hatékony ifjúsági szolgálatra.
4. A Kerületi NNI-Tanács gondoskodik a kerületi Vasárnapi Iskola ifjúsági szolgálatának vezetéséről azáltal, hogy az ifjúság
körében támogatja a Vasárnapi Iskolába való beiratkozást és
annak látogatását, s a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületével együttműködve gondoskodik az ifjúsági Vasárnapi
Iskola tanítóinak és vezetőinek képzéséről.
5. A Kerületi NNI-Tanács népszerűsíti az NNI regionális és
globális szolgálatait és programjait a helyi NNI-csoportok
körében.
6. A Kerületi NNI-Tanács javaslatokat tesz a Kerületi NNIKongresszusnak az NNI szolgálatát illetően. A Kongresszus
módosíthatja ezeket a javaslatokat, mielőtt elfogadná őket.
7. A Kerületi NNI-Tanács megalkotja és ismerteti a Kerületi
Szolgálati Terv módosításának módját és folyamatát.
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4. szakasz: Bizottságok
1. Az NNI Végrehajtó Bizottságát az NNI választott kerületi
tisztségviselői, valamint a kerületi szuperintendens és/vagy
a kerületi ifjúsági lelkész alkotják. Amennyiben a titkár és
a pénztáros a tanács kijelölt tagjai, a tanács abszolút többségi szavazással megválaszthatja a Kerületi NNI-Tanács két
másik tagját, hogy a Végrehajtó Bizottságban szolgáljanak.
A Végrehajtó Bizottság minden határozatát közölni kell a
tanács többi tagjával, és a határozatokat a következő ülésen
a tanács egészének jóvá kell hagynia.
2. A Kerületi NNI-Tanács létrehozhat különböző szolgálati
vagy korosztályokra felosztott bizottságokat, ahogy a kerületi
ifjúsági szolgálat igénye megkívánja.
5. szakasz: Körzeti NNI
1. A Kerületi NNI-Tanács a kerületi vezetőséggel együttműködve feljogosíthatja az egyes térségeket, hogy a meglévő
kerületi szerkezeten belül körzeteket alakítsanak ki az NNI
vezetése végett, hogy az NNI kerületi szolgálatát a legmegfelelőbben tudják koordinálni és ellátni.
2. Létrehozható egy Körzeti NNI-Tanács, amelynek felelőssége
az adott körzet bizonyos szolgálataira vagy tevékenységeire
terjedhet ki.
3. Amennyiben a Kerületi NNI-Kongresszus úgy határoz, minden egyes körzet elnöke vagy egyik képviselője szolgálhat a
Kerületi NNI-Tanácsban.
6. szakasz: Fizetett munkatársak
1. A kerületi ifjúsági lelkész feladatait a Kerületi Tanácsadó
Testülettel és a Kerületi NNI-Tanáccsal konzultálva a kerületi
szuperintendens határozza meg.
2. A Kerületi NNI-Tanács és a kerületi ifjúsági lelkész közösen
és összehangoltan munkálkodnak.
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	IV. Alkalmak
1. szakasz: Kerületi NNI-alkalmak
1. Különböző kerületi NNI-gyűlések segítik a fiatalok hatékony
szolgálatát.
2. A kerületi NNI bátorítja és erősíti is az NNI helyi szolgálatát
azáltal, hogy találkozik a kerület helyi NNI-csoportjaival,
hogy ellássa őket a hatékony szolgálathoz szükséges
forrásokkal.
3. Az NNI kerületi szervezete részt vesz az NNI regionális és
globális alkalmain, amelyek tovább erősítik a hatékony ifjúsági szolgálatot a kerületben.
2. szakasz: A Kerületi NNI-Tanács ülései
1. A Kerületi NNI-Tanács rendszeresen ülésezik, hogy betöltse
a kerületi NNI küldetését és látását.
2. A tanács üléseinek időpontját a kerületi NNI-elnök vagy a
kerületi szuperintendens határozza meg, illetve ők hívják
össze a tanácsot.
3. szakasz: Kerületi NNI-Kongresszus
1. Az éves Kerületi NNI-Kongresszus áhítatos alkalmakról
és programokról gondoskodik, hogy elősegítse az ifjúsági
szolgálatot az egész kerületben. Beszámolókat fogad, vezetőséget választ, és ellátja az NNI munkájával kapcsolatos jogalkotói feladatokat. A Globális NNI-Kongresszus küldötteit is
itt választják meg az NNI Globális Szolgálati Terve alapján.
2. A Kerületi NNI-Tanács a kerületi szuperintendenssel
együttműködve szervezi meg és felügyeli a Kerületi NNIKongresszust. A Kongresszus idejét és helyét a Kerületi
NNI-Tanács határozza meg a kerületi szuperintendens jóváhagyásával. A kongresszust legfeljebb 90 nappal a Kerületi
Gyűlés előtt kell megtartani.
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3. A Kerületi NNI-Kongresszus tagjai: a Kerületi NNI-Tanács
tagjai, a kerületi szuperintendens, a helyi gyülekezetek lelkipásztorai és a kerület más megbízott felszentelt szolgálói,
akik részt vesznek az NNI szolgálatában, valamint a helyi
NNI-küldöttek.
4. A Kerületi NNI-Kongresszusra delegált minden helyi NNIküldött tagja kell, hogy legyen a Názáreti Egyház ama helyi
gyülekezetének, amelyet képvisel.
5. Az egyes gyülekezetek helyi NNI-küldötteinek számát a
gyülekezet legfrissebb tagsági adatai – a lelkipásztornak a
legutóbbi Kerületi Gyűlés előtti beszámolója – alapján kell
meghatározni. A Kerületi NNI vezetősége bátorít minden
helyi gyülekezetet, hogy támogatásukkal tegyék lehetővé a
Kerületi NNI-Kongresszus küldötteinek utazási költségeinek
kifizetését.
6. A Kerületi NNI-Kongresszus helyi küldöttei a legfeljebb 30
NNI-taggal rendelkező gyülekezetekből a következők:
a. A lelkipásztor, valamint az ifjúsági lelkész vagy más
teljes idejű lelkészi alkalmazott, aki részt vesz az NNI
szolgálatában.
b. Az újonnan választott helyi NNI-elnök.
c. Legfeljebb 4 választott küldött, akiknek legalább fele
benne van a kerület által meghatározott szolgálati
fókuszban.
d. A helyi gyülekezetek kiküldhetnek egy-egy további küldöttet minden 30 NNI-tag után és/vagy a végül megmaradó legalább 16 tag (vagyis 16-29 tag) után. Ezeknek
a küldötteknek legalább a fele szintén legyen benne a
kerület által meghatározott szolgálati fókuszban.
7. Bármely olyan helyi gyülekezet lelkipásztora, vagy a Názáreti Szeretetszolgálat olyan jóváhagyott Központjának
igazgatója, amelyben nincs megszervezett NNI, jelölhet egy
küldöttet.
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Tagok
száma
5 - 45
46 - 75
76 - 105
106 - 135

Küldöttek
száma*
4
5
6
7

Tagok
száma
136-165
166-195
196-225
226-255

Küldöttek
száma*
8
9
10
11

	V.	Szolgálatok
1. szakasz: Evangelizáció
A kerületi NNI különféle folyamatos szolgálatokat és különleges
alkalmakat dolgoz ki és valósít meg annak érdekében, hogy a fiatalokat elérjük Krisztusért.
2. szakasz: Tanítványság
A kerületi NNI különféle folyamatos szolgálatokat és különleges
alkalmakat dolgoz ki és valósít meg annak érdekében, hogy gondoskodjon a fiatalok lelki növekedéséről, és felhívja őket, hogy
Krisztus tanítványaiként növekedjenek a személyes odaadásban,
dicsőítésben, közösségben, szolgálatban és mások Krisztushoz
vezetésében.
3. szakasz: Vezetőképzés
A kerületi NNI különféle folyamatos szolgálatokat és különleges alkalmakat dolgoz ki és valósít meg annak érdekében, hogy
pártfogolja és felkészítse a fiatalokat, hogy vezetők legyenek
Krisztusért és Egyházáért.

*
A helyi NNI választott küldötteinek száma nem foglalja magában azokat,
akik hivatalból küldöttek (NNI-elnök, lelkipásztor, ifjúsági lelkész, a Kerületi
NNI-Tanácsnak az adott helyi gyülekezethez tartozó tagjai stb.).
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	VI.	Módosítások
1. szakasz: Gondoskodás
1. Ez a Kerületi Szolgálati Terv gondoskodik a kerületi NNI
szervezeti felépítésének, működésének és vezetésének alapvető formájáról. A kerületi NNI a kerületi ifjúsági szolgálat
szükségeit figyelembe véve módosíthatja a tervet, összhangban a Nemzetközi Názáreti Ifjúság Alkotmányával és a Názáreti Egyház Egyházrendjével.
2. Bármilyen területen, amelyre ez a szolgálati terv nem terjed
ki, a Kerületi NNI-Tanács jogosult eljárni.
2. szakasz: Folyamat
1. A Kerületi NNI-Tanács alakítja ki és hozza nyilvánosságra
a Kerületi Szolgálati Terv módosításának folyamatát, és a
tanácsnak kell jóváhagynia a javasolt módosításokat, mielőtt
azokat a Kerületi NNI-Kongresszus elé terjesztenék.
2. A Kerületi Szolgálati Terv javasolt módosításait a Kerületi
NNI-Kongresszus előtt írásban el kell juttatni a helyi NNIcsoportokhoz.
3. A módosításokat a Kerületi NNI-Kongresszuson jelen lévő
és szavazó küldöttek és tagok kétharmados szavazattöbbségével lehet elfogadni, de a kerületi szuperintendensnek és a
Kerületi Tanácsadó Testületnek is jóvá kell hagynia őket.
4. A Kerületi Szolgálati Terven végrehajtott minden módosítás
legkésőbb a Kongresszus után 60 nappal hatályba lép. A
módosított dokumentumot írásban kell eljuttatni az illetékeseknek, mielőtt hatályba lépne.
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Regionális Szolgálati Terv

	I.	Tagság és szolgálat
1. szakasz: Felépítés és felügyelet
1. A régió határain belüli összes helyi NNI csoport, kerületi
NNI-szolgálat és NNI-tag alkotja a regionális Nemzetközi
Názáreti Ifjúságot.
2. A regionális NNI felelősséggel tartozik a tagjainak és a Globális NNI-Tanácsnak. Ahol ez lehetséges, a regionális NNI
felelősséggel tartozhat a regionális igazgatónak és a Regionális Tanácsadó Testületnek is.
3. A regionális NNI évente beszámol a Globális NNITanácsnak, és ahol lehetséges, rendszeresen beszámol a regionális igazgatónak és a Regionális Tanácsadó Testületnek.
2. szakasz: A szolgálat fókusza
1. A regionális NNI hagyományos szolgálati fókusza a legalább 12 éves fiatalok, főiskolai/egyetemi hallgatók és fiatal
felnőttek korosztálya. A Regionális NNI-Tanács a régióban
lévő kerületek és – ahol lehetséges – a regionális igazgató
jóváhagyásával belátása szerint módosíthatja a szolgálati
fókuszt (célkorosztályt).
2. A képviselet és a programszervezés céljából a Regionális
NNI-Tanács különböző korosztályokat határoz meg a regionális ifjúsági szolgálat szükségleteinek megfelelően.
	II.	Vezetőség
1. szakasz: Tisztségviselők
1. A regionális NNI tisztségviselői az elnök, valamint legfeljebb még három, a Globális NNI-Kongresszus Regionális
Részgyűlése által választott személy, akiknek megnevezése
és feladatköre a regionális szükségletektől függ. Ezek a tisztségviselők szolgálnak a Végrehajtó Bizottságban.

A kisegítő szervezetek alkotmánya

315

2. A regionális NNI tisztségviselői olyan személyek lehetnek,
akik a megválasztásuk idején az adott régió lakói, és a régió
egyik helyi názáreti gyülekezetének tagjai; akik aktívak az
ifjúsági szolgálatban, s élen járnak a személyes példamutatásban és a szolgálatban.
3. A regionális NNI tisztségviselői fizetés nélkül szolgálnak.
Adminisztrációs munkájuk költségeit a regionális NNI költségvetésének kell tartalmaznia.
4. A regionális NNI-elnök nem szolgálhat tovább két teljes
ciklusnál.
2. szakasz: Választás
1. A regionális NNI tisztségviselőit a Globális NNIKongresszus Regionális Részgyűlése szavazza meg a
Kongresszus jóváhagyásával. A tisztségviselők egy négyéves
ciklusban szolgálnak az Egyetemes Gyűlés bezárásától a
következő Egyetemes Gyűlés bezárásáig.
2. A regionális NNI tisztségviselőit egy regionális jelölőbizottság
jelöli. A jelölőbizottságot a Regionális NNI-Tanács állítja fel, és
legalább négy regionális NNI-tagból áll, beleértve a regionális
NNI-elnököt és a regionális igazgatót (ahol ez lehetséges). A
részgyűlésnek legalább két jelöltet kell javasolni minden egyes
pozícióra. Minden jelöltet a Regionális NNI-Tanácsnak és a
regionális igazgatónak (ahol lehetséges) kell jóváhagynia.
3. A regionális NNI-elnököt abszolút többségi szavazással
a Regionális Részgyűlés választja meg a Globális NNIKongresszuson, és ezt a Kongresszus többségének jóvá kell
hagynia, összhangban az NNI Globális Szolgálati Tervével.
A többi tisztségviselőt a Regionális Részgyűlésen választják
meg abszolút többséget igénylő titkos szavazással.
4. Egy hivatalban lévő regionális NNI-elnök, aki megválasztható egy második időszakra, újraválasztható „igen-nem”
szavazással, amennyiben a Regionális NNI-Tanács ilyen szavazást javasolt, és a regionális igazgató jóváhagyta (ahol ez
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lehetséges), illetve a Globális NNI-Kongresszus Regionális
Részgyűlése kétharmados többséggel megszavazta azt.
5. Üresedés akkor történik, ha egy tisztségviselő megszüntetni
tagságát a régióban, lemond, vagy a Regionális NNI-Tanács
kétharmados szavazattöbbségével leváltják tisztségéből
feladatainak elhanyagolása, illetve nem megfelelő viselkedése
miatt. Amennyiben üresedés történik a tisztségekben, a Regionális NNI-Tanács tölti be az üresedést – egy jelölt esetében
kétharmados többséget, két vagy több jelölt esetében pedig
abszolút többséget igénylő szavazással. Abban az esetben,
ha a regionális NNI-elnök pozíciója üresedik meg, a régió az
NNI Globális Szolgálati Terve szerint új elnököt választ.
3. szakasz: Feladatok
1. A regionális NNI-elnök feladatai:
a. Az NNI-vel és a regionális vezetőséggel együttműködve
vezetni és irányítani az NNI regionális szervezetét.
b. A Regionális NNI-Tanács elnökeként látást adni a régió
ifjúsági munkáját illetően.
c. Elősegíteni az ifjúsági szolgálat fejlődését a régióban, és
a Regionális NNI-Tanáccsal együttműködve meghatározni a regionális NNI szolgálatának fókuszát, figyelembe
véve a szükségleteket.
d. Elnökölni a Globális NNI-Kongresszus Regionális
Részgyűlésén.
e. Bátorítani az NNI szolgálat fejlődését a régió minden
egyes kerületében és missziómezőjén.
f. Képviselni az NNI érdekeit minden szóba jövő regionális testületben és bizottságban, és ha lehetséges, a
multiregionális bizottságokban is.
g. Éves beszámolót benyújtani a Regionális NNI-Tanácsnak,
a regionális igazgatónak, a Regionális Tanácsadó Testületnek (ahol lehetséges) és a Globális NNI-Tanácsnak.
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h. Éves költségvetést javasolni a Regionális NNI-Tanácsnak
és a regionális irodának (ahol lehetséges).
i. A Globális NNI-Kongresszuson küldöttként, a Globális NNI-Tanácsban pedig tagként szolgálni, kivéve az
USA-ban, ahol a regionális NNI-elnökök közül választott
két képviselő szolgál a Globális NNI-Tanács tagjaként.
Amennyiben az elnök nem tud jelen lenni a kongresszuson, a Regionális NNI-Tanács egy pótküldöttet választhat,
akit a regionális igazgatónak kell jóváhagynia (ahol ez
lehetséges).
j. Összekötőként szolgálni a regionális NNI és a régióban
működő názáreti felsőoktatási intézmények között a
kapcsolattartás, együttműködés és szolgálati partnerség
szorgalmazása végett.
2. A regionális NNI tisztségviselőinek feladatai:
a. Vezetőket képezni és kijelölni az NNI különböző regionális szolgálataira.
b. A régió szükségeinek megfelelően meghatározni és
kiosztani a pozíciókat és ifjúsági szolgálati feladatokat.
c. A számon kérhetőség és a hatékonyság biztosítása végett
kiosztani a következő feladatokat:
(1) Korrekt feljegyzéseket vezetni a Regionális NNITanács minden üléséről, és lebonyolítani a regionális
NNI minden levelezését.
(2) A Globális NNI-Tanács, az Egyetemes Vezetőség és a
regionális iroda előírásai szerint kiadni, bevételezni és
számon tartani a regionális NNI pénzeszközeit.
(3) Segíteni az elnöknek elkészíteni az összes bevételről
és kiadásról szóló éves pénzügyi beszámolót, melyet a
Globális NNI-Tanácsnak és a többi illetékes testületnek nyújt be.
(4) Az elnökkel együttműködve kidolgozni az éves
költségvetést, melyet a Regionális NNI-Tanácsnak és
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(ahol lehetséges) a regionális igazgatónak kell benyújtani jóváhagyásra.
(5) A választás vagy kinevezés után a lehető leghamarabb tájékoztatni az NNI-irodát és a regionális irodát
(ahol lehetséges) a különböző regionális NNItisztségviselők és szolgálatvezetők nevéről és címéről.
d. A regionális ifjúsági szolgálat elősegítése céljából minden
lehetséges módon együttműködni az elnökkel.
e. Elvégezni minden más szolgálatot, amellyel a Regionális
NNI-Tanács vagy a Regionális Részgyűlés megbízta.
4. szakasz: Fizetett munkatársak
1. Ha a régió egy regionális NNI-koordinátort alkalmaz, a
regionális igazgató – a Regionális Tanácsadó Testülettel és a
Regionális NNI-Tanáccsal konzultálva – a regionális NNIkoordinátorra ruházza át a regionális NNI felelősségét.
Ebben az esetben a regionális NNI-koordinátor végezhet
el néhány olyan feladatot, melyet máskülönben a regionális NNI-elnök látna el. A regionális NNI-elnök azonban
ilyenkor is fontos szerepet tölt be: gondoskodik a regionális
ifjúsági szolgálat további vezetéséről, támogatásáról és képviseletéről. A Regionális NNI-Tanács és a regionális igazgató
együtt dolgozza ki a két tisztséghez tartozó szerepkört és
felelősséget, meghatározva, hogyan szolgálják együtt a régióban folyó ifjúsági munkát.
2. A regionális NNI-koordinátor nem szolgálhat regionális
NNI-elnökként.
3. A regionális NNI-koordinátor hivatalból tagja a Regionális
NNI-Tanácsnak, a Végrehajtó Bizottságnak és a Regionális
NNI Jelölőbizottságának.
4. A regionális NNI-koordinátor szolgálhat a regionális igazgató megbízottjaként az NNI-vel kapcsolatos feladatkörökben.
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	III.	Tanács
1. szakasz: Összetétele
1. A Regionális NNI-Tanács tagjai a regionális NNI tisztségviselői, a választott vagy kijelölt általános ifjúsági tagok és
szolgálatvezetők – amint azt a tanács szükségesnek ítéli –,
valamint (ahol lehetséges) a regionális igazgató és/vagy a
regionális NNI-koordinátor.
2. Kizárólag azok az NNI-tagok szolgálhatnak a Regionális
NNI-Tanács tagjaiként, akik az adott régióban tagjai a Názáreti Egyháznak.
3. Ahol lehetséges, a Názáreti főiskolák és egyetemek azon
képviselői, akik a regionális NNI-vel megosztott szolgálatért
felelősek, szintén szolgálhatnak a Regionális NNI-Tanácsban.
2. szakasz: Választás
1. A Regionális NNI tagjait a regionális NNI Jelölőbizottsága
jelöli a Regionális NNI-Tanácsba.
2. A Globális NNI-Kongresszus Regionális Részgyűlése azután
abszolút többségi szavazással megválasztja a Regionális NNITanács tagjait az előterjesztett jelöltek közül. A Regionális
Részgyűlés felhatalmazhatja a Regionális NNI-Tanácsot,
hogy regionális szolgálatvezetőket jelöljön ki.
3. Üresedés akkor történik, ha egy tag megszünteti tagságát a
régióban, lemond, vagy a tanács kétharmados szavazattöbbségével leváltják tisztségéből feladatainak elhanyagolása,
illetve nem megfelelő viselkedése miatt. Amennyiben üresedés történik a tanács választott vagy a tanács által kijelölt
tagjai között, a Regionális NNI-Tanács tölti be az üresedést
– egy jelölt esetében kétharmados többséget, két vagy több
jelölt esetében pedig abszolút többséget igénylő szavazással.
Amennyiben az üresedés a régió valamely kerületét képviselő tagok között következik be, az üresedést az adott kerület
Kerületi Szolgálati Terve alapján kell betölteni.
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3. szakasz: Feladatok
1. A Regionális NNI-Tanács felelős a régió teljes ifjúsági szolgálatának megtervezésért és megszervezésért, s tisztségviselőin
és vezetőin keresztül kezdeményezi és irányítja a szolgálatokat és tevékenységeket, hogy elérjék a fiatalokat Krisztusért, és a regionális vezetőséggel összhangban igyekezzenek
betölteni lelki növekedésük igényeit.
2. A Regionális NNI-Tanács a regionális ifjúsági szolgálat
szükségeit figyelembe véve meghatározza a regionális NNI
szolgálatának fókuszát, tisztségeket és feladatköröket alakít
ki, és személyeket bíz meg a regionális NNI szolgálatának
igazgatásával.
3. A Regionális NNI-Tanács bátorítja és felkészíti a régió kerületeit a hatékony ifjúsági szolgálatra.
4. A Regionális NNI-Tanács gondoskodik a regionális Vasárnapi Iskola ifjúsági szolgálatának vezetéséről azáltal, hogy az
ifjúság körében támogatja a Vasárnapi Iskolába való beiratkozást és annak látogatását, s a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok
Testületével együttműködve gondoskodik az ifjúsági Vasárnapi Iskola tanítóinak és vezetőinek képzéséről.
5. A Regionális NNI-Tanács népszerűsíti a globális NNI szolgálatait és programjait a regionális NNI tagjai körében.
6. A Regionális NNI-Tanács irányítja azoknak a pénzeszközöknek a kiadását, amelyeket a régió az NNI-vel kapcsolatos
események és partnerségek révén kap.
7. A Regionális NNI-Tanács javaslatokat tesz a Globális NNIKongresszus Regionális Részgyűlésének az NNI szolgálatát
illetően. A tanács emellett kijelöl legfeljebb két személyt,
akik a Globális NNI-Kongresszus Határozati Bizottságának
tagjaiként szolgálják a régiót, összhangban a Globális Szolgálati Tervvel.
8. A Regionális NNI-Tanács meghatározza és ismerteti a Regionális Szolgálati Terv módosításának folyamatát.
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4. szakasz: Bizottságok
1. Az NNI Végrehajtó Bizottságát a választott regionális NNItisztségviselők, a regionális igazgató és/vagy a regionális
NNI-koordinátor alkotják (ahol ez lehetséges). A Végrehajtó Bizottság elláthatja a Regionális NNI-Tanács feladatait,
amikor az egész tanács összehívása lehetetlen vagy célszerűtlen. A Végrehajtó Bizottság minden határozatát közölni
kell a tanács többi tagjával, és a határozatokat a következő
ülésen a tanács egészének jóvá kell hagynia.
2. A Regionális NNI-Tanács a regionális ifjúsági szolgálat szükségletei szerint létrehozhat különböző szolgálati
bizottságokat.
3. Azokban az országokban, ahol több kerület van, a régió
országos NNI-vezetőséget szervezhet az országban folyó
ifjúsági munka koordinálása és segítése végett.
5. szakasz: A missziómező NNI-je
1. Ahol lehetséges, a Regionális NNI-Tanács a regionális egyházvezetőséggel együttműködve NNI-vezetőséget szervezhet
a régióban elhelyezkedő különböző missziómezők irányítása
céljából, hogy a regionális NNI szolgálatát a legmegfelelőbben tudják koordinálni és ellátni.
2. Létrehozható a missziómező NNI-Tanácsa, amelynek felelőssége az adott missziómező bizonyos szolgálataira vagy
tevékenységeire terjedhet ki.
3. Amennyiben a Regionális Részgyűlés úgy határoz, minden
egyes missziómező elnöke vagy egyik választott képviselője
szolgálhat a Regionális NNI-Tanácsban.
6. szakasz: Fizetett munkatársak
1. A regionális NNI-koordinátor feladatkörét a Regionális
Tanácsadó Testülettel és a Regionális NNI-Tanáccsal konzultálva a regionális igazgató határozza meg.
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2. A Regionális NNI-Tanács és a regionális NNI-koordinátor
közösen és összehangoltan munkálkodnak.
	IV. Alkalmak
1. szakasz: Regionális NNI-alkalmak
1. Különböző regionális NNI-gyűlések segítik a fiatalok hatékony szolgálatát a régióban.
2. A regionális NNI bátorítja és erősíti is a kerületi NNIszolgálatot azáltal, hogy találkozik a régió kerületi NNIcsoportjaival, hogy ellássa őket a hatékony szolgálathoz
szükséges forrásokkal.
3. Az NNI regionális szervezete részt vesz a globális NNIalkalmakon, amelyek tovább erősítik a hatékony ifjúsági
szolgálatot a régióban.
2. szakasz: A Regionális NNI-Tanács ülései
1. A Regionális NNI-Tanács rendszeresen ülésezik, hogy betöltse a regionális NNI küldetését és látását.
2. A tanács üléseinek időpontját a regionális NNI-elnök vagy
a regionális igazgató (ahol lehetséges), egy globális NNItisztségviselő vagy az NNI igazgatója jelöli ki, illetve egyikük
hívja össze a tanácsot.
3. szakasz: Regionális Részgyűlés
1. A Regionális Részgyűlést a Globális NNI-Kongresszus alatt
tartják. A részgyűlés áhítatos alkalmakról és programokról gondoskodik, hogy elősegítse az ifjúsági szolgálatot az
egész régióban. Beszámolókat fogad, vezetőséget választ, és
ellátja az NNI regionális munkájával kapcsolatos jogalkotói
feladatokat. A részgyűlés emellett legfeljebb két jelöltet állít
a Globális NNI-Tanács minden általános ifjúsági tagjának
tisztségére, összhangban a Globális Szolgálati Tervvel.
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2. A Regionális NNI-Tanács – a Globális NNI-Tanáccsal
együttműködve – megszervezi és felügyeli a Regionális
Részgyűlést.
3. A Regionális Részgyűlés tagjai: a Regionális NNI-Tanács
tagjai, a regionális igazgató és/vagy a regionális NNIkoordinátor (ahol lehetséges), valamint a régiókból a Globális NNI-Kongresszusra választott küldöttek, összhangban a
Globális Szolgálati Tervvel.
4. A részgyűlést a Globális NNI-Kongresszus ideje alatt tartják, abban az időben és azon a helyen, amelyet a Globális
NNI-Tanács meghatároz. Amennyiben a Regionális NNITanács, a regionális igazgató (ahol lehetséges) és a Globális
NNI-Tanács jóváhagyja, a részgyűlés megtartható postai
vagy elektronikus úton a Globális NNI-Kongresszus előtt
legfeljebb hat hónappal, hogy a regionális NNI ügyeit akkor
is elintézhessék, amikor a körülmények nem engedik, hogy
a megválasztott küldöttek többsége részt vegyen a Globális
NNI-Kongresszuson.
	V.	Szolgálatok
1. szakasz: Evangelizáció
A regionális NNI különféle folyamatos szolgálatokat és különleges alkalmakat dolgoz ki és valósít meg annak érdekében, hogy a
fiatalokat elérjük Krisztusért.
2. szakasz: Tanítványság
A regionális NNI különféle folyamatos szolgálatokat és a különleges alkalmakat dolgoz ki és valósít meg annak érdekében,
hogy gondoskodjon a fiatalok lelki növekedéséről, és felhívja
őket, hogy Krisztus tanítványaiként növekedjenek a személyes
odaadásban, dicsőítésben, közösségben, szolgálatban és mások
Krisztushoz vezetésében.
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3. szakasz: Vezetőképzés
A regionális NNI különféle folyamatos szolgálatokat és különleges alkalmakat dolgoz ki és valósít meg annak érdekében, hogy
pártfogolja és felkészítse a fiatalokat, hogy vezetők legyenek
Krisztusért és Egyházáért.
	VI.	Módosítások
1. szakasz: Gondoskodás
1. A Regionális Szolgálati Terv gondoskodik a regionális NNI
szervezeti felépítésének, működésének és vezetésének
alapvető formájáról. A regionális NNI a regionális ifjúsági
szolgálat szükségeit figyelembe véve módosíthatja a tervet,
összhangban a Nemzetközi Názáreti Ifjúság Alkotmányával
és a Názáreti Egyház Egyházrendjével.
2. Bármilyen területen, amelyre ez a szolgálati terv nem terjed
ki, a Regionális NNI-Tanács jogosult eljárni.
2. szakasz: Folyamat
1. A Regionális NNI-Tanács – a regionális igazgatóval együttműködve (ahol lehetséges) – alakítja ki és hozza nyilvánosságra Regionális Szolgálati Terv módosításának folyamatát,
és a tanácsnak kell jóváhagynia a javasolt módosításokat,
mielőtt azokat a Regionális Részgyűlés elé terjesztenék.
2. A Regionális Szolgálati Tervre vonatkozó benyújtott módosításokat el kell juttatni írásos formában a kerületi
NNI-Tanácsokhoz, a Globális NNI-Kongresszus Regionális
Részgyűlés előtt.
3. A Regionális Szolgálati Terv javasolt módosításait a Regionális Részgyűlésen jelen lévő és szavazó küldöttek és tagok
kétharmados szavazattöbbségével lehet elfogadni, de a
regionális igazgatónak és a Regionális Tanácsadó Testületnek
is jóvá kell hagynia őket (ahol ez lehetséges).
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4. A Regionális Szolgálati Terven végrehajtott minden módosítás legkésőbb a Globális NNI-Kongresszus után 90 nappal
hatályba lép. A módosított dokumentumot írásban kell
eljuttatni az illetékeseknek, mielőtt hatályba lépne.
Globális Szolgálati Terv

	I.	Tagság és a szolgálat fókusza
1. szakasz: Felépítés és felügyelet
1. Az összes helyi NNI-csoport, kerületi és regionális NNIszolgálat, valamint azok tagjai alkotják a globális Nemzetközi Názáreti Ifjúságot.
2. A globális NNI felelősséggel tartozik az NNI tagjainak, az
NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendensnek, valamint az Egyetemes Vezetőség Vasárnapi
Iskolai Szolgálatokért és NNI-ért Felelős Bizottságának.
3. A globális NNI a Vasárnapi Iskolai Szolgálatokért és
NNI-ért Felelős Bizottságon keresztül évente beszámol az
Egyetemes Vezetőségnek, továbbá négyévente beszámol a
Globális NNI-Kongresszusnak és a Názáreti Egyház Egyetemes Gyűlésének.
4. Az NNI igazgatója felelős a Názáreti Egyházban a Nemzetközi Názáreti Ifjúság által megvalósuló ifjúsági szolgálat
fejlődésének általános koordinálásáért és felügyeletéért.
5. Az NNI tisztségviselői világszerte együttműködnek a Globális NNI-Tanáccsal a Názáreti Egyház globális ifjúsági munkájának hatékony kivitelezése érdekében.
2. szakasz: A szolgálat fókusza
1. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság szolgálati fókusza a legfeljebb 12 éves fiatalok, főiskolai/egyetemi hallgatók és fiatal
felnőttek korosztálya. A regionális, kerületi és helyi NNItanácsok belátásuk szerint módosíthatják a szolgálati fókuszt
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(célkorosztályt), összhangban az adott szintre vonatkozó
szolgálati tervvel.
2. A képviselet és a programszervezés céljából a globális
Nemzetközi Názáreti Ifjúság három korosztályt határoz meg
a hatékony globális ifjúsági szolgálat biztosítása végett: a serdülők, az ifik és a főiskolások/egyetemisták/fiatal felnőttek
korosztályát.
	II.	Vezetők
1. szakasz: Tisztségviselők
1. A globális NNI választott tisztségviselői az elnök és az
alelnök.
2. A globális NNI tisztségviselői olyan személyek lehetnek,
akik az NNI és a Názáreti Egyház tagjai, aktívak az ifjúsági
szolgálatban, s élen járnak a személyes példamutatásban és a
szolgálatban.
3. A globális NNI tisztségviselői fizetés nélkül szolgálnak. Adminisztrációs munkájuk költségeit az NNI költségvetésének
kell tartalmaznia.
4. A globális NNI tisztségviselője legfeljebb egy teljes cikluson
át láthatja el hivatalát.
2. szakasz: Választás
1. A globális NNI tisztségviselőit a Globális NNIKongresszuson választják meg. A megválasztott tisztségviselők egy négyéves cikluson át szolgálnak, amely az Egyetemes
Gyűlés bezárásától a következő Egyetemes Gyűlés bezárásáig tart.
2. A globális NNI tisztségviselőit a Globális NNI-Kongresszus
különböző regionális részgyűlései jelölik. Egy részgyűlés
abszolút szavazattöbbséggel legfeljebb két jelöltet javasolhat minden egyes pozícióra. A tisztségviselőket azután a
Kongresszus választja meg abszolút többséget igénylő titkos
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szavazással, a regionális részgyűlések által előterjesztett
jelöltek közül.
3. Üresedés akkor történik a globális NNI-elnök vagy alelnök
pozíciójában, ha a tisztségviselő lemond tisztségéről, vagy
a Globális NNI-Tanács kétharmados szavazattöbbségével
leváltják tisztségéből feladatainak elhanyagolása, illetve
nem megfelelő viselkedése miatt. Ha a négyéves ciklusban
megüresedik a globális NNI valamely tisztsége, akkor az
üresedés betöltése a következő rend szerint történik:
a. A Globális NNI-Tanács Végrehajtó Bizottsága jelölőbizottságként működve két vagy több jelöltet javasol
az NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendensnek.
b. A joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens az Egyetemes Szuperintendensek Testületével való
egyeztetést követően a jóváhagyott jelölteket a Globális
NNI-Tanács elé terjeszti titkos szavazásra.
c. A megválasztás a Globális NNI-Tanács tagjainak kétharmados szavazattöbbségével történik.
3. szakasz: Feladatok
1. A globális NNI-elnök feladatai:
a. Az NNI igazgatójával, valamint az NNI és az egyház
vezetőivel minden szinten együttműködve vezetésről és
látásról gondoskodni az NNI-t illetően.
b. Elnökölni a Globális NNI-Kongresszuson és a Globális
NNI-Tanács ülésein.
c. Világszerte fejleszteni a globális NNI szolgálatát és az
NNI munkáját.
d. Az Egyetemes Gyűlésnek a választást követő jóváhagyásával a Názáreti Egyház Egyetemes Vezetőségének
tagjaként képviselni az NNI-t.
e. Szolgálati idejének végén az Egyetemes Gyűlés tagjaként
képviselni az NNI-t.
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f. Elvégezni minden más szolgálatot, amellyel a Globális
NNI-Tanács és Kongresszus megbízta.
2. A globális NNI-alelnök feladatai:
a. A hatékony globális ifjúsági munka érdekében minden
lehetséges módon együttműködni az elnökkel.
b. Gondoskodni róla, hogy pontos feljegyzések készüljenek
a Globális NNI-Kongresszus minden tevékenységéről és
a Globális NNI-Tanács minden üléséről, s benyújthassák
őket az Egyetemes Vezetőségnek (a Vasárnapi Iskolai
Szolgálatokért és az NNI-ért Felelős Bizottságon keresztül) és az Egyetemes Gyűlésnek.
c. Elnökölni a Globális NNI-Tanács ülésein, gondoskodni a
különböző testületek és tanácsok póttagjairól, és a globális NNI-elnök távollétében ellátni a kijelölt feladatokat.
d. Üresedés esetén levezetni az új globális NNI-elnök megválasztását, illetve segíteni a régiót az új regionális NNIelnök megválasztásakor. Amennyiben üresedés történik
a globális NNI-alelnök tisztségében, a globális NNI-elnök
látja el ezt a feladatot.
e. Elvégezni minden más szolgálatot, amellyel a Globális
NNI-Tanács és Kongresszus megbízta.
f. Elnökölni a Globális NNI-Kongresszuson az Egyesült
Államok régiójának újonnan megválasztott regionális
NNI-elnökeinek ülésén, melyen megválasztják a Globális
NNI-Tanács egyesült államokbeli két képviselőjét.
4. szakasz: Fizetett munkatársak
1. Az NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens és az Egyetemes Vezetőség az NNI igazgatójára ruházza a globális NNI felelősségét. Az NNI igazgatója az
Egyetemes Szuperintendensek Testülete felügyeletének van
alárendelve. A globális NNI-elnök is fontos szerepet tölt be:
gondoskodik az NNI további vezetéséről, támogatásáról és
képviseletéről. Az NNI igazgatója és a globális NNI-elnök az
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NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendenssel és a Globális NNI-Tanáccsal konzultálva együtt
dolgozza ki, hogyan szolgálják együtt az ifjúsági munkát.
Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete választja meg
az NNI igazgatóját. Amennyiben üresedés történik ebben a
pozícióban, a következő módon töltik be azt:
a. A joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens
a Globális NNI-Tanáccsal és az Egyetemes Szuperintendensek Testületével konzultálva jelöltet állít az NNI
igazgatójának tisztségére.
b. Ezután a Globális NNI-Tanács abszolút többséget igénylő
titkos szavazással jóváhagyja a jelöltet. Ezt követően az
Egyetemes Vezetőség Vasárnapi Iskolai Szolgálatokért
és NNI-ért Felelős Bizottsága szintén abszolút többséget
igénylő titkos szavazással jóváhagyja a jelöltet, akit végül
az Egyetemes Szuperintendensek Testülete választ meg.
Ha az NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendens hivatalban lévő NNI-igazgatót jelöl erre a
tisztségre, akkor a jelölést a Globális NNI-Tanács hagyja jóvá
abszolút szavazattöbbséggel az Egyetemes Gyűlést követő
első rendes ülésén. A jelöltet azután az Egyetemes Vezetőség Vasárnapi Iskolai Szolgálatokért és NNI-ért Felelős
Bizottsága is jóváhagyja abszolút szavazattöbbséggel, végül
az Egyetemes Szuperintendensek Testülete választja meg.
Az NNI igazgatója nem szolgálhat választott globális NNItisztségviselőként.
Az NNI igazgatója hivatalból tagja a Globális NNITanácsnak, a Végrehajtó Bizottságnak, az Egyesült államokbeli/Kanadai Bizottságnak és a globális NNI más bizottságainak, ahova kijelölik.
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	III.	Tanács
1. szakasz: Összetétele
1. A Globális NNI-Tanács tagjai: a globális NNI tisztségviselői,
az NNI igazgatója, minden regionális NNI-elnök – az Amerikai Egyesült Államokon kívül –, valamint két regionális NNIelnök, akik az Amerikai Egyesül Államok régióit képviselik.
2. Három általános ifjúsági képviselő is tagja a Globális NNITanácsnak. A választás idején az egyikük 12-14 év közötti,
a másik 15-18 év közötti, a harmadik pedig 19-23 év közötti
kell, hogy legyen.
3. A Regionális NNI-koordinátorok és az USA NNIkoordinátora hivatalból tagjai a Globális NNI-Tanácsnak. Ha
a Globális NNI-Tanács szükségesnek ítéli, további személyek
is kijelölhetők, hogy a tanács szavazattal nem rendelkező
tagjai legyenek.
4. A Globális NNI-Tanács minden tagja az NNI és a Názáreti
Egyház tagja kell, hogy legyen.
2. szakasz: Választás
1. A Regionális NNI-elnököket a Globális NNI-Kongresszuson
a Regionális Részgyűlés választja meg abszolút többséget
igénylő szavazással, és a Kongresszus hagyja jóvá abszolút
szavazattöbbséggel. Minden tisztségre legalább két nevet kell
a részgyűlés elé terjeszteni. Ha a körülmények nem engedik, hogy a megválasztott küldöttek többsége részt vegyen a
Globális NNI-Kongresszuson, akkor a régió megválasztott
küldöttei titkos szavazást tarthatnak postai/elektronikus úton
a Globális NNI-Kongresszus előtt legfeljebb hat hónappal,
amennyiben a Regionális NNI-Tanács, a regionális igazgató
(ahol ilyen van) és a Globális NNI-Tanács jóváhagyja azt.
2. A hivatalban lévő regionális NNI-elnök, aki egy ciklusban
szolgált, „igen-nem” szavazással újraválasztható, amennyiben a Regionális NNI-Tanács javasolja, továbbá a Regionális

3.

4.

5.
6.
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Részgyűlés kétharmados többsége és a Kongresszus jóváhagyja azt. Senki sem szolgálhat regionális NNI-elnökként
két teljes ciklusnál tovább.
A Globális NNI-Kongresszuson az újonnan megválasztott
egyesült államokbeli regionális NNI-elnökök abszolút többséget igénylő szavazással két egyesült államokbeli regionális
NNI-elnököt választanak meg a Globális NNI-Tanácsba.
Legalább három jelöltet kell állítani az egyesült államokbeli
regionális NNI-elnökök különleges ülésén, melyen a leköszönő globális NNI-alelnök elnököl.
A Globális NNI-Kongresszus különböző regionális részgyűlései jelölik a Globális NNI-Tanács általános ifjúsági
tagjait. Egy-egy részgyűlés legfeljebb két jelöltet állít minden
pozícióra, akiket a részgyűlés szavazattöbbséggel választ ki.
Az általános ifjúsági tanácstagokat azután az előterjesztett
jelöltek közül a Kongresszus választja meg abszolút többséget igénylő titkos szavazással. Az általános ifjúsági tagok
nem szolgálhatnak egynél több ciklusban.
A Globális NNI-Tanács tagjai a következő Egyetemes Gyűlés
berekesztéséig szolgálnak.
Üresedés akkor történik a Globális NNI-Tanácsban, ha egy
tag lemond tisztségéről, a Globális NNI-Tanács kétharmados szavazattöbbségével leváltják tisztségéből feladatainak
elhanyagolása, illetve nem megfelelő viselkedése miatt, vagy
abban az esetben, ha a regionális NNI-elnök lakhelyet vagy
gyülekezetet vált, és így más régióba kerül, vagy a Regionális
NNI-Tanács eltávolítja. Amennyiben az általános ifjúsági
tagok között történik üresedés, a Globális NNI-Tanács tölti
be az üresedést abszolút szavazattöbbséggel úgy, hogy két
vagy több jelölt közül választ, akiket a jelölőbizottságként
működő Végrehajtó Bizottság terjeszt elő. Ha a regionális
elnök pozíciója üresedik meg a négyéves ciklus alatt, a régió
a következőképpen választja meg az új elnököt:
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a. Amennyiben lehetséges, a Regionális NNI-Tanács rendkívüli ülést tarthat a választás céljából. A globális NNIalelnök által jelölt regionális jelölőbizottság legalább
két jelöltet terjeszt elő szavazásra a Regionális NNITanácsnak; kétharmados többség szükséges a szavazáskor. Ezen a különleges alkalmon a globális NNI-alelnök
vagy képviselője, vagy (ahol lehetséges) a regionális
igazgató elnököl.
b. Amennyiben nem célszerű rendkívüli ülést tartani, a globális NNI-alelnök postai, telefonos vagy más elektronikus
úton is lebonyolíthatja a titkos szavazást.
c. A Globális NNI-Tanácsban az USA-t képviselő két
regionális NNI-elnök megüresedő tisztségét az egyesült
államokbeli regionális NNI-elnökök töltik be abszolút
többséget igénylő szavazással.
3. szakasz: Feladatok
1. A Globális NNI-Tanács az NNI igazgatójával és az NNI
munkatársaival együttműködve kidolgozza a globális NNIprogramokkal és eseményekkel kapcsolatos eljárásokat, s
iránymutatásával és támogatásával segíti az ifjúsági szolgálat
erőforrásainak kialakítását az NNI minden szintjén – az
NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens és az Egyetemes Vezetőség jóváhagyásával. Az
NNI szolgálatának ezek a programjai, eseményei és erőforrásai – melyeknek az a céljuk, hogy a fiatalokat megnyerjék
Krisztusnak, és betöltsék lelki növekedésük igényeit –, az
NNI igazgatója és világszerte az NNI vezetősége segítségével
valósulnak meg.
2. A Globális NNI-Tanács gondoskodik egy fórumról, lehetővé
téve a hatékony ifjúsági szolgálat programjainak, eseményeinek és erőforrásainak regionális szinten történő támogatását és fejlesztését – összhangban az NNI küldetésével és
látásával.
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3. A Globális NNI-Tanács lehetővé teszi, hogy a tanácstagok
képviseljék az NNI regionális, kerületi és helyi szintjét az
NNI munkatársai között. A tanács tagjai a globális NNI-t is
képviselik azáltal, hogy a Globális NNI-Tanács és a Nemzetközi Názáreti Ifjúság irodája nevében kezdeményezik
a kapcsolatfelvételt a régióikkal, kerületeikkel és a helyi
gyülekezetekkel.
4. A Globális NNI-Tanács segíti a négyévenkénti globális NNIKongresszus megszervezését és lebonyolítását.
5. A Globális NNI-Tanács segíti a Vasárnapi Iskola ifjúsági területét, és az ifjúság körében támogatja a Vasárnapi Iskolába
való beiratkozást és annak látogatását, s a Vasárnapi Iskolai
Szolgálatok Testületével együttműködve globális szinten
gondoskodik az ifjúsági Vasárnapi Iskola tanítóinak és vezetőinek képzéséről.
6. A Globális NNI-Tanács felülvizsgálja az NNI-iroda éves költségvetését és kiadásait, melyekről az Egyetemes Vezetőségen
keresztül gondoskodnak.
7. A Globális NNI-Tanács az NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendens jóváhagyásával irányítja
és felügyeli azoknak a pénzeszközöknek a kiadását, amelyek
az NNI-vel kapcsolatos események és partnerségek révén
folynak be.
4. szakasz: Bizottságok
1. Az NNI Végrehajtó Bizottságának tagjai a választott globális
NNI-tisztségviselők, az NNI igazgatója és a tanács három
további tagja, akiket a tanács választ meg abszolút többséget igénylő szavazással. A Végrehajtó Bizottság elláthatja a
Globális NNI-Tanács feladatait, amikor a tanács egészét célszerűtlen vagy lehetetlen összehívni. A Végrehajtó Bizottság
minden határozatát közölni kell a tanács többi tagjával, és
a határozatokat a következő ülésen a tanács egészének jóvá
kell hagynia.
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2. A Globális NNI-Tanács szükség szerint létrehozhat különböző szolgálati bizottságokat, hogy segítsék munkáját.
3. Az NNI Egyesült államokbeli/Kanadai Bizottsága évenként
ülésezik, hogy megtervezze az együttműködő szolgálatokat
és különleges eseményeket, és hogy erőforrásokat dolgozzon ki az egyesült államokbeli és kanadai ifjúsági szolgálat
részére – az USA-t és Kanadát szolgálni hivatott NNImunkatársakkal konzultálva és a segítségüket felhasználva.
Az Egyesült államokbeli/Kanadai Bizottság tagjai az USA
és Kanada valamennyi regionális NNI-elnöke, a Názáreti
Diákvezetők Társaságának diák társelnöke, az NNI Egyesült
államokbeli/Kanadai koordinátora, a Globális NNI-Tanács
azon általános ifjúsági tagjai, és mindazok a globális tisztségviselők, akik az USA-ban vagy Kanadában élnek, valamint
további általános ifjúsági tagok és szolgálatvezetők, amint
azt az NNI Egyesült államokbeli/Kanadai Bizottsága szükségesnek ítéli. Az Egyesült államokbeli/Kanadai Bizottság
tisztségviselői: az elnök, az alelnök és a titkár, akiket az USA
és Kanada globális NNI-Tanácsban szolgáló három regionális
NNI-elnöke közül választanak meg abszolút szavazattöbbséggel. A globális NNI-elnök és az NNI igazgatója hivatalból
tagjai ennek a bizottságnak, és világszerte összehangolják
munkáját az NNI-vel. Az Egyesült államokbeli/Kanadai
Bizottság évente beszámol a Globális NNI-Tanácsnak.
5. szakasz: Fizetett munkatársak
1. Az NNI igazgatójának munkáját az Egyetemes Szuperintendensek Testülete felügyeli, és az igazgató beszámol a Vasárnapi Iskolai Szolgálatokért és NNI-ért Felelős Bizottságnak.
A Globális NNI-Tanács javasolhatja e feladatok módosítását az NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendensnek.
2. Az NNI igazgatója a Globális NNI-Tanáccsal konzultálva
meghatározza az NNI fizetett munkatársainak feladatkörét,
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beleértve azokat is, akiket az USA és Kanada szolgálatával
bíztak meg. A Globális NNI-Tanács és az NNI-iroda munkatársai közösen és összehangoltan munkálkodnak.
3. Az NNI igazgatója az NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendenssel és az Egyesült államokbeli/
Kanadai Bizottsággal konzultálva kijelöli az NNI Egyesült államokbeli/Kanadai koordinátorát. Az Egyesült államokbeli/
Kanadai koordinátor és az NNI Egyesült államokbeli/Kanadai Bizottsága közösen és összehangoltan munkálkodik.
4. Az USA-n és Kanadán kívüli régiók NNI-koordinátorai
közösen és összehangoltan munkálkodnak a globális
NNI-Tanáccsal, az NNI igazgatójával és saját régiójuk
igazgatójával.
5. Az NNI igazgatója nem szolgálhat globális NNI-elnökként.
	IV. Alkalmak
1. szakasz: Globális NNI-alkalmak
1. A fiatalok hatékony szolgálatának biztosítása végett a globális NNI különböző istentiszteleti, tanítási, képzési, közösségi
és evangelizációs alkalmakat szervezhet. A globális NNI
vezetősége a regionális, kerületi és helyi NNI-vezetőséggel
együttműködve megtervezi a különböző csoportokat és régiókat figyelembe vevő globális szolgálatot, hogy a Názáreti
Egyházban az ifjúsági szolgálat a lehető leghatékonyabb
legyen.
2. A Globális NNI vezetői és munkatársai minden szinten
aktívan részt vesznek az NNI munkájában mint a hatékony
szolgálat forrásai.
2. szakasz: A Globális NNI-Tanács ülései
1. A Globális NNI-Tanács évenként ülésezik, hogy elősegítse
az NNI küldetésének és látásának megvalósulását. Ennek az
ülésnek az időpontját az Egyetemes Vezetőség éves ülésével
összhangban jelölik ki.
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2. A globális NNI tisztségviselői vagy az NNI igazgatója szükség esetén különleges ülést hívhatnak össze – miután konzultáltak az NNI-t illetően joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendenssel.
3. szakasz: Globális NNI-Kongresszus
1. A négyévenként ülésező Globális NNI-Kongresszus áhítatos
alkalmakról és programokról gondoskodik, hogy világszerte
elősegítse az ifjúsági szolgálatot. Beszámolókat fogad, vezetőséget választ, és ellátja az NNI munkájával kapcsolatos
jogalkotói feladatokat.
2. Az Egyetemes Szuperintendensek Testülete a Globális NNITanácsnak az Egyetemes Gyűlés Programkészítő Bizottságához benyújtott javaslata alapján meghatározza a Kongres�szus időtartamát és idejét. A Kongresszust a globális NNI
tisztségviselői, az NNI igazgatója, valamint az NNI munkatársai és koordinátorai felügyelik a globális NNI-Tanács
segítségével.
3. A Globális NNI-Kongresszus küldöttje csak olyan személy
lehet, aki a Názáreti Egyház és a Nemzetközi Názáreti
Ifjúság tagja, s a globális NNI-Kongresszus idején legalább
12 éves. Emellett minden kerületi NNI-küldött annak a
kerületnek a tagja és lakója kell, hogy legyen a Kongresszus
idején, amelyik kerületet képviseli.
4. A globális NNI-Kongresszust a globális NNI tisztségviselői
és általános ifjúsági képviselői, az NNI igazgatója, a szabályosan megválasztott regionális végrehajtó bizottsági tagok
(legfeljebb három), a regionális és az Egyesült államokbeli/Kanadai NNI-koordinátorok, a missziómezők NNIkoordinátorai, az országos és kerületi NNI-koordinátorok,
valamint a kerületi NNI-küldöttek alkotják, a következő
módon:
a. A legfeljebb 1000 NNI-taggal rendelkező kerületek a
következő küldötteket küldhetik:

b.

c.

d.

e.
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(1) A kerületi NNI-elnök, aki a Globális NNIKongresszus idején szolgál;
(2) Egy szolgálói küldött, aki aktívan részt vesz az NNI
vezetésében, és aki megbízott lelkész, diakónus vagy
kerületi engedéllyel rendelkező szolgáló;
(3) Egy laikus küldött, aki 23 évnél idősebb a Globális
NNI-Kongresszus idején, és aktívan részt vesz az NNI
vezetésében; továbbá
(4) Egy ifjúsági küldött, aki a Globális NNI-Kongresszus
idején 12-23 éves, és aktívan részt vesz az NNI
munkájában.
Ezenfelül a kerület küldhet további egy szolgálói, laikus
és (a globális NNI-Kongresszus idején 12-23 éves) ifjúsági küldöttet minden ezerötszáz NNI-tag után és/vagy a
végül fennmaradó 750-nél több tag (751-1499 tag) után.
A kerületi küldöttek számát az alapján kell kiszámítani,
hogy hány NNI-tagot jelentettek azon a Kerületi Gyűlésen, amelyet közvetlenül a Globális NNI-Kongresszus
előtti naptári évben tartottak.
Minden kerületi küldöttet abszolút többséget igénylő
titkos szavazással választanak meg a Kerületi NNIKongresszuson, a Globális NNI-Kongresszus előtt
legfeljebb 18 hónappal – olyan helyeken, ahol az utazáshoz vízum vagy bonyolultabb előkészületek szükségesek,
legfeljebb 24 hónappal. A küldöttek megválasztása után
a fennmaradó jelöltek közül relatív többséget igénylő
titkos szavazással pótküldöttek választhatók úgy, hogy
a kapott szavazatok száma határozza meg a sorrendet –
első, második, harmadik stb. pótküldött. A küldötteket
és a pótküldötteket a Globális NNI-Kongresszus előtti év
december 31-éig meg kel választani.
Minden názáreti egyetem, főiskola vagy teológiai iskola
hallgatói önkormányzatának elnöke is szolgálhat küldöttként mint az intézménye és az NNI közötti együttműkö-
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dés képviselője. Amennyiben nem tudja ezt elvállalni,
vagy akadályoztatva van a kongresszuson való részvételben, a hallgatói önkormányzat választhat egy képviselőt
pótküldöttnek.
5. Ha egy kerületben nincs megszervezve az NNI (nincs
Kerületi NNI-Kongresszus), akkor a Globális NNIKongresszuson egy olyan küldött képviselheti a kerületet,
akit a Kerületi Gyűlés választ ki az NNI tagságának korosztályából. Amennyiben a küldött a Kongresszus előtt visszalép, a Kerületi Tanácsadó Testület kijelölhet egy alkalmas
küldöttet.
6. A Globális NNI-Kongresszus szavazóterülete tetszés szerint
kijelölhető annak érdekében, hogy minden szabályosan
megválasztott küldött részt vehessen a Globális NNIKongresszus szavazásán. Ez a szavazás a szükségeknek megfelelően bármilyen módon lebonyolítható.
7. A Globális NNI-Kongresszus idején minden régió tart egy
részgyűlést, melynek résztvevői az adott régió Regionális
NNI-Tanácsa, regionális igazgatója, regionális koordinátora
(ahol van ilyen) és választott kerületi NNI-küldöttei.
Tagok
száma
4 - 1750
1751 - 3250
3251 - 4750

Küldöttek
száma*
3
6
9

Tagok
száma
4751-6250
6251-7750
7751-9250

Küldöttek
száma*
12
15
18

*
A kerületből választott NNI-küldöttek száma nem foglalja magában azokat, akik hivatalból tagjai az ülésnek (kerületi NNI-elnök, valamint a kerületből való regionális NNI-elnökök és koordinátorok, globális tisztségviselők és
általános ifjúsági tagok stb.).
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	V.	Szolgálatok
1. szakasz: Evangelizáció
A globális Nemzetközi Názáreti Ifjúság különféle folyamatos
szolgálatokat és különleges alkalmakat dolgoz ki és valósít meg
annak érdekében, hogy a fiatalokat elérjük Krisztusért.
2. szakasz: Tanítványság
A globális Nemzetközi Názáreti Ifjúság különféle folyamatos
szolgálatokat és különleges alkalmakat dolgoz ki és valósít meg
annak érdekében, hogy gondoskodjon a fiatalok lelki növekedéséről, és felhívja őket, hogy Krisztus tanítványaiként növekedjenek a személyes odaadásban, dicsőítésben, közösségben, szolgálatban és mások Krisztushoz vezetésében.
3. szakasz: Vezetőképzés
A golbális Nemzetközi Názáreti Ifjúság különféle folyamatos
szolgálatokat és különleges alkalmakat dolgoz ki és valósít meg
annak érdekében, hogy pártfogolja és felkészítse a fiatalokat,
hogy vezetők legyenek Krisztusért és Egyházáért.
	VI.	Módosítások
1. szakasz: Gondoskodás
1. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság Alkotmánya és Globális
Szolgálati Terve gondoskodik a globális NNI szervezeti felépítésének, működésének és vezetésének alapvető formájáról. A Globális NNI-Kongresszus a világszerte folyó ifjúsági
szolgálat szükségleteit figyelembe véve, benyújtott határozati
javaslatok révén módosíthatja az NNI alkotmányát és Globális Szolgálati Tervét. A Globális Szolgálati Terv módosításainak összhangban kell lenniük az NNI Alkotmányával és a
Názáreti Egyház Egyházrendjével.
2. Bármilyen területen, amelyre az NNI Alkotmánya és Globális Szolgálati Terve nem terjed ki, a Globális NNI-Tanács és
az NNI igazgatója jogosult eljárni.
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2. szakasz: Folyamat
1. A Globális NNI-Tanács – az NNI igazgatójával együttműködve – benyújtott határozatok útján alakítja ki és hozza nyilvánosságra a Globális Szolgálati Terv és az NNI-alkotmány
módosításának folyamatát.
2. Ezeket a határozati javaslatokat benyújthatja bármelyik
Kerületi NNI-Tanács, Regionális NNI-Tanács, a Globális NNITanács, illetve együttesen a Globális NNI-Kongresszus bármely hat küldöttje, akik támogatják a javaslatot. A határozati
javaslatokat a megfelelő határozati formában kell benyújtani,
a megjelölt időpontig eljuttatva őket az illetékesekhez.
3. Az NNI-iroda azokat a javaslatokat fogadja el, amelyek legalább 30 nappal a Globális NNI-Tanácsnak a globális NNIKongresszus évében tartott éves ülése előtt érkeznek be.
4. A módosítási javaslatokat a Globális NNI-Kongresszus
előtt írásban el kell juttatni a Globális NNI-Kongresszus
küldötteihez.
5. A határozati javaslatokat először a Globális NNI-Tanács
vizsgálja meg, azután a Globális NNI-Kongresszus Határozati Bizottsága, melyet régiónként legfeljebb két NNI-küldött
alkot, akiket a Regionális NNI-Tanács jelöl ki. Azokat a határozati javaslatokat terjesztik a Kongresszus elé, amelyek elfogadását bármelyik testület abszolút többsége megszavazza.
6. A határozati javaslatokat a Globális NNI-Kongresszus jelen
lévő és szavazó küldöttei kétharmados szavazattöbbséggel
hagyják jóvá.
7. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság Alkotmányát és Globális
Szolgálati Tervét érintő minden jóváhagyott módosítás a
Globális NNI-Kongresszus után legkésőbb 90 nappal hatályba lép. A módosított dokumentumot írásban kell eljuttatni
az illetékeseknek, mielőtt hatályba lépne.
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II. FEJEZET
811. A Nemzetközi Názáreti Misszió
Alkotmánya
I. cikkely: A szervezet neve
E szervezet neve a Názáreti Egyház Nemzetközi Názáreti Mis�sziója (NNM).
II. cikkely: A szervezet célja
E szervezet célja:
• az egész egyházat mozgósítani a misszióban való tevékeny részvételre, a közös imádságra és a világ üdvösséggel kapcsolatos szükségleteinek vizsgálatára;
• elősegíteni a Názáreti Egyház missziómezőinek szélesebb
körű megismerését;
• a fiatalokat és a gyermekeket ösztönözni és felhívni, hogy
fogékonyak legyenek a missziói szolgálatra való isteni elhívásra, valamint elősegíteni, hogy az elhívott gyermekek,
fiatalok és felnőttek megfelelő útmutatásban és pártfogásban részesüljenek;
• amint ez az Alkotmány másutt kifejti, anyagi fedezetet
teremteni Jézus Krisztus országának a világban való
terjedéséhez.
III. cikkely: A szervezet felépítése
1. szakasz: Helyi szint
A helyi Nemzetközi Názáreti Misszió (NNM) a helyi gyülekezet szervezete, és a helyi NNM-tanács révén együttműködik a lelkipásztorral és a gyülekezet vezetőségével.
A helyi NNM elhatározhatja, hogy az NNM céljainak megvalósítása érdekében létrehoz egy vagy több csoportot (pl. vasárnapi iskolai csoportok, gyermekek gyülekezete, ifjúsági cso-
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portok, tagozatok, a misszió különleges területeit hangsúlyozó
csoportok stb.). Az ilyesfajta csoportok kialakítását és tisztségviselőik kinevezését/megválasztását a helyi NNM tanácsa engedélyezi, a lelkipásztor és az adott területen munkálkodó vezetők
jóváhagyásával.
2. szakasz: Kerületi szint
A kerületi Nemzetközi Názáreti Misszió (NNM) a _____ Kerület szervezete, és a kerületi tanácsadó testület révén együttműködik a kerületi szuperintendenssel, a kerületi NNM tanácsával és
más kerületi szintű vezetőkkel. A _____ Kerület határain belüli
összes helyi NNM-szervezet alkotja a kerületi NNM-et.
3. szakasz: Egyetemes szint
Az egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió (NNM) a Názáreti
Egyház szervezete, és együttműködik az NNM Egyetemes Tanácsával, a Világmissziós Osztállyal, az Egyetemes Vezetőség Világmissziós Bizottságával és a joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendenssel.
Az összes kerületi és helyi NNM-szervezet alkotja az egyetemes NNM-et, amely a Názáreti Egyház kisegítő szervezete.
IV. cikkely: Tagság
A. Tagok: Az adott helyi gyülekezetben működő Nemzetközi
Názáreti Misszió (NNM) tagja lehet bárki, aki tagja a Názáreti Egyháznak, és támogatja az NNM céljának elérését.
1. Csak a legalább 15 éves tagok szavazhatnak és tölthetnek
be tisztséget, kivéve a gyermek- és ifjúsági csoportokat.
2. Ebben az Alkotmányban a „tagok” az NNM olyan tagjait
jelentik, akik tagjai az egyháznak. Az ettől való eltéréseket jelezzük.
B. Társult tagok: Az NNM társult tagja lehet bárki, aki nem
tagja a Názáreti Egyháznak, de támogatja az NNM céljának
elérését.

A kisegítő szervezetek alkotmánya

343

V. cikkely: Tanácsok és tisztségviselők
1. szakasz: Helyi tanács
A. A tanács célja: A helyi tanács a Nemzetközi Názáreti Misszió
(NNM) céljának szószólója a helyi gyülekezetben.
B. A tanács összetétele
1. A tanácsnak négy tisztségviselője van: az elnök, az alelnök, a titkár és a pénztáros.
2. A tanács tagjai a következő területekért felelősek:
missziói oktatás, LINKS, ima és böjt, missziói elhívás,
Alabástrom, Misszionáriusok Egészségügyi Ellátása,
bizonyságtevő munkacsoportok, Világmissziós Rádió,
sajtó, Názáreti Szeretetszolgálat, gyermekmisszió, ifjúsági
misszió és/vagy bármely egyéb terület, melynek kiemelését a helyi tanács szükségesnek látja. A tagozatok elnökei
tagjai a helyi NNM-tanácsnak. A tanács tagjai több tisztséget is viselhetnek, de csak egy szavazatuk van.
3. A végrehajtó bizottság tagjai a lelkipásztor (hivatalból),
az NNM tisztségviselői és a tanács két további tagja.
4. A kerületi NNM tanácsának bármely tagja a helyi NNM
tanácsának jóváhagyásával hivatalból tagja a helyi NNM
tanácsának.
C. Jelölés, választás, kinevezés, üresedés
1. Jelölés: A tanács tagjait az NNM legalább három és
legfeljebb hét tagjából álló bizottság jelöli. A jelölőbizottságot a lelkipásztor nevezi ki, és ő a bizottság elnöke.
Minden jelölt tagja kell, hogy legyen az NNM-nek és a
Názáreti Egyház helyi gyülekezetének.
2. Választás: A tisztségviselőket és a tanács legalább két
további tagját az éves gyűlésen választják meg, és a választást követő gyülekezeti év első napján kezdenek szolgálni. Ha egy helyi gyülekezetnek a gyülekezetvezetőség
által választott általános pénztárosa van, aki a gyülekezeti
pénzeszközöket kezeli, az NNM pénzét is beleértve,
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akkor a helyi tanács eltérő rendelkezése hiányában az
illető az NNM pénztárosa, hivatalból tagja a helyi NNM
tanácsának, s minden ezzel járó joggal és kötelességgel
fel van ruházva.
a. Az elnök
(1) A jelölőbizottság a gyülekezet vezetőségének
jóváhagyásával egy vagy több nevet terjeszt elő az
elnöki tisztségre.
(2) A hivatalban levő elnök titkos „igen-nem” szavazással újraválasztható, amennyiben ezt a jelölőbizottság ajánlja, és a lelkipásztor jóváhagyja.
(3) Az elnököt titkos szavazással, a jelen levő és szavazó tagok szavazatának abszolút többségével, egy
vagy két gyülekezeti évre választják meg. A szolgálat időtartamára az NNM tanácsa és a lelkipásztor
tesz javaslatot.
b. A többi tisztségviselőt titkos szavazással választják meg egy vagy két gyülekezeti évre – a szolgálat
időtartamára az NNM tanácsa és a lelkipásztor tesz
javaslatot –,
(1) relatív többséget igénylő szavazással vagy
(2) „igen-nem” szavazással, amennyiben ezt a jelölőbizottság javasolja és a lelkipásztor jóváhagyja.
c. A tanács egy gyülekezeti évig szolgáló többi tagját
(1) megválaszthatják konkrét feladatokra,
(2) megválaszthatják a tanács egészébe, később meghatározandó feladatkörrel, vagy
(3) kinevezheti a végrehajtó bizottság.
d. A kerületi kongresszuson részt vevő küldötteket és
pótküldötteket az éves gyűlésen választják relatív
többséget igénylő titkos szavazással. A pótküldöttek
megválaszthatók külön szavazással vagy – a helyi
tanács javaslatára – a küldöttekkel egy időben. (A
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küldöttek számának megállapítását illetően lásd a VI.
cikkely 2. szakaszának A.3. pontját.)
3. Kinevezés: A végrehajtó bizottság a lelkipásztorral való
egyeztetés után egy gyülekezeti évig tartó szolgálati időre
további tanácstagokat nevezhet ki, akik a következő gyülekezeti év első napján vagy valamikor a kinevezésüket
követően kezdenek szolgálni.
4. Üresedés
a. Elnök: A végrehajtó bizottság jelöl egy vagy több
embert a gyülekezet vezetőségének jóváhagyásával.
Az elnököt az NNM tagjai abszolút többséget igénylő
titkos szavazással választják meg bármely rendes vagy
rendkívüli gyűlésükön.
b. A végrehajtó bizottság más tagjai: A végrehajtó bizottság jelöl egy vagy több embert. A jelölteket a helyi
NNM tagjai relatív többséget igénylő titkos szavazással választják meg rendes vagy rendkívüli gyűlésükön.
Ha a helyi gyülekezetnek általános pénztárosa van,
ezt az üresedést a gyülekezet vezetősége tölti be.
c. A tanács más tagjai: A végrehajtó bizottság kinevezéssel tölti be az üresedést.
D. A tanács tagjainak feladatai
1. Elnök
a. Az NNM munkáját irányítja a helyi gyülekezetben.
b. Elnököl az NNM összes rendes és rendkívüli ülésén.
c. Képviseli vagy másokra ruházza mindazokat a területeket, amelyek felelőseit nem jelölték ki szavazással
vagy a tanács határozatával.
d. Elkészíti az éves költségvetést, melyet a helyi NNM
tanácsa és a gyülekezet vezetősége hagy jóvá.
e. Évente beszámolót készít a helyi NNM, az éves gyülekezeti gyűlés, a helyi gyülekezet lelkipásztora és a
kerületi NNM titkára számára.
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2.

3.

4.

5.

6.

f. Hivatalból tagja a gyülekezet vezetőségének, a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének, a kerületi
NNM kongresszusának és a kerületi gyűlésnek. Ha
helyi elnökként a lelkipásztor házastársa szolgál, és ő
nem kíván a gyülekezet vezetőségében szolgálni, akkor ott az alelnök jogosult szolgálni az elnök helyett.
Alelnök
a. Az elnök távollétében ellátja annak minden feladatát.
b. Ellátja a helyi NNM tanácsa által más területeken
ráruházott feladatokat.
Titkár
a. Lebonyolítja az NNM levelezését, statisztikát vezet,
és elkészíti minden ülés jegyzőkönyvét.
b. Teljes nyilvántartást vezet az NNM összes tagjáról.
Pénztáros
a. Pontosan számon tartja az összes befolyt összeget és
kiadást.
b. Gondoskodik róla, hogy minden felajánlás idejében
eljusson az illetékes pénztárosokhoz.
c. Minden kimutatást eljuttat a tanácshoz és ahol lehet,
a helyi gyülekezet pénztárosához.
Végrehajtó bizottság
a. Kinevezi a tanács további tagjait, betölti a tanácson
belüli üresedéseket.
b. Elvégzi a tanács ülései közötti feladatokat.
c. Jelölt(ek)et állít az elnöki tisztségre, ha az éves gyűlések között üresedés következik be.
A tanács további tagjai
a. Képviselik a hozzájuk tartozó területeket, és/vagy
ellátják a rájuk bízott feladatokat (lásd Az NNM
kézikönyvét).
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2. szakasz: Kerületi tanács
A. A tanács célja: A kerületi tanács a Nemzetközi Názáreti
Misszió céljának szószólója a kerületben.
B. A tanács összetétele
1. A tanácsnak négy tisztségviselője van: az elnök, az alelnök, a titkár és a pénztáros.
2. A tanács tagjai a következő területekért felelősek:
missziói oktatás, LINKS, ima és böjt, missziói elhívás,
Alabástrom, Misszionáriusok Egészségügyi Ellátása,
bizonyságtevő munkacsoportok, Világmissziós Rádió,
sajtó, Názáreti Szeretetszolgálat, gyermekmisszió, ifjúsági
misszió, küldöttek, az NNM körzeti vagy területi koordinátorai és/vagy minden egyéb terület, melynek kiemelését a kerületi tanács szükségesnek látja. A tanács tagjai
több tisztséget is viselhetnek, de csak egy szavazatuk van.
3. A végrehajtó bizottság tagjai a kerületi szuperintendens,
az NNM tisztségviselői és a tanács két további tagja.
C. Jelölés, választás, kinevezés, üresedés
1. Jelölés: A tanács tagjait az NNM legalább öt (5) tagjából
álló bizottság jelöli. A jelölőbizottságot a kerületi végrehajtó bizottság nevezi ki. A kerületi elnök jelölésekor a
kerületi szuperintendens szolgál a bizottság elnökeként.
Egyéb jelölések esetében a jelölőbizottság elnöke a
kerületi szuperintendens jóváhagyásával a kerületi NNM
elnöke lehet. Minden jelölt tagja kell, hogy legyen az
NNM-nek és a Názáreti Egyház egy helyi gyülekezetének, amely abban a kerületben található, ahol az illető
szolgálni fog.
2. Választás: Az elnököt és a tanács legalább négy további
tagját – egyikük alelnök lesz – az éves kerületi kongres�szuson választják meg titkos szavazással. (A titkár és a
pénztáros nem tartozik a négy tanácstag közé. Lásd az V.
cikkely 2. szakaszának C.2.c. pontját.) Szolgálatuk időtartama egy vagy két kongresszusév. A kongresszusév a
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kerületi kongresszus berekesztésétől a következő kerületi
kongresszus berekesztéséig tart.
a. Az elnök
(1) A jelölőbizottság legalább két nevet terjeszt elő
az elnöki tisztségre, kivéve, ha hivatalban levő
elnököt jelöl újabb szolgálati időszakra.
(2) A hivatalban levő elnök titkos „igen-nem” szavazással újraválasztható, amennyiben ezt a kerületi
tanács ajánlja, és a kerületi szuperintendens
jóváhagyja.
(3) Az elnököt titkos szavazással, a jelen levő és szavazó tagok kétharmados szavazattöbbségével, egy
vagy két kongresszusévre vagy utódának megválasztásáig választják meg. A szolgálat időtartamára a kerületi NNM tanácsa és a kerületi szuperintendens tesz javaslatot.
b. Az alelnököt titkos szavazással választják meg az
alábbi három módszer egyikével:
(1) az adott tisztségre két ember jelölésével,
(2) általában a tanács tagjai közé, amikor is a tanácson belüli konkrét tisztségeket a tanács határozza
meg, vagy
(3) a jelölőbizottság javaslatára és a kerületi szuperintendens jóváhagyásával „igen-nem” szavazással.
c. A titkárt és a pénztárost titkos szavazással választja
meg
(1) a kerületi kongresszus (a jelölőbizottság javaslatára és a kerületi szuperintendens jóváhagyásával a
választás titkos „igen-nem” szavazással történhet
egy vagy két kongresszusévre) vagy
(2) a jelölőbizottság javaslatára és a kerületi szuperintendens jóváhagyásával az újonnan megválasztott
kerületi tanács. A jelölőbizottság javaslatára és a
kerületi szuperintendens jóváhagyásával a válasz-
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tás titkos „igen-nem” szavazással történhet egy
vagy két kongresszusévre.
(3) Ha a kerületnek általános pénztárosa van, aki a
kerületi pénzeszközöket kezeli, az NNM pénzét is
beleértve, akkor a kerületi tanács eltérő rendelkezése hiányában az illető az NNM pénztárosa, hivatalból tagja a kerületi NNM tanácsának, s minden
ezzel járó joggal és kötelességgel fel van ruházva.
d. A tisztségviselőkön kívül három tanácstagot választanak meg titkos szavazással egy vagy két kongresszusévre. Feladataikat a tanács határozza meg. A szolgálat
időtartamára a jelölőbizottság és a kerületi szuperintendens tesz javaslatot.
e. A tanács többi tagját, köztük az NNM körzeti vagy
területi koordinátorait
(1) megválaszthatják konkrét feladatokra, vagy
(2) megválaszthatják a tanács egészébe úgy, hogy
feladataikat a tanács határozza meg később, vagy
(3) a végrehajtó bizottság döntésétől függően kinevezheti a végrehajtó bizottság vagy a kerületi tanács.
A tanácstagok egy vagy két kongresszusévig szolgálnak. A szolgálat időtartamára a jelölőbizottság és
a kerületi szuperintendens tesz javaslatot.
f. Ifjúsági képviselők
(1) A kerületi kongresszus titkos szavazással az ifjúság
egy vagy legfeljebb két tagját választhatja meg a
kerületi tanácsba, vagy
(2) az újonnan megválasztott kerületi tanács az ifjúság
egy vagy legfeljebb két tagját választhatja meg a
kerületi tanácsba.
(3) Jelöltek igényelhetők a kerületi Nemzetközi Názáreti Ifjúság végrehajtó bizottságától.
(4) A szolgálat időtartama egy kongresszusév.
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g. A végrehajtó bizottságnak a tisztségviselőktől különböző két tagját egy kongresszusévre vagy utódaik
megválasztásáig a kerületi tanács választja meg titkos
szavazással.
h. Az Egyetemes Kongresszuson részt vevő küldötteket
és pótküldötteket a kerületi kongresszuson választják meg titkos szavazással. A pótküldöttek megválaszthatók külön szavazással vagy a kerületi tanács
javaslatára a küldöttekre való szavazással egy időben.
(A küldöttek számának és a választás időpontjának
megállapítását illetően lásd a VI. cikkely 3. szakaszának A.3.b. pontját.)
3. Kinevezés: A végrehajtó bizottság döntésétől függően
a végrehajtó bizottság vagy a kerületi tanács a kerületi
szuperintendenssel való egyeztetés után további tanácstagokat nevezhet ki.
4. Üresedés
a. Elnök: A végrehajtó bizottság két embert jelöl. Az
elnököt titkos szavazással, a kerületi tanács jelen
levő és szavazó tagjai szavazatának abszolút többségével választják meg. A megválasztott elnök a
következő kerületi kongresszus berekesztéséig marad
szolgálatban.
b. A tanács más tagjai: Az üresedéseket a végrehajtó
bizottság vagy a kerületi tanács tölti be kinevezéssel.
A tanács újonnan megválasztott tagjai a következő kerületi kongresszus berekesztéséig maradnak
szolgálatban.
c. Általános pénztáros: Ha a kerületnek általános
pénztárosa van, ezt az üresedést a kerületi tanácsadó
testület tölti be.
D. A tanács tagjainak feladatai
1. Elnök
a. Az NNM munkáját irányítja a kerületben.
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b. Elnököl a kerületi tanács, a végrehajtó bizottság és a
kerületi kongresszus összes ülésén.
c. Képviseli vagy másokra ruházza mindazokat a területeket, amelyek felelőseit nem jelölték ki szavazással
vagy a tanács határozatával.
d. Elkészíti az éves költségvetést, melyet a kerületi pénzügyi bizottság hagy jóvá.
e. Évente írásos beszámolót készít a kerületi NNM
kongresszusa és az Egyetemes NNM Tanácsának
regionális képviselője számára.
f. Hivatalból tagja a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok kerületi testületének, a kerületi NNM kongresszusának és
a kerületi gyűlésnek.
2. Alelnök
a. Az elnök távollétében ellátja annak minden feladatát.
b. Ellátja a kerületi NNM tanácsa által más területeken
ráruházott feladatokat.
3. Titkár
a. Lebonyolítja az NNM levelezését, és elkészíti minden
ülés jegyzőkönyvét.
b. Évenként űrlapokat küld a helyi NNM-elnökök
beszámolójához.
c. Összegyűjti a statisztikai adatokat, és évenként
beszámolót készít a kerületi elnöknek, az egyetemes
NNM igazgatójának, az Egyetemes Tanács képviselőjének és ahol lehet, a világmissziós régiók NNMprogramkoordinátorának.
4. Pénztáros
a. Pontosan számon tartja az összes befolyt összeget és
kiadást.
b. A pénzösszegeket idejében átutalja az illetékes
pénztárosoknak.
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c. Rendszeresen tételes kimutatást juttat el a kerületi
tanácshoz, és évenként beszámolót készít a kerületi
kongresszusnak.
d. Az illetékes kerületi szakemberekkel együttműködve lebonyolítja a kerületi NNM könyvelésének
ellenőrzését.
5. Végrehajtó bizottság
a. Kinevezi a kerületi tanács további tagjait, betölti a
tanácson belüli üresedéseket.
b. Elvégzi a tanács ülései közötti feladatokat.
c. Két jelöltet állít az elnöki tisztségre, ha az éves kongresszusok között üresedés következik be.
6. A tanács további tagjai
a. Képviselik a hozzájuk tartozó területeket, és/vagy
ellátják a rájuk bízott feladatokat (lásd Az NNM
kézikönyvét).
3. szakasz: Egyetemes Tanács
A. A tanács célja: Az NNM Egyetemes Tanácsa a Nemzetközi
Názáreti Misszió céljának szószólója.
B. A tanács összetétele
1. Egyetemes igazgató, egyetemes elnök és a Názáreti Egyház minden régiójának egy-egy képviselője.
2. A végrehajtó bizottság tagjai az egyetemes igazgató, az
egyetemes elnök, az alelnök és a tanács két további tagja.
3. A Világmissziós Osztály igazgatója tagja az Egyetemes
Tanácsnak és a végrehajtó bizottságnak.
C. Jelölés, választás, üresedés
1. Az egyetemes igazgató jelölése és megválasztása
a. Az egyetemes igazgatót a Világmissziós Osztály igazgatója jelöli a Világmissziós Osztályt illetően joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendenssel való
egyeztetés után.
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b. Az Egyetemes Tanács többségi titkos szavazással
jóváhagyja az egyetemes igazgató jelölését.
c. Az Egyetemes Vezetőség Világmissziós Bizottsága
többségi titkos szavazással jóváhagyja az egyetemes
igazgató jelölését, és az Egyetemes Szuperintendensek Testülete elé terjeszti a jelöltet.
d. Az egyetemes igazgatót az Egyetemes Szuperintendensek Testülete választja meg.
2. Az egyetemes elnök jelölése és megválasztása
a. A végrehajtó bizottság által kijelölt jelölőbizottság az
egyetemes igazgatóból, az Egyetemes Tanács három
regionális képviselőjéből és öt olyan személyből áll,
akik nem tartoznak az Egyetemes Tanácshoz. A jelölőbizottság minden tagjának más-más régióhoz kell
tartoznia.
b. A jelölőbizottság elnöke az egyetemes igazgató.
c. A jelölőbizottság két vagy legfeljebb három embert
jelöl az egyetemes elnöki tisztségre. A jelölteket az
Egyetemes Szuperintendensek Testülete hagyja jóvá.
d. E jelöltek közül az Egyetemes Kongresszus kétharmados többséget igénylő titkos szavazással választja
meg az egyetemes elnököt.
e. Az egyetemes elnök az Egyetemes Kongresszus
berekesztésétől a következő Egyetemes Kongresszus
berekesztéséig vagy utódjának megválasztásáig és
megerősítéséig marad szolgálatban.
f. Az egyetemes elnök szolgálata legfeljebb két teljes
szolgálati időszakig tart. Egy szolgálati időszak egy
négyéves ciklusnak felel meg. Az is megválasztható
két teljes szolgálati időszakra, akit megüresedő egyetemes elnöki tisztségre választanak meg.
3. Az Egyetemes Tanács tagjainak jelölése és megválasztása
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a. Mindegyik kerületi NNM-tanács az Egyetemes NNMIroda elé terjeszthet régiójából egy vagy két embert,
akik a jelöltlistán a régiót képviselik.
(1) Ezeknek az embereknek a lakhelye és gyülekezeti
tagsága az általuk képviselni kívánt régióban kell,
hogy legyen. (Ha egy tanácstag az Egyetemes
Kongresszus előtti 6 hónapban költözik el az
adott régióból, akkor a szolgálati időszak végéig
szolgál.)
(2) Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, akinek lakóhelye és gyülekezete egy régióhatár két oldalán,
a határ közelében van.
b. A fenti jelöltlistán szereplő személyek közül az egyetemes NNM kongresszusán tartott regionális részgyűléseken minden régióból két-két jelöltet választanak
meg titkos szavazással. A legtöbb szavazatot kapott
két ember lesz jelölt, de a két jelölt nem tartozhat
ugyanahhoz a kerülethez. Ha ez mégis bekövetkezne,
akkor a második legtöbb szavazatot kapott ember
helyébe az a legtöbb szavazatot kapott ember lép, aki
más kerülethez tartozik.
c. Ezután a regionális részgyűlés abszolút szavazattöbbséggel választja meg azt az egy személyt, aki az
Egyetemes Tanácsban a régió képviselője lesz.
d. A tanács tagjai az Egyetemes Kongresszus berekesztésétől a következő Egyetemes Kongresszus berekesztéséig vagy utódjuk megválasztásáig és megerősítéséig
maradnak szolgálatban.
e. A tanácstagok szolgálata legfeljebb két teljes szolgálati időszakig tart. Egy szolgálati időszak egy négyéves
ciklusnak felel meg. Az is megválasztható két teljes
szolgálati időszakra, akit üresedés esetén választanak
meg az Egyetemes Tanács tagjának.
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4. A végrehajtó bizottság tagjainak jelölése és
megválasztása
a. Az Egyetemes Tanács az első ülésén jelöli és megválasztja az alelnököt és a végrehajtó bizottság két
további tagját.
b. A választás titkos szavazással, a jelen levő és szavazó
tagok abszolút többségével történik.
5. Az Egyetemes Vezetőség NNM-képviselőjének jelölése
és megválasztása
a. Az Egyetemes Tanács saját tagjai közül két jelöltet
állít, akik az NNM-et képviselhetik a Názáreti Egyház
Egyetemes Vezetőségében.
b. Az Egyetemes Gyűlés titkos szavazással választja meg
az NNM képviselőjét.
6. Üresedés
a. Ha két Egyetemes Kongresszus között megüresedik
az egyetemes elnöki tisztség, az új elnököt az Egyetemes Tanács választja meg kétharmados szavazattöbbséggel azon személyek közül, akiket a végrehajtó
bizottság a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendenssel való egyeztetés után jelölt. A megválasztott személy a következő Egyetemes Kongresszus
berekesztéséig látja el az egyetemes elnök feladatait.
Az üresedés választással való betöltésének kérdését
az Egyetemes Tanács dönti el a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendenssel való egyeztetés
után.
b. Ha két Egyetemes Kongresszus között üresedés következik be a tanácsban, az érintett régióhoz tartozó
összes kerület végrehajtó bizottsága egy-egy jelöltet
terjeszt régiójából az egyetemes végrehajtó bizottság
elé. E jelöltek közül az egyetemes végrehajtó bizottság két jelöltet választ ki. Az üresedést a régióhoz
tartozó kerületi NNM-elnökök töltik be abszolút
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többséget igénylő titkos szavazással. Az üresedés
választással való betöltésének kérdését az Egyetemes
Tanács végrehajtó bizottsága dönti el a joghatósággal
rendelkező egyetemes szuperintendenssel való egyeztetés után.
c. Ha megüresedik az egyetemes igazgatói tisztség,
az egyetemes igazgató jelölése és megválasztása a
korábban leírt eljárással történik (ld. az V. cikkely 3.
szakaszának C.1. pontját).
d. Ha két Egyetemes Kongresszus között üresedés következik be a végrehajtó bizottságban, az Egyetemes
Tanács két embert jelöl erre a tisztségre. Az üresedést
az Egyetemes NNM Tanácsa tölti be abszolút többséget igénylő titkos szavazással.
e. Ha két Egyetemes Kongresszus között megüresedik
az Egyetemes Vezetőségben az NNM képviselőjének
tisztsége, az egyetemes végrehajtó bizottság a joghatósággal rendelkező egyetemes szuperintendenssel
való egyeztetés után és az Egyetemes Szuperintendensek Testületének jóváhagyásával két jelöltet állít.
A képviselőt az Egyetemes NNM Tanácsa választja
meg abszolút többséget igénylő titkos szavazással.
D. Feladatok
1. Az Egyetemes Tanács tagjai
a. Az egyetemes NNM igazgatójával együttműködve
kidolgozzák az NNM irányelveit és programját.
b. Az általuk képviselt földrajzi régióban támogatják és
népszerűsítik az NNM teljes programját.
c. Az Egyetemes Tanács minden ülésére beszámolót
készítenek az NNM régiójukban folyó munkájáról.
d. Jelölik a tanács két tagját, akik közül az Egyetemes
Gyűlés megválasztja az Egyetemes Vezetőség NNMképviselőjét.
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e. Érvényt szereznek az Egyetemes Gyűlés által alkotott, regionális képviseletet érintő jogszabályoknak.
f. A tanácstagok közül megválasztják az alelnököt és a
végrehajtó bizottság két további tagját.
2. Egyetemes igazgató
a. Az NNM ügyvezető igazgatójaként szolgál.
b. Az Egyetemes Tanáccsal együttműködve a világ különböző részein levő kerületekben szolgálja az NNM
missziós érdekeit.
c. Értelmezi Az NNM kézikönyvét és Alkotmányát.
d. Irányítja az egyetemes iroda alkalmazottait és
ügyintézését.
e. Az NNM összes kiadványának főszerkesztőjeként
szolgál.
f. Irányítja a följegyzések és beszámolók összegyűjtését
és karbantartását.
g. Évente pénzügyi és statisztikai beszámolót készít az
Egyetemes Tanácsnak, a Világmissziós Bizottságnak
és az Egyetemes Vezetőségnek.
h. Tömör beszámolót terjeszt jóváhagyásra az Egyetemes Vezetőség Világmissziós Bizottsága elé a tanács
minden egyes ülésének eseményeiről.
i. Az Egyetemes Tanáccsal együttműködve irányítja az Egyetemes Kongresszus megszervezését és
programját.
j. Pénzügyi és statisztikai beszámolót készít az Egyetemes Kongresszusról, és annak tömörebb változatát a
Világmissziós Osztályon keresztül eljuttatja az Egyetemes Gyűléshez.
k. Hivatalból tagja az Egyetemes Gyűlésnek.
3. Egyetemes elnök
a. Elnököl az Egyetemes Tanács, a végrehajtó bizottság
és az Egyetemes Kongresszus ülésein.
b. Az NNM céljának és programjainak szószólója.
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4. Alelnök
a. Az elnök távollétében ellátja annak feladatait.
5. Végrehajtó bizottság
a. Elvégzi a tanács ülései közötti feladatokat.
b. Két jelöltet állít az egyetemes elnöki tisztségre, ha az
Egyetemes Kongresszusok között üresedés következik be.
c. Két jelöltet állít, ha üresedés következik be a végrehajtó bizottságban.
d. Kinevezi az egyetemes elnök megválasztását előkészítő jelölőbizottság tagjait.
VI. cikkely: Alkalmak
1. szakasz: Helyi alkalmak
A. Havi gyűlések
Minden naptári hónapban egy vagy több gyűlésre kerül sor
a misszióval kapcsolatos tájékozódás, ösztönzés és imádság
végett.
1. A gyűlések missziós istentisztelet, missziói előadások, oktatás, tevékenységek és események, missziós percek vagy
az NNM kiemelt területeinek bemutatása stb. formájában is megvalósulhatnak.
2. Az NNM elnöke és a tanács a lelkipásztorral együttműködve tervezi meg a helyi gyülekezet missziói oktatását és
misszióba való bevonását.
B. Éves gyűlések
1. Az éves gyűlésre legfeljebb 30 nappal a kerületi kongresszus előtt kerül sor. Ekkor a következő gyülekezeti
évre megválasztják a végrehajtó bizottságot/tanácsot és a
kerületi kongresszuson részt vevő küldötteket.
2. Szavazásra és a helyi tanácsba való megválasztásra csak
az NNM 15. életévüket betöltött tagjai jogosultak.
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C. A tanács ülései
A helyi tanács legalább negyedévenként ülésezik tervezés, beszámolók tartása, értékelés, tájékozódás, ösztönzés és a helyi
szervezet feladatainak elvégzése végett. A tanács határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
2. szakasz: Kerületi alkalmak
A. Kongresszus
1. Évente kerületi kongresszusra kerül sor beszámolók tartása, imádság, tájékozódás, ösztönzés, tervek bemutatása
és a szervezet ügyeinek intézése végett.
2. A kongresszus időpontját és helyét a kerületi tanács
határozza meg a kerületi szuperintendenssel való egyeztetés után. A kongresszust legfeljebb 30 nappal a kerületi
gyűlés előtt kell megtartani.
3. Tagság
a. Csak az adott kerülethez tartozó tagok lehetnek hivatalból jelen levő vagy választott küldöttek.
b. A kongresszus tagjai hivatalból a következők: a
kerületi NNM tanácsának tagjai; a kerületi szuperintendens; a helyi gyülekezetek összes megbízott szolgálója és főállásban alkalmazott helyettes szolgálója;
a kerületi tanácsadó testület laikus tagjai; a végéhez
közeledő egyházi évben szolgáló helyi NNM-elnökök,
valamint az újonnan megválasztott NNM-elnökök,
illetve ha ők nem vehetnek részt a kongresszuson,
akkor az újonnan megválasztott alelnökök; az NNM
Egyetemes Tanácsának tagja; nyugdíjas megbízott
szolgálók; nyugdíjas misszionáriusok, otthon tartózkodó misszionáriusok, misszionáriusjelöltek; továbbá
azok a korábbi kerületi elnökök, akik abban a kerületben laknak, amelyben szolgáltak.
c. Az egyes helyi gyülekezetek választott küldöttei az
NNM (15. életévüket betöltött) tagjai kell, hogy
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legyenek. A választott küldöttek száma az alábbi módon határozható meg: két küldött megy minden olyan
helyi NNM-ből, amelyben a nem társult tagok száma
legfeljebb 25, s egy-egy újabb küldött minden további
25 tag vagy annak több mint a fele után.
4. A jelen levő küldöttek mindenképpen határozatképesek.
B. Tanács
A kerületi tanács legalább kétévenként ülésezik, és az éves
kerületi kongresszusok közötti időszakban intézi az ügyeket.
A tanács határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen
van.
3. szakasz: Egyetemes alkalmak
A. Kongresszus
1. Közvetlenül az Egyetemes Gyűlés előtt kerül sor a
Nemzetközi Názáreti Misszió Egyetemes Kongresszusára
beszámolók tartása, imádság, tájékozódás, ösztönzés, tervek bemutatása és a szervezet ügyeinek intézése végett.
A Kongresszus határozatképes, ha a bejegyzett küldöttek
több mint fele jelen van.
2. A kongresszus időpontját és helyét az Egyetemes Tanács
határozza meg a joghatósággal rendelkező egyetemes
szuperintendenssel való egyeztetés után.
3. Tagság
a. Az Egyetemes Kongresszus tagjai hivatalból a következők: az Egyetemes Tanács tagjai; a világmissziós
régiók NNM-programkoordinátorai; a kerületi NNMelnökök, illetve ha a kerületi elnök nem vehet részt
a kongresszuson, akkor az alelnök engedélyt kaphat
az adott kerület képviseletére; valamint minden 1. fokozatú kerület NNM-elnöke, illetve ha az elnök nem
vehet részt a kongresszuson, kijelölheti helyettesét a
kerületi szuperintendens jóváhagyásával.
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b. Az Egyetemes Kongresszuson részt vevő választott
küldöttek száma az alábbi módon határozható meg:
két küldött megy minden olyan 3. vagy 2. fokozatú
kerületből, amelyben az NNM nem társult tagjainak
száma legfeljebb 1000, s egy-egy újabb küldött minden további 700 tag vagy annak több mint a fele után.
c. A Regionális Tanácsadó Testület régiónként egy
általános misszionáriusküldöttet választ minden olyan
világmissziós régióból, ahol legfeljebb 50 misszionárius szolgál, és két általános misszionáriusküldöttet
azokból a világmissziós régiókból, amelyekben legalább 51 misszionárius szolgál.
d. A küldötteket a kerületi kongresszuson titkos szavazással kell megválasztani az Egyetemes Kongresszus
előtt legfeljebb 16 hónappal, illetve olyan területeken,
ahol vízumra vagy egyéb különleges előkészületekre
van szükség, legfeljebb 24 hónappal.
e. A választott küldötteknek az Egyetemes Kongresszus
idején abban a kerületben kell lakniuk, amelynek
megválasztásukkor a tagjai voltak. Ha egy választott
küldött elköltözik a kerületből, nem képviselheti
korábbi kerületét. Ez a rendelkezés nem vonatkozik
arra, akinek lakóhelye és gyülekezete egy kerülethatár két oldalán, a határ közelében van.
B. Az Egyetemes Tanács ülései
Az Egyetemes Tanács a négyéves ciklusban legalább háromszor ülésezik a szervezet ügyeinek intézése végett. A tanács
határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
VII. cikkely: Pénzeszközök
1. szakasz: Helyi gyülekezetektől származó pénzeszközök
A.	Világevangelizációs Alap
1. A Világevangelizációs Alap számára előteremtett minden
pénzösszeget az egyetemes pénztárosnak kell eljuttatni.

362

A kisegítő szervezetek alkotmánya

2. A Világevangelizációs Alap támogatására szolgáló pénzeszközök az alábbi forrásokból származnak:
a. a Világevangelizációs Alap részére történő rendszeres
felajánlások;
b. húsvéti és hálaadásnapi felajánlások;
c. a „hitígéretek” adományainak a Világevangelizációs
Alapra eső része;
d. imádkozók és böjtölők felajánlásai;
B. Jóváhagyott különleges missziói célok
1. Hozzá lehet járulni a világmisszió olyan különleges céljaihoz (a Világevangelizációs Alaphoz befizetett rendszeres
felajánlásokon kívül, és azokon túl), mint például az
Alabástrom, Világmissziós Rádió, Názáreti Szeretetszolgálat, küldöttek, Misszionáriusok Egészségügyi Ellátása,
LINKS, bizonyságtevő munkacsoportok, az NNM Nemzetközi Tanulmányi Ösztöndíj Alapja stb.
2. A további jóváhagyott különleges missziói célokat a
Nemzetközi Názáreti Egyházközpont illetékesei hagyják
jóvá és engedélyezik.
3. Az NNM Egyetemes Tanácsa hagyja jóvá az összes
jóváhagyott különleges missziós célt, melyet az NNM-en
keresztül egyetemes szintről propagálnak és támogatnak
anyagilag.
C. Ezen alapok kizárólagossága
1. A Világevangelizációs Alapból és a jóváhagyott különleges missziós célok alapjából semmit sem szabad
helyi vagy kerületi költségekre és jótékonysági célokra
felhasználni.
D. Helyi költségek
1. A helyi NNM-tanács döntése és a gyülekezet vezetőségének jóváhagyása alapján helyi költségekre elkülönített
alapot kell létrehozni az NNM számára.
2. A helyi költségekre elkülönített alap egy részét félre kell
tenni a kerületi kongresszus küldötteinek kiadásaira.
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2. szakasz: A kerületektől származó pénzeszközök
A. Kerületi költségek
1. A kerületi NNM-tanács döntése és a kerületi pénzügyi
bizottság jóváhagyása alapján kerületi költségekre elkülönített alapot kell létrehozni az NNM számára.
2. A kerületi költségekre elkülönített alap egy részét félre
kell tenni az Egyetemes Kongresszus kerületi küldötteinek kiadásaira.
3. A Világevangelizációs Alap és a jóváhagyott különleges missziói célok alapja nem használható fel kerületi
kiadásokra.
3. szakasz: Díjazás
A. Az NNM szolgálata az egyháznak végzett szeretetszolgálat.
Sem helyi, sem kerületi, sem egyetemes szinten nem jár érte
fizetés, kivéve az egyetemes igazgatót, akit az Egyetemes
Vezetőség alkalmaz.
B. A tanácstagok helyi, kerületi és egyetemes szinten egyaránt
megfelelő ellenszolgáltatást kapnak költségeik fedezésére.
VIII. cikkely: Irányelvek és eljárások
Az NNM Egyetemes Tanácsa az NNM Alkotmánya mellett
további irányelveket, eljárásokat és munkaköri leírásokat dolgoz
ki az NNM számára, amelyeket Az NNM kézikönyvében tesznek
közzé.
IX. cikkely: Parlamentáris eljárásrend
A szervezet működését a Robert’s Rules of Order Newly Revised
(Robert-féle javított házszabályok) legfrissebb kiadásában található szabályok – amennyiben nem ütköznek az alkalmazandó jogszabályokkal –, a Názáreti Egyház alapító okirata, az
NNM Alkotmánya és az NNM által átvett egyéb rendszabályok
irányítják.
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X. cikkely: Módosítások
Az NNM Alkotmánya a Nemzetközi Názáreti Misszió Egyetemes Kongresszusán jelen levő és szavazó tagok kétharmados
szavazattöbbségével és az Egyetemes Vezetőség Világmissziós
Bizottságának jóváhagyásával módosítható.
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III. FEJEZET
812. A vasárnapi iskola szabályzata
Küldetés
A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok (VISZ) küldetése, hogy a
gyermekek, az ifjúság és a felnőttek vonatkozásában teljesítse a
„Nagy Missziós Parancsot”, felkészítve őket az élethosszig tartó
keresztyén szentségre.

Cél
A vasárnapi iskola célja háromrétű:
A. Isten Igéjét mindaddig hatékonyan tanítani, amíg a
tanulók üdvösségre nem jutnak, teljesen meg nem szentelődnek és egyre érettebbek nem lesznek a keresztyén
szentségben.
B. Segíteni a keresztyéneket a lelki növekedésben, bevonva őket az evangelizáció, a tanítás és a lélekmentés
szolgálatába.
C. Felkutatni és meglátogatni a gyülekezetbe nem járó embereket, hogy beiratkozzanak a vasárnapi iskolába, és annak
rendszeres látogatóivá váljanak.

I. cikkely: Tagság
Résztvevők listája
Minden helyi gyülekezetnek felelősséget kell vállalnia azért,
hogy a lakókörzetében elérjen mindenkit, aki nem vesz részt aktívan más helyi gyülekezet életében. E küldetés teljesítéséhez segítséget nyújthat az alábbi három lista:
A. Aktív résztvevők (beiratkozottak) listája (az éves lelkipásztori jelentés [ÉLJ] 25. sora). Ez a hagyományos beiratkozási lista, amely felsorolja mindazokat, akik vállalják, hogy
bizonyos rendszerességgel látogatják a vasárnapi iskolát
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(lásd II. cikkely, 1. szakasz). Minden tanítótól elvárjuk,
hogy felelősséggel viseltessen az osztálya résztvevőinek
listáján szereplők lelki jólétéért.
B. Leendő résztvevők listája. Ezen a listán szerepelnek azok,
akiknél fennáll annak lehetősége, hogy rendszeres résztvevőkké váljanak. Minden vasárnapi iskolai osztálynak állhatatosan arra kell törekednie, hogy rendszeres látogatókká
tegye őket. Erre a listára azokat kell felvenni, akik csak a
délelőtti istentiszteletre járnak.
C. Kiterjesztett (missziós) szolgálati lista (ÉLJ, 27. sor). Ez a
lista tartalmazza mindazokat, akik bekapcsolódtak valamilyen vasárnapi iskolai missziós szolgálatba (II. cikkely, 2.
szakasz), és azt rendszeresen látogatják, de nem vesznek
részt a heti rendes vasárnapi iskolai alkalmakon.
1. SZAKASZ. Az alábbi szolgálatok résztvevői a vasárnapi
iskola aktív (beiratkozott) résztvevőinek, leendő résztvevőinek
VAGY kiterjesztett (missziós) szolgálatának listáján szerepelhetnek, a következő elvek alapján:
a. Bölcsődések (ÉLJ, 16. sor): Azok a négy éven aluli gyermekek, akik – szüleikkel együtt – nem látogatják a vasárnapi
iskolát, Bölcsődésekként felvehetők a leendő résztvevők
listájára.
1. A gyermekekre úgy kell tekinteni, mint a vasárnapi iskola óvodai osztályainak jövőbeli tagjaira, szüleikre pedig mint a megfelelő felnőtt osztályok leendő tagjaira.
2. A vasárnapi iskola szuperintendense és a gyermekszolgálatok igazgatója a lelkipásztorral egyeztetve minden
gyülekezeti évben kijelöli a Bölcsődések igazgatóját,
aki felelős azért, hogy ezeket a családokat látogassa, és
ellássa őket a programok anyagaival.
3. Ha bizonyos fokú rendszerességgel elkezdik látogatni a
vasárnapi iskolát, akkor át kell őket helyezni a megfelelő korcsoporthoz tartozó osztály aktív (beiratkozott)
résztvevőinek listájára.
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4. Ha a gyermek negyedik születésnapjáig sem kezdték el
látogatni a vasárnapi iskolát, akkor át kell őket helyezni
az óvodai, illetve a felnőtt osztályok leendő résztvevőinek listájára, és törölni kell őket a Bölcsődések
listájáról.
5. Amíg el nem kezdik bizonyos fokú rendszerességgel látogatni a vasárnapi iskolát, addig maradjanak a leendő
résztvevők listáján.
b. Házigondozási osztály: Mindazok, akik fizikailag vagy munkájuk miatt nem képesek a rendes vasárnapi iskolai osztály
látogatására, beiratkozhatnak a házigondozási osztályba,
és az aktív (beiratkozott) résztvevők listáján VAGY a
kiterjesztett (missziós) szolgálat listáján szerepelhetnek, a
következő elvek alapján:
1. A vasárnapi iskolai szuperintendens és a
felnőttszolgálatok igazgatója – a lelkipásztorral
konzultálva – minden gyülekezeti évben kijelöli a
házigondozási osztály felügyelőjét, akinek feladata
hetenként ellátogatni az otthonokba, és megtanítani a
vasárnapi iskolai leckét.
2. Azok, akiket hetenként meglátogatnak, és így megkapják a vasárnapi iskolai anyagot, kerüljenek az aktív
résztvevők (beiratkozottak) listájára – őket is be kell
számítani a heti rendszeres vasárnapi iskola látogatói
közé (ÉLJ, 26. sor).
3. Amennyiben nem kerül sor rendszeres, heti látogatásra
vagy jóváhagyott vasárnapi iskolai anyag tanítására,
ezek a személyek kerüljenek a kiterjesztett (missziós)
szolgálati listára (ÉLJ, 27. sor), és számítsák bele őket a
kiterjesztett (missziós) szolgálatok átlagos heti látogatottságába (ÉLJ, 28. sor).
c. Szociális otthon/szanatórium/egészségügyi intézmény: Aki
egy ilyen intézményben kénytelen tartózkodni, és hetente
látogatja a helyi gyülekezet által szervezett alkalmakat,
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az alábbi irányelvek szerint felvehető az aktív résztvevők
(beiratkozottak) listájára VAGY a kiterjesztett (missziós)
szolgálatok listájára:
1. Ha a nevezett személy aktívan részt vesz valamely
jóváhagyott vasárnapi iskolai tananyag heti tanulmányozásában, akkor az aktív résztvevők (beiratkozottak) listájára kell felvenni (ÉLJ, 25. sor), és bele kell számítani
a átlagos heti látogatottságba (ÉLJ, 26. sor).
2. Ha az illető látogatja a heti alkalmakat, de nem tud
aktívan részt venni bennük, vagy az adott helyen nem
tanítanak jóváhagyott vasárnapi iskolai tananyagot,
akkor a kiterjesztett (missziós) szolgálatok listájára kell
felvenni (ÉLJ, 27. sor), és a kiterjesztett (missziós) szolgálatok átlagos heti látogatottságába kell beszámítani
(ÉLJ, 28. sor).
d. Gyülekezet jellegű misszió: A helyi gyülekezet vagy a kerület által támogatott minden olyan csoport tagjait, amely
heti rendszerességgel legalább fél órára összejön valamely
más helyen, hogy jóváhagyott vasárnapi iskolai anyagot
tanulmányozzon azzal a céllal, hogy a Názáreti Egyház
megszervezett gyülekezetévé váljon, az új gyülekezetpalánta nevének/helyének feltüntetésével az anyagyülekezet
aktív résztvevőinek (beiratkozottak) listáján kell feltüntetni (ÉLJ, 25. sor), és ugyanott be kell számítani a rendes
vasárnapi iskola átlagos heti látogatottságába (ÉLJ, 26.
sor).
1. A gyülekezet jellegű misszió látogatottsági adatait a
kerületnek szóló havi beszámolóban az anyagyülekezet
rendes vasárnapi iskolai alkalmaitól elkülönítve kell feltüntetni, de a kerület havi összesített vasárnapi iskolai
látogatottságába bele kell számítani.
2. Ha a helyi gyülekezet egy közelében működő gyülekezet jellegű missziót támogat, annak látogatottságát az
anyagyülekezet látogatottsága alatt elkülönítve, a név és
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a hely megjelölésével kell feltüntetni a beszámolóban.
Ha egy helyi gyülekezet több gyülekezetkezdeményt
is támogat, mindegyiket föl kell sorolni a név és a hely
feltüntetésével.
3. A heti, havi és éves összesített látogatottságot az alábbi
példának megfelelően kell följegyezni:
Rendes vasárnapi iskolai látogatottság
125
Gyülekezet jellegű misszió (Lapos-dűlő)
30
Gyülekezet jellegű misszió (Hátsó-puszta) 15
Kiterjesztett (missziós) szolgálatok
25
4. Ha a kerület vagy a helyi gyülekezet sok gyülekezetplántálást támogat, a kerület kívánságára ezek a gyülekezet jellegű missziók külön-külön is felsorolhatók,
saját nevük és helyük feltüntetésével.
e. Bölcsődék/óvodák/iskolák: A helyi gyülekezet által fenntartott názáreti bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák
tanulóit az aktív résztvevők (beiratkozottak) listájára
VAGY a kiterjesztett (missziós) szolgálatok listájára kell
fölvenni az alábbi irányelvek szerint:
1. Azokat a tanulókat, akik éppen sehol sincsenek beíratva
názáreti vasárnapi iskolába, de hetente legalább fél
órán át aktívan részt vesznek valamilyen jóváhagyott
vasárnapi iskolai tananyag tanulmányozásában, az aktív
résztvevők (beiratkozottak) listáján kell feltüntetni
(ÉLJ, 25. sor), és be kell számítani őket az átlagos heti
látogatottságba (ÉLJ, 26. sor).
2. Ha a tanulók heti rendszerességgel részt vesznek az
órákon, de ott nem tanítanak nekik jóváhagyott vasárnapi iskolai tananyagot, akkor nevüket a kiterjesztett
(missziós) szolgálatok listáján kell feltüntetni (ÉLJ, 27.
sor), és a kiterjesztett (missziós) szolgálatok átlagos heti
látogatottságába kell beszámítani őket (ÉLJ, 28. sor).
f. Bibliaórák és kis csoportok: Az olyan csoportok tagjait,
amelyek a helyi gyülekezet támogatásával gyűlnek össze,
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hogy a bibliai elveket tanulmányozzák, az aktív résztvevők
(beiratkozottak) listáján VAGY a kiterjesztett (missziós)
szolgálatok listáján kell föltüntetni az alábbi irányelvek
szerint:
1. Ha a csoport tagjai hetente legalább fél órára összejönnek, hogy bibliai elveket és jóváhagyott tananyagot
tanulmányozzanak, az aktív résztvevők (beiratkozottak)
listáján kell feltüntetni őket (ÉLJ, 25. sor), és be kell
számítani őket a rendes vasárnapi iskola átlagos heti
látogatottságába (ÉLJ, 26. sor).
2. Ha a csoport tagjai nem jönnek össze hetente legalább
fél órára, hogy jóváhagyott tananyagot tanulmányozzanak, akkor nevüket a kiterjesztett (missziós) szolgálatok
listáján kell feltüntetni (ÉLJ, 27. sor), és a kiterjesztett
(missziós) szolgálatok átlagos heti látogatottságába kell
beszámítani őket (ÉLJ, 28. sor).
2. SZAKASZ: Nevek törlése
Ha egyszer valakit felvettek egy nyilvántartási listára, akkor a
helyi gyülekezetnek törekednie kell arra, hogy addig szolgáljon
az illetőnek, amíg az be nem lép a gyülekezet közösségébe. Neveket csak a lelkipásztor jóváhagyásával lehet törölni, ha a beiratkozott személy
a. elköltözik a településről,
b. másik vasárnapi iskolához csatlakozik,
c. külön kéri, hogy nevét töröljék,
d. meghal.

II. cikkely: Látogatottság
A vasárnapi iskola látogatottságának számbavétele
A helyi gyülekezetben működő vasárnapi iskola látogatottságát nyilván kell tartani, hogy lemérhessük, mennyire hatékony a
gyülekezet azon munkája, amellyel igyekszik elérni az embereket
a Biblia üzenetével. Minden vasárnapi iskolai szolgálatnak arra
kell irányulnia, hogy embereket vonjon be a Krisztussal való kö-
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zösségbe azáltal, hogy megtapasztalják az újjászületés csodáját,
és csatlakoznak a helyi gyülekezethez.
Fontos szem előtt tartanunk, hogy noha bizonyos személyek
egynél több vasárnapi iskolai szolgálatba is bekapcsolódhatnak,
csak egyszer vehetők tekintetbe: vagy a rendes vasárnapi iskola
látogatói, vagy a kiterjesztett (missziós) szolgálatok látogatói között. Ha valaki hétköznap működő vasárnapi iskolai szolgálatban
vesz részt, akkor őt az adott napot követő vasárnap látogatottsági
adataiba kell beszámítani.
Az Egyetemes Vezetőség Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Osztályának pontos résztvevői listákat és látogatottsági adatokat kell
kapnia minden kerülettől, hogy évente pontosan beszámolhasson
a felekezethez tartozó vasárnapi iskolák növekedéséről.
A vasárnapi iskolai szolgálatok látogatottsága két kategóriába
sorolható: rendes vasárnapi iskolai alkalmak (ÉLJ, 26. sor) és
kiterjesztett (missziós) szolgálatok (ÉLJ, 28. sor). A vasárnapi
iskolai szolgálatoknak ezeket a kategóriáit a helyi gyülekezetnek
minden héten az alábbi irányelvek és a fenti I. cikkely 1. szakasza
szerint kell számba vennie.
1. SZAKASZ. Rendes vasárnapi iskolai alkalom. A rendes
vasárnapi iskolai alkalom olyan személyek szervezett csoportja,
akik minden héten meghatározott helyen és időben találkoznak.
E találkozó célja, hogy a helyi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete által jóváhagyott vasárnapi iskolai tananyag alapján legalább fél órán keresztül tanulmányozzák a bibliai elveket. Az itt
megjelentek adják a rendes vasárnapi iskola heti látogatottságát
(ÉLJ, 26. sor).
a. A látogatók számbavételét legkésőbb a rendes vasárnapi
iskolai alkalom felénél le kell zárni. Ez érvényes az egyesített vagy közös alkalmakra is, amikor valamilyen különleges istentisztelet miatt a rendes vasárnapi iskolai osztály
nem jön össze.
b. A helyi vasárnapi iskolába beiratkozott személyt a helyi
vasárnapi iskolájában jelen levőnek kell tekinteni, ha azon
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a vasárnapon egy helyi, körzeti, kerületi, regionális vagy
egyetemes egyházi rendezvényen vesz részt, mint amilyen
például a csendes nap, gyűlés, szabadtéri istentisztelet
stb. – hacsak bele nem számolják egy másik helyi vasárnapi
iskolai alkalom résztvevői közé, ahol éppen megjelent. E
rendezvényeken sort kell keríteni a bibliai elvek legalább
félórás tanulmányozására.
c. Az éves átlagos látogatottság meghatározásakor minden
rendes vasárnapi iskolai alkalmat számításba kell venni, és
ezt a látogatottságot havonta jelenteni kell a kerületnek. A
legtöbb gyülekezetben a vasárnapi iskolai alkalmak száma
52 lesz. Bizonyos tájakon az időjárás időnként megakadályozza a rendes vasárnapi iskolai alkalmak megtartását.
Az elfogadható kivételeket a Kerületi Vasárnapi Iskolai
Szolgálatok Testülete határozza meg, a kerületi szuperintendenssel való egyeztetést követően.
d. A házigondozási osztály, szociális otthon, szanatórium,
egészségügyi intézmény, gyülekezet jellegű misszió, názáreti bölcsőde/óvoda/általános vagy középiskola, valamint
a bibliaóra/kis csoport látogatottsági adatai az I. cikkely
1. szakaszában leírt irányelvek alapján a rendes vasárnapi
iskola átlagos heti látogatottságába VAGY a kiterjesztett
(missziós) szolgálatok átlagos heti látogatottságába számíthatók be.
2. SZAKASZ. Kiterjesztett (missziós) szolgálat. A helyi gyülekezet összes kiterjesztett és missziós szolgálatának látogatottságát
a „kiterjesztett (missziós) szolgálat” kategóriában kell nyilvántartani (ÉLJ, 28. sor). A kiterjesztett (missziós) szolgálat látogatói
olyan személyek, akik legalább fél órára összejönnek, hogy bibliai
elveket tanulmányozzanak, de egyébként nem tesznek eleget a
rendes vasárnapi iskolai alkalom feltételeinek (ld. a II. cikkely 1.
szakaszát).
a. Ha egy helyi gyülekezet többféle kiterjesztett (missziós)
szolgálatot végez, akkor vonja össze a résztvevők listáinak
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adatait, és havonta egyetlen adatot jelentsen. Ugyanez a
helyzet a kiterjesztett (missziós) szolgálatok heti látogatottsága esetében.
b. Mivel a kiterjesztett (missziós) szolgálatok és új munkák a
gyülekezeti év folyamán bármikor elkezdődhetnek és befejeződhetnek, az éves átlagot a felhalmozódott számadatok
és a tényleges szolgálati hetek számának hányadosaként
határozzuk meg.

III. cikkely: Osztályok és részlegek
1. szakasz. A vasárnapi iskolát a gyermekek és az ifjúság
számára koruk vagy iskolai osztályuk szerint osztályokra kell bontani. A felnőttek számára az osztályokat a közös érdeklődési kör
alapján kell meghatározni.
2. SZAKASZ. Ha a gyermekek, a fiatalok vagy a felnőttek korcsoportjaiban az osztályok száma növekszik, figyelmet kell szentelni a részlegek kialakításának, a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok
Testülete által kinevezett felügyelő segítségével.
3. SZAKASZ. A részlegfelügyelő feladatai a következők:
(a) a részlegen belül koordinálni a tanítók munkáját;
(b) szükség esetén részleggyűlést tartani;
(c) biztosítani, hogy a részlegében minden tanítónak rendelkezésére álljanak a megfelelő tananyagok, további források
és felszerelések;
(d) gondoskodni a részleg számára szükséges valamennyi
tananyag és segédeszköz megrendeléséről (a megrendelést
átadni a rendeléseket intéző titkárnak);
(e) a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének megfelelő
korcsoport-igazgatójával együttműködve elősegíteni a
vasárnapi iskolai beiratkozások és látogatottság fellendülését, valamint különleges kampányokat szervezni;
(f) a részleg tanítóinak továbbképzésével kapcsolatos szükségleteket a megfelelő korcsoport-igazgató elé terjeszteni, aki
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azután a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete elé tárja
őket;
(g) pontosan nyilvántartani a részleg beiratkozási és látogatottsági adatait, és gondoskodni arról, hogy minden hiányzót és leendő résztvevőt rendszeresen megkeressenek;
(h) a részlegben szolgáló tanítókkal együttműködve gondoskodni arról, hogy a tanulási környezet vonzó és a tanulást
elősegítő legyen;
(i) a részlegen belül helyettes tanítókról gondoskodni.

IV. cikkely: Tanítók
1. SZAKASZ. A részlegfelügyelőket és a tanítókat az Egyházrend 145.8. pontja szerint, évente kell kinevezni.
2. SZAKASZ. Bár az ideális az lenne, ha minden tanító egész
éven át szolgálna, bizonyos körülmények között bölcsebb, ha a
tanítókat rövidebb időszakra nevezik ki.
3. SZAKASZ. Téves tanítás, meggondolatlan magatartás vagy
kötelességmulasztás bizonyított eseteiben – az Egyházrend 145.8.
pontja szerint – a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének joga
van bármelyik tisztségviselő vagy tanító hivatalát megüresedettnek nyilvánítani.
4. SZAKASZ. Minden vasárnapi iskolai tanítónak és helyettes
tanítónak feladata:
(a) az itt szolgálók alkalmait rendszeresen látogatni;
(b) minden látogatóval, hiányzóval és leendő résztvevővel
rendszeresen kapcsolatot tartani;
(c) minden felajánlott továbbképzési lehetőséget igénybe
venni;
(d) az osztály számára időről időre közösségi alkalmakról
gondoskodni;
(e) gondoskodni arról, hogy a tanulási környezet vonzó és a
tanulást elősegítő legyen;
(f) minden hétre egy-egy hatékony leckével készülni;
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(g) résen lenni, és az „üdvösség óráját” minden tanuló esetében megragadni.

V. cikkely: A tisztségviselők és feladataik
1. SZAKASZ. A helyi vasárnapi iskolai szuperintendenst minden évben az Egyházrend 113.9-13.10. és 127. pontjai szerint
választják meg. A vasárnapi iskolai szuperintendens feladatai a
következők:
(a) a lelkipásztor irányítása alatt felügyelni a vasárnapi
iskolára;
(b) a gyülekezetvezetőség havi ülésein képviselni a Vasárnapi
Iskolai Szolgálatokat;
(c) megtervezni a tanítók és a munkások rendszeres alkalmait;
(d) a tanítók, a helyettes tanítók és a leendő tanítók számára
továbbképzési lehetőségekről gondoskodni;
(e) a vasárnapi iskolai beiratkozások és a látogatottság növelését célzó kampányterveket minden munkással közölni;
(f) a vasárnapi iskolai statisztikát havonta jelenteni a körzeti
elnöknek;
(g) a kerületi, valamint az egyetemes Vasárnapi Iskolai Szolgálatok rendezvényein való részvételre buzdítani.
2. SZAKASZ. A korcsoport-igazgatók feladatait az Egyházrend 147.1-147.9. pontjai körvonalazzák.
3. SZAKASZ. A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete megválaszt egy személyt, hogy vezesse a vasárnapi iskola nyilvántartását. Az illető pontos nyilvántartást vezet az egész vasárnapi iskoláról, az aktív résztvevők (beiratkozottak) listájáról, a leendő
résztvevők listájáról, a kiterjesztett (missziós) szolgálat listájáról,
a látogatottságról, a vendégekről és az esetleg szükséges egyéb
statisztikai adatokról.
4. SZAKASZ. A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete választ
egy pénztárost, aki pontos könyvelést vezet minden, a vasárnapi
iskola által hetente összegyűjtött pénzről, és – a testület irányítá-
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sa mellett – engedélyezi a kifizetéseket. Havonta jelentés készül a
vasárnapi iskolai szuperintendensnek.
5. SZAKASZ. A Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete kinevez egy személyt, aki felelős a korcsoport-igazgatók és/vagy részlegfelügyelők által kért vasárnapi iskolai tananyagok és egyéb források megrendeléséért. A kinevezett személy a Názáreti Kiadótól
kapott összes információt eljuttatja az illetékes korcsoport-igazgatóhoz, s a szuperintendens és a lelkipásztor jóváhagyása után
feladja a rendelést.

VI. cikkely: Igazgatás és felügyelet
1. SZAKASZ. A vasárnapi iskola a helyi gyülekezet lelkipásztorának gondjaira van bízva, a gyülekezetvezetőségnek felelős, a
Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének általános felügyelete
alatt áll, s alá van rendelve a szuperintendens és a korcsoportigazgatók közvetlen vezetésének.
2. SZAKASZ. Ha egy gyülekezet, amely főállású keresztyén
oktatási igazgatót alkalmaz, ugyanezt a személyt akarja vasárnapi
iskolai szuperintendenssé megválasztani, az eljárás a következő:
(a) a helyi gyülekezet jelölőbizottsága javasolja az Éves Gyülekezeti Gyűlésnek, hogy ne válasszanak szuperintendenst
a következő gyülekezeti évre, hanem a főállású munkatárs
szolgáljon szuperintendensként;
(b) a gyülekezetnek szavazattöbbséggel el kell fogadnia ezt a
döntést;
(c) a főállású munkatárs lesz a vasárnapi iskolai szuperintendens, és részt vesz a gyülekezetvezetőség ülésein, hogy
megvitassa a keresztyén oktatás ügyeit, de nem lesz a
gyülekezetvezetőség szavazati joggal rendelkező tagja
(Egyházrend, 160.4.).
Ugyanezt az eljárást kell követni azon főállású fizetett munkatársak esetében, akiket arra kérnek fel, hogy a gyermek-, vagy
felnőttszolgálat igazgatóiként szolgáljanak.
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Tisztában kell lennünk azzal, hogy ezek ideiglenes megoldások,
és minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb helyi laikus vezetőket képezzünk
ki és állítsunk ezekre a tisztségekre.
3. SZAKASZ. Ha a gyülekezet a gyermekekért, fiatalokért vagy
felnőttekért felelős lelkészt alkalmaz, a lelkipásztor – a gyülekezet
vezetőségével, a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületével vagy
az NNI-Tanáccsal konzultálva – átadja a gyermekek, a fiatalok és
a felnőttek felelősségét a megfelelő korosztályok lelkészeinek.
Ebben az esetben a gyermekekért, fiatalokért vagy felnőttekért
felelős lelkész végez el néhány olyan feladatot, melyet máskülönben a helyi gyermekszolgálat igazgatója látna el. A helyi gyermekszolgálat igazgatója, az NNI-elnök vagy a felnőttszolgálat
igazgatója azonban ilyenkor is fontos szerepet tölt be: gondoskodik a helyi gyermek-, ifjúsági és felnőttszolgálat létfontosságú laikus vezetéséről, támogatásáról és képviseletéről. A lelkipásztor,
a gyermekekért, a fiatalokért és a felnőttekért felelős lelkészek
és a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete vagy az NNI-Tanács
együtt dolgozza ki a három tisztséghez tartozó szerepkört és felelősséget, meghatározva, hogyan segítsék együtt a korosztályokhoz kapcsolódó gyülekezeti szolgálatokat.

VII. cikkely: Kongresszusok
1. SZAKASZ. A Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Kongresszusa. Fontos, hogy minden kerület évente betervezze programjai közé a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Kongresszusát. A kongresszus célja, hogy inspirációt, ösztönzést és
továbbképzést nyújtson a vasárnapi iskolai szolgálat összes munkásának. Minden kongresszus legfőbb célkitűzése legyen a vasárnapi iskolák ügyének előmozdítása.
a. A Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Kongresszusának
hivatalból tagja a kerületi szuperintendens; minden lelkipásztor, megbízott felszentelt szolgáló, kerületi engedéllyel
rendelkező megbízott szolgáló, nyugállományú megbízott
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szolgáló és főállású munkatárs; a kerületi Vasárnapi Iskolai
Szolgálatok elnöke és a helyi vasárnapi iskolai szuperintendensek, akiket a Kerületi Kongresszus előtt újonnan
választottak meg, és a Kerületi Kongresszus idején hivatalban vannak; a kerületi és valamennyi helyi gyermek- és
felnőttszolgálat igazgatója; a Kerületi NNI és valamennyi
helyi NNI elnöke; a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének választott tagjai; a Kerületi Tanácsadó
Testület laikus tagjai; továbbá a keresztyén oktatásban
tevékenykedő – és a kerületben tagsággal rendelkező –
valamennyi főállású professzor.
b. Az Éves Gyülekezeti Gyűlésen minden helyi vasárnapi
iskola további képviselőket választ a kongresszusra. Ezek
száma a vasárnapi iskolai tisztségviselők és tanítók egynegyede (ÉLJ, 24. sor).
c. A kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete jelölőbizottságként szolgál, és kétszer annyi jelöltet választ ki, mint
amennyit majd relatív szavazattöbbséggel megválasztanak.
E jelöltek olyan személyek legyenek, akik a Názáreti Egyház tagjai, aktívan részt vesznek a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok valamely szolgálatában; és különböző korcsoportokhoz tartoznak (gyermek-, ifjúsági és felnőttszolgálatok
munkásai). Amennyiben a választott képviselők nem
tudnak részt venni a kongresszuson, a kapott szavazatok
sorrendjében pótképviselőket kell kijelölni.
d. A Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Kongresszusának
képivselői az Egyházrend 239. pontja szerint megválaszthatják a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok elnökét
és a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testületének
választott tagjait, továbbá négyévenként az Egyetemes Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Kongresszusának képviselőit.
2. SZAKASZ. Az Egyetemes Vasárnapi Iskolai Szolgálatok
Kongresszusa.
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Az Egyetemes Gyűléshez kapcsolódva a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Egyetemes Kongresszusára is sor kerül. A megválasztott
képviselők (és vendégek) az inspiráció, ösztönzés és képzés céljából találkoznak, hogy felkészítsék és gazdagítsák a részvevőket
a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok küldetésének és céljának egyetemes betöltése érdekében.
a. Az Egyetemes VISZ-Kongresszus képviselői hivatalból:
a kerületi szuperintendensek, a kerületi VISZ-elnökök,
a Gyermek-, és Felnőttszolgálatok kerületi igazgatói, a
názáreti főiskolák/egyetemek és teológiák keresztyén oktatást végző professzorai, valamint az egyetemes Vasárnapi
Iskolai Szolgálatok Osztályának igazgatói és munkatársai.
b. Minden kerület négy további képviselőt választ (ami a
kerület hivatalból részt vevő tagjainak száma), vagy pedig
annyit, mint a kerület vasárnapi iskolai tisztségviselőinek
egy százaléka (attól függően, hogy melyik szám nagyobb).
c. Az Egyetemes VISZ-Kongresszus képviselőinek megválasztásakor az alábbi irányelveket kell követni:
1. A jelölőbizottság tagjai: a kerületi szuperintendens, a
kerületi VISZ-elnök és további legalább három tag, akiket a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete
nevez ki. A jelölőbizottság a megválasztandó képviselők
háromszorosát jelöli.
2. A Kerületi VISZ-Kongresszus minden vasárnapi iskolai
szolgálatból egyenlő számú képviselőt és pótképviselőt
választ (beleértve az ifjúsági vasárnapi iskola tanítóit/
munkásait is). A megválasztottak olyan személyek
legyenek, akik jelenleg aktívan szolgálnak azon a
területen, amelynek képviseletére megválasztják őket.
A pótképviselők esetében ügyelni kell arra, hogy a
kongresszuson hivatalból részt vevő képviselők helyetteseit is megválasszák. Olyan személyek nem választhatók
meg, akik az Egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió
Kongresszusának vagy az Egyetemes Nemzetközi Názá-
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reti Ifjúság Kongresszusának küldöttei, mivel e három
kongresszust egyidejűleg tartják meg.
3. A képviselőket a Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok
Kongresszusán az Egyetemes Gyűlés előtt 16 hónappal
(illetve olyan területeken, ahol vízumra és más rendkívüli előkészületekre van szükség, 24 hónappal), titkos
szavazással kell megválasztani.
4. Amennyire lehetséges, egyenlő számú laikus és egyházi
személyt válasszunk meg: felerészben laikusokat, és
felerészben főállású aktív szolgálókat, lelkészeket vagy
engedéllyel rendelkező szolgálókat. Ha a teljes létszám
páratlan, laikus képviselőből legyen eggyel több.
5. A röviddel az Egyetemes Kongresszus előtt megválasztott és az Egyetemes Kongresszus idején hivatalban
levő kerületi VISZ-tisztségviselők hivatalból tagjai a
kongresszusnak.
6. A Kerületi VISZ-Kongresszus minden hivatalból jelen
levő és választott képviselője szavazhat az Egyetemes
VISZ-Kongresszus képviselőire.
7. A megválasztáshoz elegendő a relatív többség.
8. Ha a választott képviselők nem tudnak részt venni a
kongresszuson, a kapott szavazatok sorrendjében pótképviselőket kell kijelölni.
9. Az Egyetemes VISZ-Kongresszus idején minden képviselőnek abban a kerületben kell laknia és a Názáreti
Egyházhoz tartozó valamely gyülekezetben tagnak
lennie, amelynek képviselőjévé választották. (Ez a
szabály nem vonatkozik azokra, akiknek gyülekezete és
lakhelye egy kerülethatár két oldalán, a határ közelében
található.)
10. Ha egy kerület nem tudja biztosítani az Egyetemes Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Kongresszusára az ajánlott
számú képviselő megjelenésének pénzügyi fedezetét, a
Kerületi Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete annyi
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személyt választhat meg, amennyinek a költségeit a
kerület megengedheti magának.
11. A kongresszuson megjelenő képviselők a kerülettől
hasonló összegű pénzügyi támogatást kapjanak, mint
amekkora támogatást a Nemzetközi Názáreti Ifjúság
és a Nemzetközi Názáreti Misszió Kongresszusán részt
vevő küldöttek kapnak a kerülettől.
12. Ha az Egyetemes VISZ-Kongresszus képviselőinek
megválasztása nem történik meg a Kerületi VISZKongresszuson, akkor a képviselőket a Kerületi Gyűlés
választja meg.

VIII. cikkely: Módosítások
Ez a szabályzat az Egyetemes Vezetőség jelen levő és szavazó
tagjainak abszolút szavazattöbbségével módosítható.

IX. rész

Nyomtatványok

A helyi gyülekezet
A Kerületi Gyűlés
Vádnyomtatványok
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Nyomtatványok

I. FEJEZET
813. A helyi gyülekezet
813.1. Ajánlás a Kerületi Gyűlésnek**
(a kerületi szolgálói engedélyhez évente ki kell tölteni)
(Jelölje be a megfelelő testületet.)
FF A(z) _____________________________________-i gyülekezet vezetősége
FF A Kerületi Tanácsadó Testület (Egyházrend, 222.10.) ajánlja
_____________________________-t a (Szolgálatra Jogosító
Testületnek) Kerületi Gyűlésnek az alábbira:
FF kerületi szolgálói engedély
FF kerületi szolgálói engedély megújítása
FF diakonisszai engedély megújítása
FF keresztyén oktatási igazgatói engedély megújítása

Szolgálói szerepkör igazolása (Egyházrend, 402-423)
FF CED – A keresztyén oktatás szolgálója
FF EDU – Oktatás (olyan alkalmazott, aki a Názáreti Egyház
valamelyik oktatási intézményében szolgál a tanári karban,
illetve az adminisztrációs munkában)
FF EVR – Evangélista, bejegyzett (elsődleges szolgálataként
az utazásnak és az evangélium hirdetésének szenteli az életét, széles körben elősegíti az ébredést és az evangélium
terjedését)
FF MIS – Misszionárius (az Egyetemes Vezetőség kijelölte arra,
hogy a Világmissziós Bizottságon vagy az Egyesült államokbeli/Kanadai Missziós/Evangelizációs Bizottságon keresztül
szolgálja az egyházat)
FF PSV-FT vagy PSV-PT – Főállású vagy másodállású lelkipásztori szolgálat (segédlelkész, aki lelkipásztori szolgálatot lát
el egy gyülekezettel kapcsolatban, olyan speciális szolgálati
*
Ezt a nyomtatványt többféle ajánlásra is fel lehet használni. Jelölje be a
megfelelő igényt és az igazolni kívánt szolgálói szerepkört.
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területeken, amelyeket a megfelelő irányító, engedélyező és
jóváhagyó szervek elismertek és jóváhagytak)
FF SER – Énekevangélista, bejegyzett (elsődleges feladataként
idejének nagyobb részét a zenés evangelizáció szolgálatára
szánja)
FF SPC – Különleges szolgálat/felekezetközi (aktívan szolgál
olyan területen, amelyről nincs rendelkezés, és amit a Kerületi Gyűlésnek a Kerületi Tanácsadó Testület és/vagy a Szolgálatra Jogosító Testület javaslatára jóvá kell hagynia)
FF STU – Tanuló/hallgató
FF U – Nem megbízott
Nézzük át a felszenteléshez szükséges követelményeket (Egyházrend,
428.3, 429.3) és a kapcsolat hivatalossá tételének folyamatát, akár fizetett, akár fizetés nélküli szolgálatról van szó (Egyházrend, 160-60.3). Ez
fontos ahhoz, hogy nyilvántartás készüljön a jelölt szolgálatáról.
Ha a fenti jelölés nem „STU” vagy „U”, akkor írjuk le, hogy a gyülekezetvezetőség és a kerületi szuperintendens által jóváhagyott milyen hivatalos vagy munkakapcsolat áll fenn a jelölttel.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Igazoljuk, hogy ___________________________________ e kérvény valamennyi feltételének eleget tett.
A testület szavazása alapján _______________________ (dátum) és a kerületi szuperintendens írásos engedélye nyomán, mely _________________
(dátum) napján kelt.
________________________
Elnök
A testület benyújtotta: _____________
A Kerületi Gyűlés elé került: _____________
Döntés: _____________

____________________
Titkár
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813.2. Ajánlási igazolás
Igazolom, hogy ______________________________ a Názáreti Egyház
_________________________________-i Gyülekezetének tagja, és ajánlom őt annak keresztyén bizalmába, akinek ezt az igazolást bemutatja.
Kelt: ________________________

__________________________
lelkipásztor
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Igazolom, hogy ____________________________________________-t a
mai napon, ___________________________ (dátum) a Názáreti Egyház
_____________________________________-i Gyülekezete a tagjai közé
fogadta.
_____________________________________________________________
lelkipásztor
Cím: ________________________________________________________

MEGJEGYZÉS: Az ajánlási igazolás kiadásakor az illető tagsága az igazolást kiadó helyi gyülekezetben azonnali hatállyal megszűnik (111.1).

MEGJEGYZÉS: A 813.2., 813.3., 813.4. és 813.5. számú nyomtatványokat egyszerűen a
helyi gyülekezet levélpapírjára is ki lehet nyomtatni szükség szerint.

813.3. Elbocsátó levél

813.6. Helyi szolgálói engedély*

Igazolom, hogy ____________________________________ a mai napig
a Názáreti Egyház ________________________________-i Gyülekezetének tagja volt, és kérésére adtam ki ezt az elbocsátó levelet.
Kelt: ________________________

__________________________
lelkipásztor

MEGJEGYZÉS: Az elbocsátó levél kiadásakor a tagság azonnali hatállyal megszűnik
(112.2).

813.4. Tagok áthelyezése
Igazolom, hogy ______________________________ a Názáreti Egyház
_____________________________-i Gyülekezetének tagja, és kérésére
áthelyezem a Názáreti Egyház ___________________________-i Kerületének __________________________________-i Gyülekezetébe.
A nevezett személy tagsága megszűnik ebben a helyi gyülekezetben, amikor ezt az áthelyezést a befogadó helyi gyülekezet elismeri.

IGAZOLJUK, hogy __________________________________ a Názáreti
Egyházban egy évre helyi szolgálói engedélyt kapott, feltéve, hogy lelkülete és életvitele Krisztus evangéliumához illő, tanítása pedig megfelel a
Szentírás nevezett egyház által hirdetett bevett tanainak.
A Názáreti Egyház ______________________________-i Gyülekezete
vezetőségének határozatára.
Kelt: _________________________________________________________
_____________________________________________________________
elnök
_____________________________________________________________
titkár

Kelt: ________________________

__________________________
lelkipásztor
Cím: ________________________________________________________
MEGJEGYZÉS: Az áthelyezés csak három hónapig érvényes (111).

813.5. Áthelyezés elismerése

*

Beszerezhető a Názáreti Kiadónál, U-190-es számon.
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II. FEJEZET
814. A Kerületi Gyűlés
Hivatalos kerületi nyomtatványok az egyetemes titkártól igényelhetők: 6401 The Paseo, Kansas City, MO 64131-1213, USA
X. rész

III. FEJEZET

Függelék

815. Vádnyomtatványok
1. szakasz: Gyülekezeti taggal szembeni eljárásban
2. szakasz: Felszentelt szolgálóval szembeni eljárásban

Egyetemes tisztségviselők

3. szakasz: Engedéllyel rendelkező szolgálóval szembeni
eljárásban

Vezető testületek, tanácsok és oktatási
intézmények

Vádnyomtatványok az egyetemes titkártól igényelhetők: 6401
The Paseo, Kansas City, MO 64131-1213, USA

Igazgatási irányelvek
Időszerű erkölcsi és társadalmi kérdések
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I. FEJEZET

II. FEJEZET

900. Egyetemes tisztségviselők

901. Vezető testületek, tanácsok és
oktatási intézmények

900.1. Egyetemes szuperintendensek
James H. Diehl
Jesse C. Middendorf
Paul G. Cunningham
Nina G. Gunter
Jerry D. Porter
J. K. Warrick
Emeritus és nyugállományú egyetemes szuperintendensek
Orville W. Jenkins, emeritus
William M. Greathouse, emeritus
Eugene L. Stowe, emeritus
Raymond W. Hurn, emeritus
Jerald D. Johnson, emeritus
Donald D. Owens, emeritus
John A. Knight, emeritus
William J. Prince, emeritus
Jim L. Bond, emeritus
W. Talmadge Johnson, emeritus

900.2. Egyetemes titkár
Jack Stone

900.3. Egyetemes pénztáros
Marilyn J. McCool

Nemzetközi Egyházközpont
6401 The Paseo
Kansas City, MO 64131-1213
USA

901.1. Egyetemes Vezetőség
Tagok egyházrégiók szerint*
Szolgáló			Laikus személy
Afrikai Régió
Emanuel David Lima Araujo
Stanley Bhebhe
Collen Smith Magagula		
Jafete Alberto Mabote
Timothy Mogorosi		
Mecildes Tavares
Ázsia-Óceániai Régió
Andrew Moime			
Graeme Sheppard
Kanadai Régió
D. Ian Fitzpatrick			
Hugh Hawthorne
Karib-szigeteki Régió
Victor George			
Carmen Luisa Checo Acosta
Raul Puig			William H. Woolford
Az USA Középső Régiója
Ted R. Lee			
John Q. Dickey, Sr.
Az USA Keleti Középső Régiója
Eddie Estep			
James Couchenour, Sr.
Az USA Keleti Régiója
Jossie E. Owens			
Jan Lanham
Eurázsiai Régió
Hans‑Guenter Mohn		
Paul D. Tarrant

*
A régiók neveit az Egyházrend eredeti angol kiadása az angol ábécé szerinti sorrendben sorolja fel, és a magyar fordításban is megtartottuk az eredeti sorrendet. (A ford.)
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Mexikó és Közép-Amerika Régiója
Marcos Joel Galicia Rodriguez Juan Alfonso Cienega R.
Danilo Solis			
Ana Maria Crocker de Diaz
Az USA Északi Középső Régiója
Edmond P. Nash			
Larry McIntire
Az USA Északnyugati Régiója
Randy J. Craker			
Bob Helstrom
Dél-amerikai Régió
Amadeu Aparecido Teixeira
Haroldo Millet Neves
Flavio Valvassoura		
Oswaldo Quispe T.
Az USA Déli Középső Régiója
Duane E. Srader			
Ron Mercer
Az USA Délkeleti Régiója
Larry D. Dennis			
Charles Davis
Gary A. Henecke			
Dennis Moore
Az USA Délnyugati Régiója
John H. Calhoun			
Dan W. Spaite
John Bowling			

Oktatás
Loren Gresham

Nemzetközi Názáreti Misszió
Eunice Brubaker
Nemzetközi Názáreti Ifjúság
Mark E. Holcomb

901.2. Egyetemes Fellebbviteli Bíróság
David Wilson, elnök		
Jossie Owens			
Tim Stearman

Dan Boone, titkár
Duane Srader
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901.3. A Nemzetközi Názáreti Ifjúság Tanácsa
Globális NNI-Tanács
Gary Hartke, a Nemzetközi Názáreti Ifjúság igazgatója
Monte Cyr, elnök (Afrika, regionális koordinátor)
Mark Holcomb, alelnök (USA/Kanada, regionális elnök)
Ronald Miller, Afrikai Régió (regionális elnök)
Dave Harris, Ázsia-Óceánia (regionális elnök)
Rudolph Prescod, Karib-szigetek (regionális elnök)
Tim Evans, Eurázsia (regionális elnök)
Josue Jimenez, Mexikó és Közép-Amerika Régiója (regionális
elnök)
Alexandre Cesar Da Silva, Dél-amerikai Régió (regionális
elnök)
Ed Belzer, USA/Kanada (regionális elnök)
Danny Dyer, USA/Kanada (regionális elnök)
Paul Coy, Ázsia-Óceánia (regionális koordinátor)
Eduardo Donath, Karib-szigetek (regionális koordinátor)
Sabine Wielk, Eurázsia (regionális koordinátor)
David Gonzalez Perez, Mexikó és Közép-Amerika (regionális
koordinátor)
Timothy McKeithen, Dél-Amerika (regionális koordinátor)
Dave Curtiss, egyesült államokbeli/kanadai regionális
koordinátor
Jennifer Wilson, a serdülők általános képviselője
Johanna Radziszewski, az ifik általános képviselője
Simone Finney, a fiatal felnőttek általános képviselője
Egyesült államokbeli/Kanadai Bizottság
Gary Hartke, a Nemzetközi Názáreti Ifjúság igazgatója
Dave Curtiss, egyesült államokbeli/kanadai regionális
koordinátor
Mark Holcomb, elnök (az USA Középső Régiója)
Danny Dyer, alelnök (az USA Déli Középső Régiója)
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Ed Belzer, titkár (az USA Északnyugati Régiója)
Pat Wiens, Kanadai Régió
Roger Bonzo, az USA Keleti Középső Régiója
James Heyward, az USA Keleti Régiója
Brian Smith, az USA Északi Középső Régiója
Michael Johnson, az USA Délkeleti Régiója
Charles Brodhead, az USA Délnyugati Régiója
Jennifer Wilson, a serdülők képviselője
Carissa Ulmet, az ifik általános képviselője
Simone Finney, a fiatal felnőttek általános képviselője
A joghatósággal rendelkező megbízott egyetemes szuperintendens (tanácsadó)

901.4. A Nemzetközi Názáreti Misszió Egyetemes Tanácsa
Dr. Daniel D. Ketchum, egyetemes igazgató
Nt. Eunice Brubaker, elnök
Mrs. Esther Ribisi, Afrikai Régió
Mrs. Raquel Fausto, Ázsia-Óceániai Régió
Mrs. Elizabeth Wall, Kanadai Régió
Mrs. Jennifer Brown, Karib-szigeteki Régió
Nt. Carol Techau, az USA Középső Régiója
Mrs. Sue Call, az USA Keleti Középső Régiója
Mrs. Geraldine Perry, az USA Keleti Régiója
Dr. Philip Weatherill, Eurázsiai Régió
Sra. Ana Maria Crocker de Diaz, Mexikó és Közép-Amerika
Régiója
Mrs. Susan Dillow, az USA Északi Középső Régiója
Mr. Bob Shea, az USA Északnyugati Régiója
Nt. Marcos Vinico Pedrosa Monteiro, Dél-Amerikai Régió
Mr. Wes Harper, az USA Déli Középső Régiója
Mrs. Carol Anne Eby, az USA Délkeleti Régiója
Nt. Theron Friberg, az USA Délnyugati Régiója
Dr. Louie E. Bustle, a Világmissziós Osztály igazgatója
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A joghatósággal rendelkező megbízott egyetemes szuperintendens (tanácsadó)

901.5. Názáreti felsőoktatási intézmények
Nemzetközi Felsőoktatási Tanács
Afrikai Régió
Africa Nazarene School of Extension
Nairobi, Kenya
Africa Nazarene University
Nairobi, Kenya
Institut Biblique Nazareen
Abidjan, Elefántcsontpart, Nyugat-Afrika
Nazarene College of Education
Manzini, Szváziföld
Nazarene College of Nursing
Manzini, Szváziföld
Nazarene College of Theology
Siteki, Szváziföld
Nazarene Theological College
Honeydew, Dél-afrikai Köztársaság
Nazarene Theological College of Central Africa
Lilongwe, Malawi, Közép-Afrika
Nigeria Nazarene Theological College
Abak, Akwa Ibom State, Nigéria, Nyugat-Afrika
Seminario Nazareno em Mozambique
Maputo, Mozambik
Ázsia-Óceániai Régió
Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary
Manila, Fülöp-szigetek
Indonesia Nazarene Theological College
Jogjakarta, Indonézia
Japan Christian Junior College
Chiba-Shi, Japán
Japan Nazarene Theological Seminary
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Tokió, Japán
Korea Nazarene University
Chonan City, Choong Nam, Dél-Korea
Luzon Nazarene Bible College
Baguio, Fülöp-szigetek
Melanesia Nazarene Bible College
Mount Hagen, Pápua Új-Guinea
Nazarene Nursing College
Mount Hagen, Pápua Új-Guinea
Nazarene Theological College
Thornlands, Queensland, Ausztrália
South Pacific Nazarene Theological College
Suva, Fidzsi-szigetek
Southeast Asia Nazarene Bible College
Mae Taeng, Chiang Mai, Thaiföld
Taiwan Nazarene Theological College
Peitou, Tajvan, Kínai Köztársaság
Visayan Nazarene Bible College
Cebu, Fülöp-szigetek
Karib-szigeteki Régió
Caribbean Nazarene Theological College
Santa Cruz, Trinidad
Seminaire Theologique Nazareen d’Haiti
Petion-Ville, Haiti
Seminario Nazareno Dominicano
Santo Domingo, Dominikai Köztársaság
Seminario Teologico Nazareno Cubano
Ciudad Havanna, Kuba
Eurázsiai Régió
CIS Education Centers
Moszkva, Oroszország
Eastern Mediterranean Nazarene Bible College
Bejrút, Libanon
European Nazarene College
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Büsingen, Svájc
Nazarene Nurses Training College
	Washim, Maharashtra, India
Nazarene Theological College-Manchester
Manchester, Anglia
South Asia Nazarene Bible College
Bangalore, Karnataka, India
Mexikó és Közép-Amerika Régiója
Instituto Biblico Nazareno
Coban, Guatemala
Seminario Nazareno de las Americas
San Jose, Costa Rica
Seminario Nazareno Mexicano, A.C.
Mexikóváros D.F., Mexikó
Seminario Teologico Nazareno de Guatemala
Guatemala, Guatemala
Dél-Amerikai Régió
Brazil Nazarene College
Campinas, Brazília
Facultad Teologico Nazareno
Campinas, Brazília
Instituto Biblico Nazareno
Bagua Chica, Amazonas, Peru
Seminario Biblico Nazareno
Santiago, Chile
Seminario Teologico Nazareno
Chiclayo, Peru
Seminario Teologico Nazareno de Bolivia
La Paz, Bolívia
Seminario Teologico Nazareno Del Cono Sur
Buenos Aires, Argentína
Seminario Teologico Nazareno Sudamericano
Quito, Ecuador
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Egyesült államokbeli/Kanadai Oktatási Tanács
Canadian Nazarene University College
Calgary, Alberta, Kanada
Eastern Nazarene College
Quincy, Massachusetts, USA
MidAmerica Nazarene University
Olathe, Kansas, USA
Mount Vernon Nazarene University
Mount Vernon, Ohio, USA
Nazarene Bible College
Colorado Springs, Colorado, USA
Nazarene Theological Seminary
Kansas City, Missouri, USA
Northwest Nazarene University
Nampa, Idaho, USA
Olivet Nazarene University
Bourbonnais, Illinois, USA
Point Loma Nazarene University
San Diego, California, USA
Southern Nazarene University
Bethany, Oklahoma, USA
Trevecca Nazarene University
Nashville, Tennessee, USA
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III. FEJEZET
902. Igazgatási irányelvek
902.1. Járadékok
Az Egyetemes Vezetőségnek és az egyház intézményeinek tilos
bármiféle évjáradéki adományt felhasználni, amíg az a járadékos
halálával jogos tulajdonukká nem válik. Ezeket az összegeket
gondosan kell befektetni olyan vagyonba, amelyet az állami bíróságok általában elfogadnak alapítványi vagyonként. (2005)

902.2. Adósság
Egyetlen intézmény sem vehet fel kölcsönt fogadalmak alapján.
A megígért javakat nem szabad vagyonként számon tartani. (2005)

902.3. Bibliatársaságok
(1) Elfogadott bibliatársaságok
A Názáreti Egyház különös hangsúlyt fektet a Bibliára mint
Isten írott kijelentésére, és hiszi, hogy a Biblia az egyetlen hatékony eszköz, amely Jézus Krisztusnak új követőket szerezhet.
Mivel pedig egyre több példányra van szükség a Szentírásból, a
következő határozatot hoztuk:
Először: Az Egyetemes Gyűlés szívből elismeri és rokonszenvesnek találja a világszerte működő Egyesült Bibliatársaságok
(United Bible Societies) munkáját.
Másodszor: Támogatjuk a Biblia Egyetemes Vasárnapjának megtartását; és ezen a napon figyelmet fordítunk arra, hogy a Szentírás
az őt megillető központi helyre kerüljön a keresztyének életében.
Harmadszor: Az Egyetemes Gyűlés felhatalmazza egyetemes
titkárát és a Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Osztályának igazgatóját – vagy az esetleg helyettük kinevezett személyeket –, hogy a
következő négyéves időszakban az Amerikai Bibliatársaság Taná-
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csának a New York-i Bible House-ban [Biblia Háza] minden év
decemberében tartott éves ülésén részt vegyenek.
(2) Bibliatársaságoknak tett felajánlások
Elhatároztuk: a Názáreti Egyház minden év decemberének második vasárnapját arra a célra jelöli ki, hogy bemutassa ezt a fontos témát, és adományokat gyűjtsön az egyes országok bibliatársaságainak. A kiválasztott bibliatársaság teljes jogú vagy társult
tagja kell, hogy legyen az Egyesült Bibliatársaságok világméretű
közösségének, illetve ilyen tagtársaság hiányában a kerület által
kijelölt bibliatársaságnak. Emellett azt is elhatároztuk, hogy mindent megteszünk azért, hogy minden gyülekezetünk részt vegyen
ebben az adakozásban. (2005)
MEGJEGYZÉS: Megállapodásunk szerint skóciai gyülekezeteink adományaikat a National Bible Society in Scotland-nak
[Skóciai Nemzeti Bibliatársaság]; angliai gyülekezeteink a British
and Foreign Bible Society-nek [Brit és Külföldi Bibliatársaság];
kanadai gyülekezeteink pedig a Canadian Bible Society-nek [Kanadai Bibliatársaság] továbbítják. Az Egyesült Államokbeli gyülekezetek hozzájárulásukat az American Bible Society [Amerikai
Bibliatársaság] számára felekezeti központunknak küldik meg
(6401 The Paseo, Kansas City, MO 64131-1213).

902.4. Színjátszás
MIVEL oktatási intézményeinkben a színjátszás túlzásba vitele
veszélyekkel jár,
elhatározzuk, hogy ezt a gyakorlatot gondosan korlátozni kell,
és nagyobb hangsúlyt kell helyezni az egészséges keresztyén élethez vezető lelkigyakorlatra. (1997)

902.5. Határozat az Egyházrend szerkesztéséről
Elhatározzuk, hogy az Egyházrend Szerkesztőbizottságának az
Egyetemes Szuperintendensek Testülete által kinevezett tagjai
alkotják az Egyházrend Szerkesztőbizottságát; továbbá
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elhatározzuk, hogy az Egyházrend Szerkesztőbizottságának feladata legyen – és ezzel felhatalmazást kap arra –, hogy összhangba hozza azokat az egymásnak ellentmondó megállapításokat,
amelyek az Egyházrendben végrehajtott változtatások vonatkozásában a XXVI. Egyetemes Gyűlés határozatainak jegyzőkönyvében esetlegesen megjelennek; hogy a jelen Egyházrend szövegében olyan szerkesztői változtatásokat hajtson végre, amelyek
a jelentés módosítása nélkül helyesbítik a nyelvezetet; továbbá,
hogy az újonnan elfogadott anyag másolatában olyan szerkesztői változtatásokat hajtson végre, amelyek a szöveg jelentésének
megváltoztatása nélkül kijavítják annak nyelvezetét.
Az Egyházrend Szerkesztőbizottsága ezennel arra is felhatalmazást kap, hogy a félreérthető szavakat vagy kifejezéseket világosan érthető szavakkal vagy kifejezésekkel helyettesítse; hogy
– a XXVI. Egyetemes Gyűlés által elfogadott határozatokkal
összhangban – módosítsa az Egyházrend fejezeteinek, pontjainak,
szakaszainak és egyéb részeinek számozását; és hogy az imént
említett határozatokkal összhangban elkészítse a tárgymutatót.
Elhatározzuk továbbá, hogy az Egyházrend minden fordításának felügyelete az Egyházrend Szerkesztőbizottságának feladata
legyen. (2005)

902.6. Az Egyházrend Függelékének felülvizsgálata
Minden olyan tételt, amely három négyéves időszakon át felülvizsgálat nélkül a Függelék III. és IV. fejezetében marad, a Referáló Bizottságnak ugyanúgy be kell nyújtania felülvizsgálatra az
Egyetemes Gyűlés megfelelő bizottságához, mint az Egyetemes
Gyűlésre előterjesztett határozati javaslatokat. (2001)

902.7. A bizottságok hivatali ideje
Más rendelkezés hiányában bármilyen célból létrehozott bármely különleges bizottság a következő Egyetemes Gyűlésen megszűnik. (2005)
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902.8. Az Egyetemes Gyűlés ügyei
(A 2005. évi Küldöttek kézikönyvéből)
Határozati javaslatok és folyamodványok
26. szabály. Előterjesztés. A Kerületi Gyűlés, a Kerületi Gyűlés
által felhatalmazott bizottság, a regionális tanácsok, az Egyetemes
Vezetőség vagy annak bármelyik elismert részlege, az egyetemes
egyház hivatalos testületei vagy bizottságai, az Egyetemes Nemzetközi Názáreti Misszió Kongresszusa, a Globális Nemzetközi Názáreti Ifjúság Kongresszusa vagy az Egyetemes Gyűlés öt vagy több
tagja az Egyetemes Gyűlés elé megfontolásra határozati javaslatokat és folyamodványokat terjeszthet az alábbi szabályok szerint:
a. A határozati javaslatokat és folyamodványokat két példányban és gépelve, az egyetemes titkár által biztosított
hivatalos nyomtatványon kell benyújtani.
b. Minden benyújtott határozati javaslatnak vagy folyamodványnak tartalmaznia kell a tárgyát, valamint a benyújtó
küldöttek vagy csoport nevét.
c. Az Egyházrendben végrehajtandó változtatásokat írásban
kell benyújtani, és meg kell jelölni az Egyházrend kérdéses
pontját és szakaszát, valamint a javasolt változatot.
d. A határozati javaslatokat és folyamodványokat legkésőbb
a gyűlés megkezdését megelőző év december 1-jéig kell
benyújtani az egyetemes titkárhoz, aki megszámozza és
továbbküldi őket a Referáló Bizottságnak – a 37. szabállyal
és az Egyházrend 305.1. pontjával összhangban –, hogy azután ki lehessen nyomtatni őket a Küldöttek kézikönyvében.
27. szabály. Későn benyújtott határozati javaslatok és folyamodványok. A gyűlés egyetértésével a gyűléshez benyújtandó határozati javaslatok, folyamodványok és egyéb beadványok legkésőbb a gyűlést megelőző június 1-jéig benyújthatók az egyetemes
titkárhoz, hogy azokat az illetékes jogi bizottság elé terjessze; ez
alól kivételt képeznek az egyetemes/globális kongresszusok, amelyek közvetlenül az Egyetemes Gyűlés előtt üléseznek.
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28. szabály. Változtatások az Egyházrendben. Az Egyetemes
Gyűlés által elfogadott határozatokat az Egyházrend egyéb pontjaival való összehangolás végett az Egyházrend Szerkesztőbizottsága elé kell terjeszteni.

902.9. Az egyetemes egyházi testületek
tagságára vonatkozó megszorítások
Senki sem szolgálhat a következő testületek közül egynél többen:
Egyetemes Vezetőség, Názáreti Teológiai Szeminárium (Nazarene
Theological Seminary, USA) Kuratóriuma, Názáreti Bibliai Főiskola (Nazarene Bible College, USA) Kuratóriuma. (2001)

902.10. Történelmi helyszínek és emlékhelyek
A kerületi és regionális gyűlések a határaikon belül található
történelmi jelentőségű helyeket történelmi helyszínekké nyilváníthatják. Azután, hogy egy hely történelmi jelentőségre tett
szert, legalább 50 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy történelmi helyszínként elismerhető legyen. A történelmi helyszínen nem kell
meglenniük az eredeti épületeknek vagy építményeknek ahhoz,
hogy történelmi helyszínné lehessen nyilvánítani. A gyűlés titkárának az újonnan kijelölt történelmi helyszíneket jelentenie kell
az egyetemes titkárnak, beszámolva az intézkedésről, és tájékoztatást adva a helyszínről és jelentőségéről.
A kerületi és regionális gyűlések felkérhetik az Egyetemes
Gyűlést, hogy az egész felekezet szempontjából jelentős helyeket történelmi emlékhelyekké nyilvánítsa. Csak korábban már
történelmi helyszínné nyilvánított helyeket lehet történelmi emlékhelynek javasolni. Az egyetemes szuperintendenseknek vagy
a javasolt helyek megszűrésére létrehozott bizottság tagjainak
egyet kell érteniük a javaslattal ahhoz, hogy az Egyetemes Gyűlés
foglalkozzon a kérdéssel.
Az egyetemes titkárnak nyilvántartást kell vezetnie a történelmi helyszínekről és emlékhelyekről, és ezt megfelelő módon közzé kell tennie (326.2). (1997)
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IV. FEJEZET
903. Időszerű erkölcsi és társadalmi
kérdések
903.1. Szervadományozás
A Názáreti Egyház bátorítja azon tagjait, akik ezt személyesen
nem ellenzik, hogy végrendelet és alapítványok útján támogassák
anatómiai szervek adományozását.
Továbbá szorgalmazzuk, hogy a szerveket erkölcsileg és etikailag tisztességesen osszák szét a rászorulók között. (2001)

903.2. Diszkrimináció
A Názáreti Egyház megerősíti a különböző fajtájú emberek
iránti keresztyén részvétre vonatkozó történelmi állásfoglalását.
Hisszük, hogy Isten minden ember Teremtője, és minden embert
egy vérből teremtett.
Hisszük, hogy a törvény előtt mindenkinek egyenlőnek kell lennie – fajtára, bőrszínre, nemre vagy vallásra való tekintet nélkül –,
beleértve a szavazati jogot, az oktatási lehetőségekhez és minden
egyéb nyilvános lehetőséghez való egyenlő hozzáférést, valamint
az egyenlő esélyt ahhoz, hogy az ember képességei szerint, minden munkahelyi vagy gazdasági diszkriminációtól mentesen keresse meg kenyerét.
Gyülekezeteinket mindenütt arra buzdítjuk, hogy folytassák és
erősítsék azokat az oktatási programokat, amelyek előmozdítják
az emberfajták közötti megértést és összhangot. Úgy érezzük továbbá, hogy a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 14. versében
található szentírási intésnek kell tagjaink tetteit irányítania. Arra
buzdítjuk a Názáreti Egyház minden tagját, hogy alázattal vizsgálja meg a másokhoz való személyes hozzáállását és cselekedeteit, megtéve az első lépést annak a keresztyén célnak az elérése
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felé, hogy mindenki teljes mértékben vegyen részt a gyülekezet és
az egész közösség életében.
Újra hangsúlyozzuk azt a meggyőződésünket, hogy a szív és az
élet szentsége a helyes életvitel alapja. Hisszük, hogy az emberfajták és a nemek közötti keresztyén szeretet akkor jön el, amikor
az emberek szíve a Jézus Krisztus iránti teljes alávetettség révén
megváltozik; s az igazi keresztyénség lényege az, hogy szeretjük
Istent teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből és erőnkből, és
úgy szeretjük felebarátunkat, mint magunkat. (2005)

903.3. A gyengékkel szembeni visszaélés
A Názáreti Egyház mélyen elítéli a bármilyen korú vagy nemű
bármely személlyel szembeni visszaélést, és kiadványain keresztül, valamint megfelelő oktatási információkat nyújtva mindenkit
fokozott éberségre hív fel.
A Názáreti Egyház újra megerősíti azt a történelmi álláspontját, hogy mindazoknak, akik az Egyház fennhatósága alatt járnak
el, tilos a helytelen szexuális magatartás és a gyengékkel szembeni visszaélés minden egyéb formája. Amikor a Názáreti Egyház
valakit bizalmi vagy hatalmi pozícióba helyez, feltételezi, hogy
korábbi magatartása általában a jövőbeli valószínűsíthető magatartás megbízható mutatója. Az Egyház – hacsak nem történtek
megfelelő lépések a jövőbeli helytelen viselkedés megelőzése érdekében – távol tartja a hatalmi pozícióktól az olyan személyeket, akik korábban bizalmi vagy hatalmi pozíciójukat helytelen
szexuális magatartásra vagy gyengékkel szembeni visszaélésre
használták fel. Ha egy vétkes személy a lelkiismeret-furdalás jeleit mutatja, az nem tekinthető elégségesnek azon feltételezés
elvetéséhez, hogy valószínűsíthető a jövőbeli helytelen viselkedés
– hacsak a lelkiismeret-furdalás jeleit elegendően hosszú ideig
a magatartás olyan észrevehető megváltozása nem kíséri, amely
arra mutat, hogy a helytelen magatartás megismétlődése valószínűtlen. (1997)
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903.4. A szegények iránti felelősség

903.5. Nők a szolgálatban

A Názáreti Egyház meggyőződése szerint Jézus azt parancsolta
tanítványainak, hogy e világ szegényeivel különleges kapcsolatuk
legyen; s Krisztus Egyházának először is egyszerűnek, a gazdagság és a pazarlás hangsúlyozásától mentesnek kell maradnia, másodsorban pedig a szegényekről való gondoskodásnak, a szegények táplálásának, felruházásának és hajlékuk biztosításának kell
szentelnie magát. Az egész Bibliában, valamint Jézus életében és
példájában Isten a szegényekkel, az elnyomottakkal és azokkal
azonosul, akik saját magukért nem tudnak szót emelni, és őket
segíti. Hasonlóképpen mi is arra kaptunk elhívást, hogy azonosuljunk és szolidaritást vállaljunk a szegényekkel, és ne csupán a
jólét helyzetéből jótékonykodjunk. Úgy véljük, hogy a szegények
iránti együtt érző szeretetszolgálat éppen úgy magában foglalja
a jótékonyság cselekedeteit, mint azt a küzdelmet, hogy lehetőséget, egyenlőséget és igazságot biztosítsunk számukra. Hisszük
továbbá, hogy a szegények iránti keresztyén felelősség minden
olyan hívő életének alapvető összetevője, aki szeretet által munkálkodó hitre törekszik.
Végezetül felfogásunk szerint a keresztyén szentség elválaszthatatlan a szegények szolgálatától, amennyiben a keresztyént
saját egyéni tökéletességén túli célok elérésére ösztönzi, s egy
igazságosabb és méltányosabb társadalom és világ megteremtése felé vezeti. A szentség korántsem arra indítja a hívőket,
hogy elhatárolódjanak a világunkban élő emberek kétségbeejtő gazdasági körülményeitől, inkább arra ösztönöz bennünket,
hogy eszközeinket e körülmények enyhítésére fordítsuk, és hogy
igényeinket mások szükségleteihez viszonyítsuk és igazítsuk.
(2001)
(2Móz 23,11; 5Móz 15,7; Zsolt 41,2; 82,3; Péld 19,17; 21,13;
22,9; Jer 22,16; Mt 19,21; Lk 12,33; ApCsel 20,35; 2Kor 9,6; Gal
2,10)

A Názáreti Egyház támogatja a nők ahhoz való jogát, hogy
Istentől kapott lelki ajándékaikat az egyházban használják, és
megerősíti a nőknek azt a történelmi jogát, hogy a Názáreti Egyházban vezető tisztségekre válasszák meg és nevezzék ki őket, a
lelkészi és a diakónusi tisztséget is beleértve.
Krisztus megváltó munkájának a célja, hogy az Isten által teremtett világot megszabadítsa a bűnbeesés átkától. Azok, akik
„Krisztusban vannak”, új teremtések (2Kor 5,17). A megváltottaknak ebben a közösségében senkit sem szabad társadalmi helyzet, illetve faji vagy nemi hovatartozás alapján alsóbbrendűnek
tekinteni (Gal 3,26-28).
Bár tisztában vagyunk azzal a látszólagos ellentmondással,
amely Pál Timóteusnak (1Tim 2,11-12) és a korinthusi gyülekezetnek (1Kor 14,33-34) írt utasításaiból adódik, meggyőződésünk, hogy ha úgy értelmezzük ezeket a szakaszokat, mintha
a nőknek korlátozott szerepük volna a szolgálatban, az erősen ellentétes más konkrét igeszakaszokkal, amelyek helyeslik a nők lelki vezetésben való részvételét (Jóel 3,1-2; ApCsel
2,17-18; 21,8-9; Róm 16,1.3.7; Fil 4,2-3), és sérti a wesleyánusszentségmozgalmi hagyomány lelkületét és gyakorlatát. Végül
ez összeegyeztethetetlen Isten jellemével, melyet a Szentírás
egésze elénk tár, és különösen Jézus Krisztus személyében nyilvánul meg. (2001)

903.6. Az egyház és az emberi szabadságjogok
Mivel fontosnak tartjuk nagyszerű keresztyén örökségünk megértését és megőrzését, híveinket arra emlékeztetjük, hogy mind
a politikai, mind a vallásszabadság bibliai fogalmakon alapul: az
embernek mint Isten teremtményének méltóságán és saját egyéni
lelkiismeretünk szentségén. Híveinket bátorítjuk, hogy e bibliai
fogalmak támogatása érdekében vegyenek részt helyénvaló politikai tevékenységekben, és mindig éberen ügyeljenek a veszélyekre, amelyek erre a drága szabadságra leselkednek.
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Ezek a szabadságjogok mindig veszélyben vannak, ezért felhívjuk az állampolgárokat, hogy a közigazgatás minden szintjén
olyan embereket válasszanak meg a közhivatalokba, akik hisznek
ezekben az alapelvekben, és akik a közfeladatok ellátása során
csak Istennek és a választóiknak felelősek. Továbbá ellenállunk
annak, hogy ezeket az alapelveket különleges kedvezményekre
igényt tartó vallási csoportok megsértsék.
Hisszük, hogy az Egyház prófétai szerepre hivatott, és állandóan emlékeztetnie kell az embereket arra, hogy „az igazságosság
felmagasztalja a népet” (Péld 14,34). (2005)

903.7. Háború és katonai szolgálat
A Názáreti Egyház meggyőződése szerint a világ ideális állapota a béke, és a keresztyén Egyház alapvető kötelessége, hogy
befolyását olyan megoldások keresésére fordítsa, amelyek lehetővé teszik a föld népeinek békés életét, és hogy minden rendelkezésére álló eszközt felhasználjon a béke üzenetének terjesztésére. Azonban tisztában vagyunk azzal, hogy olyan világban
élünk, amelyben gonosz erők és filozófiák hadakoznak ezekkel a
keresztyén eszményekkel, és olyan nemzetközi szükséghelyzetek
alakulhatnak ki, amelyek egy országtól megkövetelhetik, hogy
eszményeinek, szabadságának és létének védelmében háborút
viseljen.
Miközben a Názáreti Egyház ilyen értelemben elkötelezett híve
a békének, elismeri, hogy a keresztyén ember legmagasabb szintű
elkötelezettsége Istent illeti meg, ezért a háború idején történő
katonai szolgálat ügyében nem kívánja megkötni tagjai lelkiismeretét, noha hiszi, hogy a keresztyén egyén mint állampolgár
minden olyan módon köteles szolgálni hazáját, amely összeegyeztethető a keresztyén hittel és a keresztyén életvitellel.
Azt is elismerjük, hogy – a keresztyén tanítás, valamint a földi béke utáni keresztyén vágy következtében – tagjaink között
vannak olyanok, akiknek a katonai szolgálat bizonyos formáival
szemben lelkiismereti ellenvetéseik vannak. Ezért a Názáreti
Egyház a katonai szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadó
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tagjai számára igényt tart ugyanazokra a katonai szolgálattal kapcsolatos felmentésekre és engedményekre, amelyekben az elismerten nem harcoló vallási szervezetek tagjai részesülnek.
A Názáreti Egyház az egyetemes titkárán keresztül vezet egy
olyan nyilvántartást, amelyben azok a személyek, akik igazolják,
hogy a Názáreti Egyház tagjai, feljegyeztethetik, hogy meggyőződésük miatt megtagadják a katonai szolgálatot. (2005)

903.8. Teremtés
A Názáreti Egyház hisz a bibliai teremtéstörténetben („Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” [1Móz 1,1]). Ellenezzük a világegyetem és az emberiség eredetének bármely
istentelen értelmezését. Azonban az egyház érvényesnek fogad
el minden tudományosan igazolható geológiai felfedezést és
egyéb természeti jelenséget, mivel szilárdan hisszük, hogy Isten
a Teremtő. (Hitelvek, I. cikkely, 1.; V. cikkely, 5.1; VII. cikkely.)
(2005)

903.9. A Szentlélekkeresztség bizonyítéka
A Názáreti Egyház hiszi, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés révén a Szentlélek tanúságot tesz az újjászületésről és a szív
megtisztításának vagy a teljes megszentelődésnek az újjászületést
követő munkájáról.
Valljuk, hogy a teljes megszentelődésnek – vagy a Szentlélekkel
való betöltekezésnek – egyetlen bibliai bizonyítéka a szívnek az
eredeti bűntől hit által való megtisztulása, ahogyan ezt az Apostolok cselekedetei 15. fejezetének 8. és 9. verse kimondja: „A
szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor
éppen úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk,
és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit
által megtisztította szívüket.” És ez a megtisztulás a Lélek gyümölcse által mutatkozik meg a szent életben. „A Lélek gyümölcse
pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik
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pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és
kívánságaival együtt” (Gal 5,22-24).
Azt állítani, hogy egy különleges vagy bármiféle állítólagos fizikai bizonyíték vagy „nyelveken szólás” a lélekkeresztség bizonyítéka, ellentétes az Egyház igei és történelmi álláspontjával.
(1997)

aktív és nyilvános szerepet a kábítószerrel és alkohollal való
visszaélés elleni felvilágosító munkában, hangsúlyozva, hogy az
ilyen visszaélés összeegyeztethetetlen a keresztyén tapasztalattal
és a szent élettel. (2001)

903.10. Pornográfia

A Názáreti Egyház nyilvánosan támogatja az alkoholfogyasztás
társadalmi elfogadottságának megszüntetését. Bátorítjuk a polgári, munkahelyi, üzleti, hivatásos, társadalmi és önkéntes csoportokat, magánszemélyeket és szervezeteket, hogy segítsenek
ebben a munkában, közösen fellépve az „alkoholkultúra” társadalmi elfogadottságának a hirdetésekben és a médiában való
propagálásával szemben. (2001)

A pornográfia olyan bűn, amely az egész társadalom erkölcsét
aláaknázza. Iszonyodnunk kell az olyan nyomtatott és vizuális anyagoktól, amelyek lealacsonyítják az emberi méltóságot,
és amelyek ellentétesek a házasság szentségének és a nemiség
egészséges voltának bibliai szemléletével.
Hisszük, hogy Isten képére vagyunk teremtve, s a pornográfia
lealacsonyítja és kizsákmányolja a férfiakat, a nőket és a gyermekeket, és árt nekik. A pornóipar a kapzsiságból táplálkozik,
a családi élet ellensége, erőszakos bűncselekményekhez vezet,
megmérgezi a gondolkodást, és beszennyezi a testet.
Annak érdekében, hogy Istent Teremtőként és Megváltóként
tiszteljük, arra buzdítunk mindenkit, hogy a pornográfiával szemben minden törvényes eszközzel tevékeny ellenállást tanúsítson,
továbbá határozott erőfeszítéseket tegyen, hogy elérhessük Krisztus számára azokat, akik rabjai ennek a bűnnek. (1997)

903.11. Keresztyén szemérmesség az öltözködésben
Felismerve a nyilvános helyeken szemérmetlen öltözetben való
megjelenés erősödő tendenciáját, híveinket emlékeztetjük a szemérmességnek mint a szentség megnyilvánulásának keresztyén
eszméjére, és arra buzdítjuk őket, hogy a nyilvánosság előtt mindig gyakorolják a keresztyén mértékletességet. (2005)

903.12. Kábítószerrel és alkohollal való visszaélés
A Názáreti Egyház továbbra is erőteljesen ellenzi a kábítószerrel és az alkohollal való visszaélést mint társadalmi kórt. Egyházunk tagjait arra bátorítjuk, hogy vegyenek részt, sőt vállaljanak

903.13. Az alkohol társadalmi elfogadottságának
megszüntetése

903.14. A dohányzás és reklámozása
A Názáreti Egyház arra buzdítja tagjait, hogy továbbra is emeljék fel szavukat a dohányzás mint az egészséget veszélyeztető tényező és mint társadalmi baj ellen. Történelmi álláspontunk Isten
Igéjén alapul, amely arra int bennünket, hogy testünket úgy gondozzuk, mint a Szentlélek templomát (1Kor 3,16-17; 6,19-20).
A dohányzást minden formájában ellenző álláspontunkat nagymértékben alátámasztják orvosi bizonyítékok, melyeket világszerte számos társadalmi, kormányzati és egészségügyi szervezet
dokumentumai is megerősítenek. Kimutatták, hogy a dohányzás
jelentős egészségügyi kockázati tényező, és meggyőzően igazolták, hogy súlyos és maradandó változásokat idézhet elő a test
normális életfolyamataiban.
Felismerjük, hogy fiataljainkat nagymértékben befolyásolják
a dohányreklámra – és a vele testvérkórra: a szeszes italok hirdetésére – fordított milliók. Helyeseljük annak megtiltását, hogy
folyóiratokban, plakátokon, a rádióban és a televízióban dohánytermékeket és szeszes italokat reklámozzanak. (2001)

412

Függelék

903.15. HIV/AIDS
(Human Immunodeficiency Virus/ Acquired
Immunodeficiency Syndrome – szerzett immunhiányos
tünetegyüttes)
Világunknak 1981 óta egy pusztító betegséggel kell szembenéznie, amely HIV/AIDS néven ismert. A HIV/AIDS-től szenvedők
súlyos szükségét látva a keresztyén együttérzés arra indít minket,
hogy pontosan tájékozódjunk a HIV/AIDS-et illetően. Krisztus
nyilván azt akarja, hogy a világ minden országában megtaláljuk a
módját, hogy az Ő szeretetét és törődését eljuttassuk az ebben a
betegségben szenvedőkhöz. (2001)

Felhasználatlan pontok jegyzéke

42-99, 125-26, 161-99, 215, 243-99, 308-13, 345-79, 385-99,
436-99, 516-99, 600-99, 700-99, 807-9, 816-99
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Tárgymutató

(A számok az Egyházrend pontjait jelzik.)
abortusz, 36
adakozás, 27.1
adományok, 38.1
adományok, tervezett és megígért, 38.4
adósság, helyi gyülekezet, 103-4, 902.2
Africa Nazarene School of Extension
(Kenya), 901.5
Africa Nazarene University (Kenya),
901.5
AIDS, ld. HIV/AIDS
alapító okirat, ld. gyülekezet, helyi
Alapítvány, Názáreti Egyház, 38.4
elnöke, 301
alkalmazottak, fizetett
helyi, ld. segítők
kerületi, 207.3-7.4, 241
alkohol, 34.5
társadalmi elfogadottságának megszüntetése, 903.13
alkotmányok
egyházi, ld. egyházalkotmány
NNI, 810
NNM
egyetemes, 811
helyi, 811
kerületi, 811
állam és egyház szétválasztása, 903.6
Általános szabályok (ld. irányelvek, a
keresztyén jellemé)
American Bible Society, 902.3
Amerikai Pünkösdi Gyülekezetek Szövetsége, 12. o.
Asia-Pacific Nazarene Theological
Seminary (Fülöp-szigetek), 901.5
áthelyezés, szolgálóké, ld. szolgáló, engedéllyel rendelkező; szolgáló,
felszentelt

befogadás, gyülekezeti tagoké, ld. tagok, gyülekezeté, befogadásuk
beiktatási istentisztelet, 805
bejegyeztetés jogi személyként
egyetemes jogi személyek, ld.
egyetemes testületek (jogi
személyek)
helyi gyülekezetek, 102-2.6
Kerületi Tanácsadó Testület,
222.5-22.7
Beulah Keresztyén, A, 15. o.
Bevezetés, egyházalkotmányé, 27. o.
Biblia Egyetemes Vasárnapja, 902.3
Biblia, ld. Szentírás
bibliatársaságok, 902.3
bíróság, ld. egyházbíráskodás
bizonyságtétel, 27.1
bizonyságtétel, a Léleké, 12-13, 26.7
bizottságok
az Egyetemes Vezetőség összefüggésében, 334.19
az Isten által elhívott evangélisták
ügyeivel foglalkozó bizottság, 339
Egyetemes Gyűlés Rendezőbizottsága, 304-4.2
Egyetemes Gyűlési Bizottság, 302
Egyetemes Keresztyén Akcióbizottság, 338
jelölőbizottság
helyi, 113.9
kerületi, 202.1
oktatás, ld. Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete
tagsági, Evangelizációs és Egyháztagsági Bizottság, 110-10.8
vizsgálóbizottság, 222.3
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Bölcsődések, 237.3, 812, I. cikkely, 1.
szakasz, a.
Brazil Nazarene College (Brazília),
901.5
Bresee, Phineas F., 16-18. o.
brit nemzetközösség
képviselete az Egyetemes Vezetőségben, 331.2
British and Foreign Bible Society,
902.3
bűn, 5-8, 26.5
eredendő, ld. eredendő bűn
bűnbánat
bűnbánat végső elmaradása, 26.4
gyülekezeti tagé, 504
Hitelvek, 8
szolgálóé, 505.5
szükséges az üdvösséghez, 26.5
büntetés, örök, 22, 26.4, 26.8
bűntudat és büntethetőség, 8-9
Canadian Nazarene University College (Kanada), 901.5
Caribbean Nazarene College (Trinidad), 901.5
Christian Holiness Partnership, 14. o.
CIS Education Centers (Oroszország),
901.5
civakodás, 27.2
diakonissza, 406
diakónus, ld. szolgáló, felszentelt
diszkrimináció, faji, ld. faji
megkülönböztetés
dohány, 34.5, 338.1, 903.14
Eastern Mediterranean Nazarene
Bible College (Libanon), 901.5
Eastern Nazarene College (U.S.A.),
901.5
ébredés, Wesley-féle, 13. o.
egyesülő csoportok, 12-18. o.
Egyesült államokbeli/Kanadai Missziós/Evangelizációs Osztály
igazgatója, 301, 334.20
pénzeszközök, 329.2
Egyesült Bibliatársaságok, 902.3
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egyetemek, ld. főiskolák/egyetemek
Egyetemes Gyűlés
az Alkotmány módosítása, 32
feladatai és hatásköre, 31.9, 305
fogad:
gyűlési jegyzőkönyvek, 203.26,
217.7
jóváhagy:
Egyetemes Gyűlés programja, 304.2
helyi gyülekezetek kilépése,
104.4
meghatároz:
Egyetemes Fellebbviteli Bíróság
joghatósága, 31.8
kerülethatárok, 30, 200
Kerületi Gyűlés hatásköre és
feladatai, 30
választ:
Egyetemes Fellebbviteli Bíróság,
305.7, 510
Egyetemes Gyűlés tisztségviselői, 300.2
egyetemes szuperintendensek,
305.2, 306
egyetemes szuperintendensek,
emeritus viszonyban, 305.3
egyetemes szuperintendensek,
nyugállományú viszonyban,
305.4-5.5
egyetemes szuperintendensek,
mikor, 31.5
Egyetemes Vezetőség, 305.6,
331-32
elnöklő tisztségviselők, mikor,
31.6
felhatalmazása, 31.1-31.9, 300
határozatképesség feltétele, 31.4
határozatok és előterjesztések, 305.1,
902.8
hatáskörének korlátozása, 28.2, 31.9
jegyzőkönyv, 325.8
képviseleti jog, 301.4-1.5
kerületi képviselet, 301.1-1.3
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küldöttei és/vagy tagjai, 31.1-31.2,
203.23, 301.1-1.3
Rendezőbizottság, 304-4.2
rendszabályok, 31.7, 327
szervezés és eljárások, 31.4,
31.6-31.7, 300.1-301, 307.2,
325.1, 327
ülések, 302-3
egyetemes pénztáros
feladatai, 155.3, 304, 329-29.7, 334.13
hivatalból az Egyetemes Vezetőség
pénztárosa, 330.3
hivatalból tagja az Egyetemes Gyűlésnek, 301, 328.1
megválasztása, 328
számot ad, 328.2
üresedés, 317.5, 334.22
egyetemes szuperintendens
Alkotmányban, 28
emeritus viszonyban, 301, 305.3,
314-14.1
feladatai és hatásköre, egyéb
felügyel az egész egyházra, 307.1
feladatai és hatásköre, egyetemes
az Egyetemes Szuperintendensek
Testületében szolgál, ld. egyetemes szuperintendensek,
Testülete
elnököl az Egyetemes Gyűlésen,
31.6, 300.1, 307.2
elnököl az Egyetemes Vezetőség
ülésein, 307.2, 334.3
szolgálók felszentelése, 307.3,
433.5
feladatai és hatásköre, helyi
éves és rendkívüli gyűléseken elnököl, 113.5, 307.9
fellebbezések meghallgatása, 117
helyi gyülekezetek megszervezése, 100
segít a lelkipásztori kapcsolatokban, 307.5
feladatai és hatásköre, kerületi, 33.4

415
kerületi szuperintendens megválasztása, 203.12-3.13
kerületi gyűléseken elnököl, 307.4
meghatározza a kerületi gyűlés idejét, 202
megüresedett kerületi szuperintendensi tisztség betöltése,
207-7.2, 307.6-7.7
tanúsítványok, megbízások, engedélyek kiadása, 427.6, 430.1,
433.6
hivatalból tagja az Egyetemes Gyűlésnek, 301, 306.2
más tisztségeket nem viselhet, 306.1,
307.10
megválasztása, 31.5, 305.2, 306
nyugállományú viszonyban, 301,
305.4-5.5, 314-14.1
számot ad, 307.11-7.13
üresedés, 31.5, 307.13, 316-16.1
Egyetemes Szuperintendensek
Testülete
egyéb feladatok, 323
elnököl az Egyetemes Gyűlésen,
300.1
értelmezi a jogszabályokat, a tanítást
és az Egyházrendet, 318
feladatai, 317-22
felhatalmazás, 315
fellebbezéseket hallgat meg, 117
felügyel:
bizottságok, 317.3
Egyetemes Vezetőség, 317.3
nemzetközi egyház, 317.1
világmisszió, 317.3
intézkedik:
Egyetemes Gyűlés helye és
ideje, 302-3
Egyetemes Gyűlés programja,
304.2
tanulmányok, 317.11
jelölések
segít az alábbiakban:
osztályok igazgatói, 334.20
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egyetemes titkár, 317.4
egyetemes pénztáros, 317.4
Názáreti Kiadó elnöke, 334.17
joghatóságok, 315, 317.1
jóváhagy:
Egyetemes Vezetőség és osztályai
munkája, 317.3
Egyetemes Vezetőség tagjainak
megválasztása, 333-33.1
eltávolítás
egyetemes titkár, 317.5
egyetemes szuperintendensek,
307.13
egyetemes pénztáros, 317.5
Názáreti Kiadó elnöke, 317.5
osztályok igazgatói, 317.5
Globális NNI-Tanács kinevezése, 810
kerületi központok tervei, 319
szolgálók független egyházi tevékenysége, 433.1, 433.11
világszerte misszionáriusok kinevezése, 317.3
kihirdeti az Alkotmány módosításait, 32
kinevez és/vagy üresedést tölt be:
jogi személyek, 317.9
Egyetemes Gyűlés Rendezőbizottsága, 304
Egyetemes Gyűlési Bizottság, 302
Egyetemes Fellebbviteli Bíróság,
317.6
Egyetemes titkár segítői, 327.1
Egyetemes Vezetőség osztályaihoz
tartozó egyetemes szuperintendensek, 317.10
oktatási intézményekhez tartozó
egyetemes szuperintendensek, 317.10
megszüntethet
helyi gyülekezeteket, 106.1
kerületet, 242
szerveződés, 315
tagjai, 31.5
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üresedés, 316
Egyetemes Testületek (jogi személyek)
Názáreti Kiadó, 317.9, 334.16, 337
Nyugdíjtestület, 336-36.1
egyetemes titkár
feladatai, 31.3, 217.3, 316-16.1,
325-27, 513
hivatalból az Egyetemes Vezetőség
titkára, 330.2
hivatalból tagja:
Egyetemes Gyűlés Rendezőbizottsága, 304
Egyetemes Gyűlés, 301, 324.1
Egyetemes Keresztyén Akcióbizottság, 338
megválasztása, 324
segítői, 327.1
számot ad, 324.3
üresedés, 317.5, 324.2, 334.22
Egyetemes Vezetőség, Názáreti
Egyházé
bejegyezve, 330
beszámolókat fogad, 329.5,
334.12-34.13
fizetéseket megállapít:
Názáreti Kiadó elnöke, 334.21
osztályok igazgatói, 334.21
meghatároz:
World Evangelism Fund, 317.12,
334.7-34.8
régiók képviselete, 331.2, 332.1
szervezet és eljárások, 307.2,
330.2-30.3, 334.3
tagjai, 305.6, 330-30.1, 331-32
ülései, 334.4-34.5
üresedés, 333-33.1
üresedéseket betölt, 324.2, 334.22
választ:
egyetemes pénztáros, 334.14
egyetemes titkár, 334.14
Názáreti Kiadó elnöke, 334.17
osztályok igazgatói, 334.20
egyház
az egyes egyházak, 24
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Egyetemes Egyház, 23
egyházalkotmány, 1-32
Hitelvek – az egyház, 15
Isten Egyháza, 23
Názáreti Egyház (Nigéria), 19. o.
Názáreti Egyház, 25
történelmi áttekintés, 12-21. o.
egyházalkotmány
Bevezetés, 27. o.
egyház, az, 23-27
Hitelvek, 1-22
módosítása, 32
szervezeti és kormányzási cikkelyek,
28-31.9
egyházbíráskodás
laikus személy
eljárások, 413.16, 504, 508,
515-15.6
fegyelmezés, 413.16, 504
fellebbezés, 31.9, 504.1
személyiségi jogok biztosítása,
515-15.6
tárgyalás, 31.9, 504
vizsgálóbizottság, 413.16, 504
szolgáló
eljárások, 505-8, 515-15.6
fegyelmezés, 434.5-34.6, 505.5,
505.7
fellebbezés, 31.9, 506, 508
jogosítványok (leadott, visszavont,
eltávolított, lemondott), 325.5
személyiségi jogok biztosítása,
515-15.6
tárgyalás, 31.9, 222.4, 505-7
egyházi épületek
tanácsadás, 103-3.1, 104.2, 208.2,
234.3
egyházi év, ld. gyülekezeti év
egyházi levelek
ajánlás, 111.1, 413.22, 813.2
áthelyezés, 111, 413.22, 813.4-13.5
elbocsátás, 112.2, 413.22, 813.3
egyházi rend tagjai, egyházi személyek, 433
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egyházkormányzás folyamatábrája,
az, 23. o.
egyházrégiók, 344
Egyházrend, 110.4, 413.12
értelmezése, 318
Szerkesztőbizottság, 902.5
Egyháztagsági Bizottság, Evangelizációs és, feladatai, 110-10.8
Egyháztulajdoni Testület, Kerületi
feladatai, 103, 104, 234-34.5
fellebbezése, 103.1
tagjai, 203.18, 233
választás, 203.18
elbocsátás a tagságból, ld. gyülekezet,
helyi, tagság
elismerés, szolgálói rendé, ld. szolgáló,
felszentelt
eljárások, bíráskodás, ld.
egyházbíráskodás
eljárások, parlamentáris, ld.
rendszabályok
elnök, helyi gyülekezeté, 102.3, 113.5,
413.23
elnök, Názáreti Kiadó, 317.5, 334.17,
334.21, 337
Előszó, 4. o.
elvek, bibliai, 33.1
emberi élet szentsége, 36
emberi klónozás, 36
emberi szexualitás, 37
emeritus egyetemes szuperintendens,
ld. egyetemes szuperintendens,
emeritus viszonyban
énekek, 27.2
énekevangélista, 422-22.1
alkalmassága, 422
beszámoló, éves, 203.3
engedéllyel rendelkező szolgáló, ld.
szolgáló, engedéllyel rendelkező
engesztelés, 16, 26.5
Hitelvek, 6
épületek, ld. egyházi épületek
eredendő bűn, 13, 26.3
Hitelvek, 5
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esküt megkövetelő titkos rendek, 34.3,
338.4
European Nazarene College (Svájc),
901.5
eutanázia, 36
evangélista, 408-8.7
beszámolója, éves, 203.3
támogatása, 129.11
Evangéliumi Munkások Egyháza,
19. o.
Evangelizációs és Egyháznövekedési
Részleg, ld. Egyesült államokbeli/
Kanadai Missziós/Evangelizációs Osztály
Evangelizációs és Egyháztagsági Bizottság, ld. Egyháztagsági
Bizottság
Evangelizációs Testület, Kerületi,
203.19, 232-32.1
éves gyűlések és ülések
Egyetemes Vezetőség, 334.4
helyi gyülekezet, 113.7
ld. gyülekezeti gyűlések
kerületi gyűlés, 202
Facultad Teologico Nazareno (Brazília), 901.5
faji megkülönböztetés, 903.2
fegyelmezés
célja, 500
Fegyelmi Testület
helyi, 504-4.1
kerületi, 505-5.9, 506-7.1
gyülekezeti tagé, 504
ld. egyházbíráskodás
szolgálóé, 505
fellebbezés
gyülekezeti tagé, 504.1
helyi gyülekezeté, 103.1, 117
joga, 31.9
szolgálóké, 506
fellebbezések
ld. Egyetemes Fellebbviteli Bíróság
ld. Kerületi Fellebbviteli Bíróság
ld. Regionális Fellebbviteli Bíróság
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Fellebbviteli Bíróság
Egyetemes
feladatai, 510, 513
jegyzőkönyvek, 325.4, 513
joghatósága, 31.8
ld. egyházbíráskodás
napidíj, 512
tagjai, 31.8, 305.7, 510
üresedés, 317.6, 511
Kerületi
eljárási szabályok, 508
feladatai, 509
ld. egyházbíráskodás
tagjai, 203.22, 509
üresedés, 212
választás, 203.22
Regionális
eljárási szabályok, 508
feladatai, 506, 507.2, 514
joghatósága, 514
ld. egyházbíráskodás
tagjai, 514
üresedés, 514
felnőttszolgálat igazgatója
helyi, 147-47.9, 237.7
kerületi, 237.1, 237.4, 237.7
felsőoktatás
alkotmányok, oktatási intézmények, 384
az egyház és a főiskola/egyetem, 380
Nemzetközi Felsőoktatási Tanács,
381
Nemzetközi Oktatási Testület, 382
funkciói, 382.1-82.7
oktatási célunk meghatározása, 380.1
oktatási megbízott, 383
új intézmény alapítása, 380.2
felszentelés, templomé, 806
felszentelés, teológiája, 401.6
Felszenteléselismerési kérdőív, 430,
435.3
felszentelt szolgáló, ld. szolgáló,
felszentelt
feltámadás
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halottaké, 26.8
Hitelvek, 19-20
Jézus Krisztusé, 2
filmek, 34.1, 338.4
fizetés, lelkipásztoré, ld. lelkipásztor,
fizetése
fogadalmak és megígért javak, ld.
pénzügyek
Folyamatos Laikusképzés, 145.9,
237.1, 237.9
főiskolák/egyetemek
képviseletük az Egyetemes Vezetőségben, 331.3, 332.2
ld. Nemzetközi Oktatási Testület,
382
színjátszás, 902.4
Függelék, 900-903
génsebészet, 36
génterápia, 36
Globális Szolgálati Terv, ld. NNI
Gondviselői Bizottság, helyi, 140
gondviselők testülete
kötelességeik, 138, 140
üresedés, 139
gonosz(ság), 5-5.3, 27.2
gyermekprogramok, ld. gyermekszolgálatok igazgatója
gyermekszolgálatok igazgatója
helyi, 147.1-47.9
kerületi, 237.1, 237.3, 237.7
gyógyítás, ld. isteni gyógyítás
gyűjtés, adományoké, ld. pénzügyek,
pénzkérvényezés
gyülekezet alkalmain való részvétel,
27.1, 39, 113.10, 127, 135-36,
145, 146
gyülekezet jellegű missziók, 100.1,
107.2, 138.1, 208.5
gyülekezet nevének használata, 102.4,
102.6, 159
gyülekezet, helyi
alapító okirat, 102.4
Alkotmányban, 29
elnöke, 102.3, 113.5, 413.23
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év
gyülekezeti, 114
statisztikai, 114.1
éves gyűlések, ld. gyülekezeti
gyűlések
gyülekezet és a lelkipásztor
kapcsolata
fizetés, 38.3, 115.4, 129.8-29.9
krízisben levő helyi gyülekezet,
124-24.1
különleges felülvizsgálata, 123
nézeteltérések rendezése, 121.1
rendszeres felülvizsgálata, 122-22.1
tanulmányi szabadság, 129.10
tervező alkalom, gyülekezetvezetőség és lelkipásztor, 121
gyülekezeti gyűlések, 113-13.15
éves, 113-13.15
beszámolók, 113.8
meghirdetésük és idejük, 113.4,
113.7
szavazás, 107, 113.1-13.2
tisztségviselőik, 113.5-13.6
választások, 113.9-13.13
meghatározásuk, 113
rendkívüli
gyülekezet és lelkipásztor kapcsolatának folytatása,
122-23
gyülekezeti tagok, ld. tagok,
gyülekezet
ingatlanügyletek, 104
összehívásuk és meghirdetésük,
113.4, 113.14-13.15, 115
üresedések betöltése, 139, 144
krízisben, 124-24.1
lelkipásztor és a gyülekezet kapcsolata, ld. gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolata
lelkipásztora
költözési költségei, 115.4
meghívása, 115-19.1
megválasztása, 115, 122-23
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megszervezés és megszűnés, 100,
106-6.5, 208.1, 433.12
neve, 101. 102.4, 102.6
névváltoztatás, 101.1
összeolvadás, 105
pénztáros, 129.20, 136-36.6
pénzügyek, 28.2, 129.20-29.23, 136
felelőssége korlátozott, 115.4
okmányok, 129.23
pénzkérvényezés tilalma, 156-57
tagság, 29, 107-9.4
ajánlás, 111.1, 413.22, 813.2
áthelyezés, 111, 413.22, 813.4-13.5
bizottság, 107.1, 108.1-10.8
eltávolítás, 112.1-12.3, 133,
813.2-13.3
feltételei, 26
inaktív, 109-9.4, 112.3, 133
levelek, ld. egyházi levelek
társult, 108-8.1
tisztségviselők, 39, 113.10, 127,
135-36, 145, 146
titkár, 129.19, 135-35.7
tulajdona
kifizetések aláírói, 106.5
ld. ingatlan
megszorítások, 103-4.4
rendelkezés róla, 106.1-6.5
tulajdonjog, 102-2.3, 102.6, 234.2
gyülekezeti év
igazgatási/gyűlési év, 114
statisztikai év, 114.1
gyülekezetvezetőség, helyi
elnöke, 127, 412, 413.23
feladatai, 113.11-13.12, 113.14, 115,
115.2, 115.4, 117, 119-34,
402.2-2.7, 410, 426-26.3,
426.5, 427.1-27.3, 428.3,
429.3, 434.7
ülései, 128
gyűlések, ld. kerületi gyűlés; Egyetemes Gyűlés
háború és katonai szolgálat, 903.7
hálaadásnapi felajánlás, 155.2
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hamis tanúskodás, 27.2
háromszemélyű Isten, 1, 26.1
határozatképesség, Egyetemes Gyűlés, 31.4
házasság és családi élet, 237.4
házasság és válás, 35-35.4, 320, 338.2,
803
házasságtörés, 27.2, 35.1-35.3, 435.8
házigondozási osztály, 812, I. cikkely,
1. szakasz, b.
Hefcibáh Hit Missziói Szövetség, 18. o.
helyettes lelkipásztor, 129.5, 129.9,
209, 421, 426.6
helyi gyülekezet, ld. gyülekezet, helyi
krízisben levő helyi gyülekezet, ld.
gyülekezet, helyi, lelkipásztorral való kapcsolat
helyi NNI, ld. NNI, helyi
helyi NNM, ld. NNM, helyi
Helyi Szolgálati Terv, ld. NNI
helyreállítás, tagságé
diakónus, 435.1
lelkész, 435.1
Herald of Holiness szerkesztője, ld.
Holiness Today
Hitelvek, 1-22
hithagyás, 7
hitoktatás, ld. Vasárnapi Iskolai
Szolgálatok
hitvallás, jóváhagyott, 26
HIV/AIDS, 903.15
Holiness Evangel, The, 16. o.
Holiness Today szerkesztője
hivatalból tagja az Egyetemes Gyűlésnek, 301
üresedés, 317.5
homoszexualitás, ld. emberi szexualitás
hozzájárulások rendszere, 38.2, 130,
154.1, 237.11, 317.12, 334.7-34.8,
413.17
húsvéti felajánlások, 155.2
ifjúsági szolgálatok igazgatója
helyi, 147-47.9
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ifjúsági munka igazgatója, fizetett, ld.
segítők, fizetett
kerületi, 237.1, 237.7
Ige, ld. Szentírás
igehirdető, engedéllyel rendelkező, ld.
szolgáló, engedéllyel rendelkező
igehirdető, helyi, ld. szolgáló, helyi
ihletettség, Szentírásé, ld. Szentírás
imádság, 18, 35, 35.3
Indonesia Nazarene Theological College (Indonézia), 901.5
ingatlan, 102-4.3, 106.1-6.3, 106.5,
143.1, 204, 334.1
Institut Biblique Nazareen (Elefántcsontpart), 901.5
Instituto Biblico Nazareno (Guatemala), 901.5
Instituto Biblico Nazareno (Peru),
901.5
internet, 34.1
irányelvek, a keresztyén életvitelé,
33-41, 413.12
irányelvek, a keresztyén jellemé, 27
irodalom, világi, 27.2, 34.1
iskolák
bibliaiskolák, 145.1
bölcsődék, óvodák, 152-52.1
keresztyén iskolák, 152-52.1
Isten által elhívott evangélista, ügyeivel foglalkozó bizottság, 339
Isten, tana
akarata, 4
Atya, 1-2
Egyháza, 23
egység, 1, 26.1
Fiú, 1-2
igazságos tette, 9
ítélet, 21-22
Lélek, 1-3, 8, 13, 15, 24
munkája, 11, 13
örökkévaló, 1
Szentháromság
Hitelvek, 1
szuverenitása, 1
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isteni gyógyítás
Hitelvek, 18
istentisztelet, 27.1
ítélet
eljövendő, 21
Hitelvek, 21
végső, 22, 26.8
Japan Christian Junior College (Japán), 901.5
Japan Nazarene Theological Seminary
(Japán), 901.5
járadékok, 902.1
jegyzőkönyv, kerületi gyűlés, 205-5.6
jelölőbizottság
helyi, 113.9
kerületi, 202.1
Jézus Krisztus, tana, ld. Krisztus, tana
jogi személy, az egyház által támogatott, 159
jogi személyek, ld. Egyetemes Testületek (jogi személyek); bejegyeztetés jogi személyként
jogosítvány
jogosítvány visszaadása, 435.1-35.2,
435.6-35.8
diakónusé, ld. szolgáló, felszentelt,
jogosítványok
lelkészé, ld. szolgáló, felszentelt,
jogosítványok
státusza, meghatározása, 433
jogtalan szavazás, ld. szavazás
jótékonyság, szolgálók juttatásai, ld.
Nyugdíjtestület
kábítószer, 34.5-34.6, 903.13-3.14
ld. kábítószerrel és alkohollal való
visszaélés
kábítószerrel és alkohollal való visszaélés, 903.12
Kálvária Szentség Egyház, 19. o.
Karaván igazgatója
helyi, 148
kerületi, 237.3
káromkodás, 27.2
kegyelem, Istené, 7-12
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ld. növekedés a kegyelemben
kegyelem, megelőző
Hitelvek, 7
kegyelmi eszközök, 27.1
képviseleti kormányzási forma, 28
képviselők, testületük
feladataik, 102-2.1, 143
megszorítások, 104-4.3, 106-6.3, 156
megválasztásuk, 113.10, 127,
141-42.1
üresedés, 144
keresztség
Hitelvek, 16
kiszolgáltatója, 413.4, 427.7, 428.2,
429.1
módjának megválasztása, 16
szertartásai, 800
Keresztyén Akcióbizottság, Egyetemes, 338
keresztyén családi élet, ld. házasság és
családi élet
keresztyén élet, a, 33-33.5
elvek, bibliai, 33.1, 33.4
lelkiismeretesség, 33.2-33.3
szent élet irányelvei, 33.2-33.3
szentségi etika, 33.2-33.3
keresztyén iskolák, ld. názáreti iskolák
keresztyén nem bentlakásos iskolák,
ld. názáreti iskolák
keresztyén oktatás
keresztyén oktatás szolgálója,
160-60.1, 409
biztosítása, 33.5, 160, 424
jóváhagyás, 129.27, 152, 160.1,
208.12-8.13, 413.18
ld. alkalmazottak, fizetett
ld. Vasárnapi Iskolai Szolgálatok
megbízás, 409.1
szolgálója, 409
keresztyén szentség, 13
keresztyén tökéletesség, 13
kerület krízisben, 200.2, 307.8, 322
kerület megszűnése, 242
kerületek fokozatai, 200.2
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kerületek megszervezése, 200.1
kerületek összeolvadása, 200.4
kerülethatárok, 200
kerületi fizetett alkalmazottak,
207.3-7.4, 241
Kerületi Gyűlés
év
gyülekezeti, 114
statisztikai, 114.1
feladatai és hatásköre
érvényesíti a Kerületi Tanácsadó
Testület jogi személyként való
bejegyeztetését, 222.5
érvényesíti a megbízásokat, jogosítványokat, engedélyeket és
áthelyezéseket, 129.13-29.15,
203.3-3.10, 222.10-22.11, 814
jegyzőkönyvet készít, 205-5.6
képviselet, 30, 201-1.2
más ügyeket intéz, 203.28-3.29
meghallgatja a beszámolókat,
203.2-3.3, 220.2, 235.1, 418,
427.8, 433.9
megválasztja a tisztségviselőket,
testületek és bizottságok tagjait, 203.11-3.23, 206, 216,
219, 221, 226, 229, 232-33,
235-37, 241, 509
megválasztja az Egyetemes Gyűlés
küldötteit, 203.23
rendelkezik a gyülekezeti tulajdonról, mikor, 106.2, 106.5
gyűlés ideje, 202, 204.3
kerület határai és neve, 200
tagjai, 30, 113.13, 201-1.2
kerületi kápláni szolgálatok igazgatója, 236
kerületi körzeti segítők, 200.6
kerületi központok, jóváhagyásuk,
222.9, 319
kerületi missziómező-vezetők, 200.6
kerületi pénztáros
feladatai, 220-20.2, 413.17
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hivatalból tagja a Kerületi Gyűlésnek, 201, 219.2
megválasztása, 219, 222.15
számot ad, 220.2
üresedés, 219.1
Kerületi Szolgálati Terv, ld. NNI
kerületi szolgálói engedélyek adatbázisa, 325.7
Kerületi Szolgálók Testülete, 203.17
kerületi szuperintendens
Alkotmányban, 28-28.2
feladatai és hatásköre, egyéb
eljár fegyelmi ügyekben, 435.2-35.3
feladatai és hatásköre, helyi
felügyel, 100, 104, 106.1, 113.5, 128,
208-10.1, 426.1-26.4
gyülekezet krízisben, 124-24.1, 208.3
intézkedni a lelkipásztori kérdés
ügyében, 115-17, 119, 124,
129.2, 208.9-8.10, 209, 307.5
jóváhagyja a lelkipásztor fizetett és
fizetés nélküli segítőinek alkalmazását, 208.12
feladatai és hatásköre, kerületi, 33.4,
203.2
elnököl a Kerületi Gyűlésen, mikor, 211, 307.4
éves beszámoló, 203.2
hivatalból tagja/elnöke testületeknek és bizottságoknak,
213-13.1
intézkedik a gyűlésről, 202
testületek és bizottságok elnöke,
213-14, 221.2, 227.1
üresedéseket tölt be, 208.6-8.7,
209-12, 216.1, 219.1, 226.1,
229.1, 237
kinevezése, 206-7, 307.6
megválasztása, 203.11-3.13, 206
számot ad, 208.1, 214
üresedés, 207-7.1, 307.6, 321
alkalmazottak, fizetett, 207.2-7.3,
241
átmeneti elégtelenség, 207.2
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Kerületi Tanácsadó Testület
a kerületi gyűlés tagjai hivatalból,
201, 221.3
elnöke, 213, 221.2
feladatai és hatásköre, 100.1,
101-1.1, 102.1, 102.4, 104.2,
105, 106-6.2, 106.5, 113.11,
114.1, 115, 116, 124.1,
129.20, 152-52.1, 156, 160.8,
200.1-0.5, 203.13, 203.25,
208.3, 208.6-8.7, 208.13,
208.15, 208.17, 212.2,
222-25, 307.5-7.7, 427.1,
427.3-27.5, 428.3, 429.3,
432, 433.7, 433.11, 434.4,
435.1, 435.6-35.7, 504.2-5.6,
505.8-506, 515.5
pénzügyi bizottság (a köztes időben),
222.13
tagság, 203.14, 213, 221, 221.2
üresedés, 221.1
választás, 203.14, 221
kerületi titkár
feladatai, 31.3, 203.26, 217-17.9,
403.2, 413.13, 427.6, 430.1,
433.6-33.7, 814
hivatalból tagja a Kerületi Gyűlésnek, 201, 216.2
megválasztása, 216, 222.16
segítői, 218
üresedés, 216.1
kerületi tulajdon, 204, 222.5-22.9,
242.1
kérvényezés, szolgálói engedélyé,
427.1, 427.3
kinevezés, kerületi szuperintendensé, ld. kerületi szuperintendens,
kinevezése
kinevezés, lelkipásztoré, ld. lelkipásztor, kinevezése
klónozás, emberi, 36
korai újszövetségi gyülekezet, 25
korcsoport-igazgatók, ld. vasárnapi iskola
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korcsoportok tanácsai, ld. vasárnapi
iskola
Korea Nazarene University (Korea),
901.5
kormányzás, egyházé, 28
kormányzási forma, 28
költségvetési rendszer, ld. hozzájárulások rendszere
Könyvvizsgáló Bizottság
helyi, 129.23
kerületi, 203.25
körzeti segítők, ld. kerületi körzeti
segítők
közössé, keresztyéneké, 24, 27.3
Központi Pénzügyi Hivatal
igazgatója, 301, 334.14
pénzeszközök, 329.2
Krisztus Szentség Egyháza, 15-18. o.
Krisztus tana
a Szentháromságban Fiúként kinyilatkoztatva, 1-2, 26.1
az Egyház feje, 400, 429.1
belé vetett hit, 16-17, 26.6
engesztelés, 6, 16, 26.5
feltámadása, 2
halála, 2, 6, 17
hinni benne, 7, 9, 26.5
Hitelvek, 2
második eljövetele, 15, 26.8
Hitelvek, 19
örök, 2
szenvedése, 6
szűztől való születése, 2
testet öltése, 2
vére, 6, 13
küldöttek
Egyetemes Gyűlés
képviselet alapja, 31.1-31.2, 301-1.3
képviseleti jog elveszítése,
301.4-1.5
lelkiismeretes részvétel elvárása,
203.23
pótküldöttek, 31.2, 203.23
tanúsítványok, 31.3
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választás, 31.2, 203.23
egyetemes/globális kongresszusok
NNI, 810, IV. cikkely, 3. szakasz
NNM, 811, VI. cikkely, 3. szakasz
Vasárnapi Iskolai Szolgálatok, 812,
cikkely VII, szakasz 2
Kerületi Gyűlés
képviseleti arány, 201.1-1.2
választás jogának biztosítása, 28.2
választás, 113.13
kerületi kongresszusok
NNI, 810, Kerületi Szolgálati Terv,
IV. cikkely, 3. szakasz
NNM, 811, VI. cikkely, 2. szakasz
Vasárnapi Iskolai Szolgálatok,
237.5, 812, VII. cikkely, 1.
szakasz
külmisszió, ld. Világmissziós Osztály
különleges missziói célok (jóváhagyott), 154.1
Különleges szabályok, ld. irányelvek, a
keresztyén életvitelé
laikus képviselet, ld. a különböző testületeket, bizottságokat, a kerületi gyűlések és az Egyetemes Gyűlés tagjait
laikus misszionáriusok, küldöttek a kerületi gyűlésen, 201
laikus szolgáló, ld. szolgáló, laikus
Laikusok Szentség Szövetsége, 18. o.
lelkész, ld. szolgáló, felszentelt
lelkiismeretes keresztyén, 33.2-33.3
lelkipásztor
élethosszig tartó tanulás,
129.9-29.10, 424.6, 433.15
feladatai és hatásköre, 33.4, 35.2,
107-7.1, 108-8.1, 113.5, 113.8,
113.14, 121, 127-28, 130,
145.1, 150-51, 150.3, 151.5,
160.1-60.3, 160.5, 203.3,
401-1.6, 412-19, 504
fizetése, 115.4-15.5, 129.8-29.9
gyülekezeti tagság, 419
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helyi gyülekezet elnöke, 102.3, 113.5,
413.23
Isten által elhívott, 412
javaslatot tesz
diakonissza engedélye, 129.15, 406
helyi szolgálói engedély, 129.12,
426.1, 426.3
laikus szolgáló engedélye, 129.12,
402.2, 402.4
megbízott szolgáló tanúsítványa,
129.13
szolgálói engedély, 129.14
kapcsolata a kerületi szuperintendenssel, 416
kinevezése, mikor, 115
költözési költségek, 115.4
lemondása, 119-19.1
meghívása a gyülekezetbe, 115-24
befejezése, 119, 122
elfogadása, 115.1
felülvizsgálat, gyülekezetet és lelkipásztort érintő
rendszeres, 122
rendkívüli, 123
időtartama, 118, 122
okmányokhoz való hozzáférés,
129.23, 413.23
számot ad, 203.3, 418
tanulmányi szabadság, 129.10
társlelkészek, 120-20.1
tervező alkalom, 121
titoktartás, 433.14
lelkipásztor segítői, 129.27, 160-60.8,
420
lelkipásztori kérdés rendezése, 115-19,
122-124.1
ld. még lelkipásztor, meghívása
a gyülekezetbe
lottózás, 34.2
Luzon Nazarene Bible College (Fülöp-szigetek), 901.5
magatartás, ld. viselkedés
második eljövetel, krisztusé, 19, 26.8
megigazulás, 12
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Hitelvek, 9
megszentelődés, teljes, Bevezetés, 27.
o.; 7, 26.6-26.7, 39, 113.10, 127,
145, 146
Hitelvek, 13-14
összefügg a kegyelemben való növekedéssel, 14
megtisztulás a bennünk lakó bűntől, 27
Melanesia Nazarene Bible College
(Pápua Új-Guinea), 901.5
mértékletesség, 34.5, 338.1, 903.13
MidAmerica Nazarene University
(U.S.A.), 901.5
missziómező stratégiai koordinátora, 344.5
missziómező-vezetők, ld. kerület
misszionárius, ld. Világmissziós
Osztály
misszióstársaságok, ld. Nemzetközi
Názáreti Misszió (NNM)
módosítás, egyházalkotmányé, 32
Mount Vernon Nazarene University
(U.S.A.), 901.5
Nazarene Bible College (U.S.A.),
901.5
Nazarene College of Education
(Szváziföld), 901.5
Nazarene College of Nursing
(Szváziföld), 901.5
Nazarene College of Theology
(Szváziföld), 901.5
Nazarene Nurses Training College (India), 901.5
Nazarene Nursing College (Pápua ÚjGuinea), 901.5
Nazarene Theological College (Ausztrália), 901.5
Nazarene Theological College (Dél-afrikai Köztársaság), 901.5
Nazarene Theological College of
Central Africa (Malawi), 901.5
Nazarene Theological College-Manchester (Anglia), 901.5
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Nazarene Theological Seminary
(U.S.A.), 901.5
elnöke, tagja az Egyetemes Gyűlésnek, 301
felügyelőbizottság, 305.8
Názáreti bölcsődék, óvodák, általános
és középiskolák, 152-52.1, 208.13
Názáreti Egyház, ld. egyház
Názáreti Egyház, ld. egyház
Názáreti Hírnök, A, 17. o.
Názáreti Kiadó, 337-37.6
ld. elnök, Názáreti Kiadó
Názáreti Világmissziós Társaság, ld.
Nemzetközi Názáreti Misszió
nem bentlakásos iskolák, ld. názáreti
iskolák
Nemzetközi Názáreti Ifjúság
globális, 341-41.5
Alkotmánya, 810
elnöke, 810, Globális Szolgálati
Terv, II. cikkely
képviselete az Egyetemes Vezetőségben, 331.4, 332.3, 341.4,
810, Globális Szolgálati Terv,
II. cikkely, 3. szakasz
kongresszusa, 341.1, 810, Globális
Szolgálati Terv, IV. cikkely, 3.
szakasz
küldöttei, 341.1, 810, Globális
Szolgálati Terv, IV. cikkely, 3.
szakasz
pénzeszközök, 329.2
Szolgálati Terv, 341, 810
tagjai, 341, 810, Globális Szolgálati
Terv, I. cikkely, 1. szakasz
Tanácsa, 810, Globális Szolgálati
Terv, III. cikkely
helyi, 150-50.4
alkalmak, 810, helyi Szolgálati
Terv, IV. cikkely
Alkotmánya, 810
célja, 150.2, 810, Helyi Szolgálati
Terv, I. cikkely, 2. szakasz
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elnöke, 113.8, 127, 151-51.5, 201,
810, Helyi Szolgálati Terv, II.
cikkely
jelölés, 151, 414, 810, Helyi Szolgálati Terv, II. cikkely, 2. szakasz
korosztályok, 150.3, 810
pénzügyek, 129.23
szervezete, 151.4, 810, Helyi Szolgálati Terv, I. cikkely
Szolgálati Terv, 150.1, 810
tagjai, 810, Helyi Szolgálati Terv, I.
cikkely, 1. szakasz
tisztségviselői, 810, Helyi Szolgálati
Terv, II. cikkely, 1-2. szakasz
kerületi, 239-39.4
Alkotmánya, 239.1, 810
elnöke, 201, 203.13, 239.3-39.4,
810, Kerületi Szolgálati Terv,
II. cikkely, 1-3. szakasz
ifjúsági lelkész, 810, Kerületi Szolgálati Terv, II. cikkely, 4.
szakasz
kongresszusa, 239.4, 810, Kerületi
Szolgálati Terv, IV. cikkely, 3.
szakasz
szervezete és Tanácsa, 810, Kerületi Szolgálati Terv, I. cikkely,
1-2. szakasz, III. cikkely, 1.
szakasz
Szolgálati Terv, 239.1, 810
tagjai, 213.1, 239, 810, Kerületi
Szolgálati Terv, I. cikkely, 1.
szakasz
regionális, 810
alkalmak, 810, Regionális Szolgálati Terv, IV. cikkely
elnöke, 810, Regionális Szolgálati
Terv, II. cikkely
jelölés, 810, regionális Szolgálati
Terv, II. cikkely, 2. szakasz
szervezete, 810, Regionális Szolgálati Terv, I. cikkely
Szolgálati Terv, 810
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tagjai, 810, Regionális Szolgálati
Terv, I. cikkely, 1. szakasz
Tanácsa, 810, Regionális Szolgálati
Terv, III. cikkely
tisztségviselői, 810, Regionális
Szolgálati Terv, II. cikkely
Nemzetközi Názáreti Misszió
egyetemes
Alkotmánya, 811
elnöke, 301, 342.4, 811, cikkely V,
szakasz 3
feladatai, 342.2-42.4
kapcsolata a Világmissziós Bizottsággal, 342.1-42.2
képviselete az Egyetemes Vezetőségben, 331.5, 332.4, 342.3,
811, V. cikkely, 3. szakasz
kongresszusa, 342.4, 811, VI. cikkely, 3. szakasz
küldöttei, 811, VI. cikkely, 3.
szakasz
pénzeszközök, 154-55.3, 329.2
tagjai, 811, cikkely IV
Tanácsa, 342-42.4, 811, V. cikkely,
3. szakasz
üresedés, 811, V. cikkely, 3. szakasz
helyi, 153-55.3
alkalmak, 811, VI. cikkely, 1.
szakasz
Alkotmánya, 811
elnöke, 113.8, 127, 153.2, 201, 811,
V. cikkely, 1. szakasz
jelölés, 153.2, 414, 811, V. cikkely,
1. szakasz
lelkipásztorral való kapcsolata, 414
pénzügyek, 129.23, 154-55.3, 811,
VII. cikkely, 1. szakasz
számot ad, 153.1
szervezete, 153-53.2, 811, III.
cikkely
tagjai, 811, IV. cikkely
tagozatok, 811, III. cikkely
tisztségviselői, 811, V. cikkely, 1.
szakasz
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kerületi, 240-40.2
Alkotmánya, 240.1, 811
elnöke, 201, 203.13, 240.2, 811, V.
cikkely, 2. szakasz
kongresszusa, 811, VI. cikkely, 2.
szakasz
számot ad, 240-40.1
szervezete, 240, 811, III. cikkely
tagjai, 213.1, 240, 811, IV. cikkely
Tanácsa, 811, V. cikkely, 2. szakasz
Nemzetközi Szentség Misszió, 18. o.
Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó Bizottság, 340, 424.1, 424.5
NewStarts, ld. gyülekezet jellegű
missziók
Nigeria Nazarene Theological College
(Nigéria), 901.5
Northwest Nazarene University
(U.S.A.), 901.5
növekedés a kegyelemben, 14
ld. kegyelem, Istené
nyomtatványok
helyi gyülekezet által használt
egyházi levelek, engedélyek, ajánlások és igazolások, 813-13.6
Kerületi Gyűlés által használt
jogosítványok, megbízások, engedélyek és áthelyezések, 814
vádnyomtatványok
engedéllyel rendelkező szolgálóval
szembeni eljárásban, 815
felszentelt szolgálóval szembeni eljárásban, 815
laikussal szembeni eljárásban, 815
nyugállományú szolgáló, 431, 433
nyugalom napjának megtartása, ld.
Úr napja
Nyugdíjtestület (U.S.A.), 334.15
feladatai, 334.12, 336-36.2
juttatások feltételei, 205.6, 336.1,
433.3
oktatás, ld. felsőoktatás
Oktatási Bizottság, helyi, 145
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Olivet Nazarene University (U.S.A.),
901.5
Országos Vezetőségek, 343
Ószövetség, ld. Szentírás
osztályok/bizottságok, az Egyetemes
Vezetőségé, 334.20
feladataik és hatáskörük, 334
otthon, keresztyén, 35
öltözködés, büszkeség/szemérmesség,
27.2, 903.11
öngyilkosság, orvosi közreműködéssel,
ld. eutanázia
önkéntes felajánlások, 38.1
önmegtartóztatás, teljes, 34.5
örök büntetés, ld. büntetés, örök
örökbefogadás
Hitelvek, 11-12
őssejtkutatás, magzati, 36
pénzkérvényezés tilalma, 156-57
pénztáros, egyetemes, ld. egyetemes
pénztáros
pénztáros, helyi gyülekezeté
feladatai, 113.8, 136-36.6
könyvvizsgálat, 129.23
megválasztása, 128, 129.20
pénztáros, kerületi, ld. kerületi
pénztáros
pénzügyek, 329.2, 902.1-2.2
kerületek és intézmények havi jelentései, 329.7
ld. adósság, helyi gyülekezet
lelkipásztor korlátai, 415
pénzkérvényezés tilalma, 156-57
Pénzügyi Osztály, ld. Központi Pénzügyi Hivatal
Pilot Point, Texas, 16. o.
pletyka, 27.2
Point Loma Nazarene University
(U.S.A.), 901.5
polgári kormányzás, 903.6
pornográfia, 903.10
próbatagok, ld. tagok, gyülekezet, társult tagok
Pünkösdi Názáreti Egyház, 17. o.
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első Egyetemes Gyűlés, 17. o.
ld. történet, Názáreti Egyházé
második Egyetemes Gyűlés, 17. o.
névválasztás, 17. o.
névváltozás, 17. o.
rádió, 34.1
rágalmazás, 27.2
régiók, ld. egyházrégiók
regionális igazgató, 344.4
Regionális Szolgálati Terv, ld. NNI
Regionális Tanácsadó Testület, ld. tanácsok, regionális
Regionális Tanulmányi Tanácsadó Bizottság, 344.6-44.7
Rendezőbizottság, ld. Egyetemes
Gyűlés
rendszabályok, 40, 113, 203, 300.3
rendszabályok, Egyetemes Gyűlés, ld. Egyetemes Gyűlés,
rendszabályok
részlegek, ld. osztályok
Reynolds, Hiram F., 15., 17. o.
romlottság, 5, 7, 13, 26.3
sáfárság, szabályai, 38-38.4
segédlelkész, ld. segítők
segítők, fizetett
helyi gyülekezet
biztosításuk, 160
jóváhagyásuk, 129.27, 208.12
Seminaire Theologique Nazareen
d’Haiti (Haiti), 901.5
Seminario Biblico Nazareno (Chile),
901.5
Seminario Nazareno de las Americas
(Costa Rica), 901.5
Seminario Nazareno Dominicano
(Dominikai Köztársaság), 901.5
Seminario Nazareno em Mozambique
(Mozambik), 901.5
Seminario Nazareno Mexicano, A.C.
(Mexikó), 901.5
Seminario Teologico Nazareno (Peru),
901.5
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Seminario Teologico Nazareno
Cubano (Kuba), 901.5
Seminario Teologico Nazareno de
Bolivia (Bolívia), 901.5
Seminario Teologico Nazareno de
Guatemala (Guatemala), 901.5
Seminario Teologico Nazareno Del
Cono Sur (Argentína), 901.5
Seminario Teologico Nazareno
Sudamericano (Ecuador), 901.5
skót bibliatársaság, 902.3
Skót Pünkösdi Egyház, 18. o.
South Asia Nazarene Bible College
(India), 901.5
South Pacific Nazarene Theological
College (Fidzsi-szigetek), 901.5
Southeast Asia Nazarene Bible College (Thaiföld), 901.5
Southern Nazarene University
(U.S.A.), 901.5
szabad akarat, ld. kegyelem, megelőző
szabadkőműves-páholyok, ld. esküt
megkövetelő titkos rendek
szabályok
Általános, ld. irányelvek, a keresztyén jellemé
Különleges, ld. irányelvek, a keresztyén életvitelé
szabályzat, helyi vasárnapi iskoláké,
145.4, 812
számítógépek, 34.1
szavazás
korhoz kötött, 107, 113.1
távollevőké, 113.2
szegények iránti felelősség, 903.4
személyiségi jogok biztosítása, ld.
egyházbíráskodás
szent élet, irányelvei, 33.2-33.3
Szentháromság, 1, 26.1
Szentírás, 26.2, 27.1, 34.5
Hitelvek, 4
Szentlélek, tana
a Szentháromság harmadik személye, 3
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bizonyságot tesz, 12-13, 26.7
háromszemélyű Isten, 1, 26.1
Hitelvek, 3
keresztsége, 5.1, 13, 903.9
megszentel, 3
meggyőz a bűnről, 3
újjászül, 3
vezetése, 24
szentlélekkeresztség, 13, 903.9
Szentség Keresztyén Egyháza (pennsylvaniai konferencia), 17. o.
szentség, ld. megszentelődés, teljes
szentségek, ld. úrvacsora
szentségi etika, 33.2-33.3
szerencsejáték, 34.2, 338.1
szeretni Istent, 27.1
szerkesztő, Holiness Today, ld. Holiness
Today szerkesztője
szertartások
házasságkötés, 803
keresztség, 800
tagfelvétel, 801
temetés, 804
templomszentelés, 806
tisztségviselők beiktatása, 805
úrvacsora, 802
szervadományozás, 903.1
szervezeti és kormányzási cikkelyek,
28-31.9
szeszes ital, 34.5, 903.13-3.14
szexualitás, emberi, 37
színház, 34.1, 338.4
színjátszás, 902.4
szitkozódás, 27.2
szív tisztasága, 13
szolgálat, ld. szolgáló
Szolgálatra Jogosító Testület, Kerületi
feladatai, 228-28.10, 426.6, 427.4
megszervezése, 227
megválasztása, 203.15, 226
tagjai, 226
üresedés, 212, 226.1
szolgálni a szükségben levőknek, 27.1
szolgáló

430
alkalmasság, 401
elhívása, Isten által, 400, 412, 426.1,
427.1
engedéllyel rendelkező, 427-27.9
áthelyezés, 203.8-3.9, 223,
228.9-28.10, 432-32.2
engedély megszerzése, 427.1-27.5
fegyelmezés, 427.9, 434.4-34.7,
434.9
felszentelés módja, 427.4, 428.3,
429.3
diakónus, 428-28.4
lelkész, 429-29.3
háttérellenőrzés, 427.1
Isten által elhívott, 400, 412, 427.1
jogok és hatáskör, 413.11, 427.7
követelmények, 203.3, 427.1, 427.3
nyugdíjak és juttatások, alapja,
433.3
tagság, gyülekezeti, 112-12.1, 225,
417, 419, 427.8
tagság, kerületi, 201, 427.2,
427.7-27.8, 433.4, 433.13, 435
tanulmányok, 424.3-24.6,
427.1-27.4
felszentelt, 428-29.3
áthelyezés, 203.8-3.9, 223,
228.9-28.10, 432-32.2
joghatóság, 435.1
fegyelmezés, ld. Fellebbviteli Bíróság, Egyetemes
felszentelés, 203.6, 428-29.3,
433.5-33.6
Isten által elhívott
diakónus, 400, 428
lelkész, 400, 412, 429
jogok és hatáskör, 428.2, 429.1,
433.12
jogosítványok, 325.5, 430.1,
433.6-33.7, 434-34.9,
435.1-35.8
követelmények, 203.3, 203.6
nyugdíjak és juttatások, alapja,
433.3
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szabályok, általános, 433-33.15
szolgálói rend elismerése, 203.7,
430-30.2
szolgálói rend, 428.1, 429.1
tagság, gyülekezeti, 112-12.1, 225,
417, 419, 433.8-33.11
tagság, kerületi, 201, 430-30.2,
433.9-33.10, 433.13
helyi, 113.8, 129.12-29.13, 426.1-26.7,
813.6
laikus, 402-2.8
nyugállományú, 203.27, 228.8,
431-31.1
Szolgálói Tanulmányi Testület,
Kerületi
feladatai, 230-31.4, 426.4, 432.1
megszervezése, 230
megválasztása, 203.16
tagjai, 203.16, 229
üresedés, 212, 229.1
szolgálók juttatásai, jótékonyság, ld.
Nyugdíjtestület
szórakozás, 27.2, 34.1
szuperintendensek, kerületi és egyetemes, ld. kerületi szuperintendens és/vagy egyetemes
szuperintendens
tagok, gyülekezeté/egyházé
áthelyezés, 111
befogadásuk, 107.1, 801
elköltözés, 109.1, 413.20
fegyelmezés és/vagy eltávolítás, 500
felkészítő tanfolyam, 110.4
gyülekezet jellegű missziók tagjai,
státusza, 107.2
jelentési kötelezettség, 109.1-9.2
jogok és kiváltságok, 26, 801
követelmények, feladatok és tilalmak, 26-27, 33-39, 156-57
szavazás, 107, 113.1-13.2, 115, 122,
123
szertartások, 801
szolgálók tagsági kérelme, 417
társult tagok, 108-8.1, 203.24
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teljes jogú tagok, 25, 107-7.2, 110.8
tagsági bizottság, ld. Egyháztagsági Bizottság, Evangelizációs és
tagságra felkészítő tanfolyam, ld.
tagok, gyülekezet, felkészítő
tanfolyam
Taiwan Nazarene Theological College (Tajvan, Kínai Köztársaság),
901.5
támogatás, egyházé, 38-38.4
Tanácsadó Testület, ld. Kerületi Tanácsadó Testület
tanácsok
Felnőttszolgálatok, 237.4
Gyermekszolgálatok, 237.3
NNI, 150
Regionális Tanácsadó Testület, 344.3
tánc, 27.2, 34.4
tanulmányok
A szolgálóképzés kézikönyve, 424.4
Nemzetközi Tanulmányi Tanácsadó
Bizottság, 340, 424.1-24.2,
424.5
Regionális Tanulmányi Tanácsadó
Bizottság, 344.6-44.7, 424.1
szolgálóké, 424
tárgyalás, gyülekezeti tagé, ld. egyházbíráskodás, laikus személy
tárgyalás, szolgálóé, ld. egyházbíráskodás, szolgáló
tárházba adakozás, ld. adományok
televízió, 34.1, 338.4
teljes ihletettség, Szentírásé, 4, 26.2
teljes megszentelődés, ld. megszentelődés, teljes
teljesség, a Léleké, 13, 903.9
temetési szertartás, 804
templomok helye, ld. egyházi épületek,
tanácsadás
teremtés, 903.8
terület, úttörő, 200.2, 344.2
testületek és vezetőségek
egyetemes, ld. Egyetemes Vezetőség
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Egyetemes Szuperintendensek
Testülete
helyi, ld.
Fegyelmi Testület, Helyi
gondviselők, testülete
gyülekezetvezetőség, helyi
képviselők, testülete
Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete, helyi
kerületi, ld.
Egyháztulajdoni Testület, Kerületi
Evangelizációs Testület, Kerületi
Fegyelmi Testület, Kerületi
Kerületi Szolgálók Testülete
Kerületi Tanácsadó Testület
Szolgálatra Jogosító Testület,
Kerületi
Szolgálói Tanulmányi Testület,
Kerületi
Vasárnapi Iskolai Szolgálatok,
Kerületi
tilalmak és mértékletesség, 34.2-34.5,
338.1, 338.3-38.4
tisztességtelenség, 27.2
titkár, Egyetemes Gyűlésé, ld. egyetemes titkár
titkár, Egyetemes Vezetőségé, 330.2
titkár, gyülekezetvezetőségé, ld. titkár,
helyi gyülekezet
titkár, kerületi, ld. kerületi titkár
titkár, helyi gyülekezet vezetőségéé
feladatai, 113.6, 113.8, 119.1, 128,
135-35.7
megválasztása, 128, 129.19
titkár, kerületi gyűlésé, ld. kerületi
titkár
titkár, egyetemes, ld. egyetemes
titkár
titkos társaságok, ld. esküt megkövetelő titkos rendek
tökéletesség, keresztyén, 13
történelmi helyszínek és emlékhelyek,
902.10
történet, Názáreti Egyházé
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ld. Pünkösdi Názáreti Egyház
névváltozás, 18. o.
történelmi áttekintés, 12-21. o.
történelmi feljegyzések őrzője, 326.1
trágárság, 27.2
Trevecca Nazarene University
(U.S.A.), 901.5
tulajdonjog, kerületi vagyoné, ld. kerületi tulajdon, ld. még ingatlan
tulajdonjog, helyi gyülekezet
vagyonáé,
ld. gyülekezet, helyi, tulajdona,
tulajdonjog
udvariasság előírása, 27.1
újjászületés, 10, 26.7
újjászületés, 7, 12-13, 26.5
Hitelvek, 10
újságok, ld. irodalom, világi
Újszövetség, ld. Szentírás
Úr napja, az, 27.2, 338.4
úrvacsora
Hitelvek, 17
jegyek, 138.7
ki vehet részt, 802
kiszolgáltatói, 413.4, 413.11, 427.7,
428.2, 429.1
résztvevők, 17, 27.1(7)
szertartása, 802
úrvacsorai istentisztelet
Egyetemes Gyűlés, 304.2
szertartása, 802
üdvösség, 6
üresedések, ld. az adott tisztséget, bizottságot vagy testületet
vádlás
engedéllyel rendelkező szolgálóé,
505
felszentelt szolgálóé, 505
gyülekezeti tagé, 504
vagyonszerződések, ld. ingatlan
Vakációs Bibliasulik, 145.1, 237.3
válás, 35.2-35.4, 320, 427.1, 428.3,
429.3
vasárnap, ld. Úr napja
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vasárnapi iskola
vasárnapi iskola szabályzata, 812
alkotmánya, ld. Szabályzata
beiratkozás, 812, I. cikkely
célja, 812, bevezetés
célkitűzések, 145.1-45.2
igazgatás és felügyelet, 145.1, 812,
VI. cikkely
iskolaév meghatározása, 145.10
jelölés, 414
kongresszusok, 812, VII. cikkely
korcsoport-igazgatók
felnőttszolgálatok igazgatója,
147-47.9, 149-49.1
gyermekszolgálatok igazgatója,
147-47.9, 148-48.2
ifjúsági szolgálatok igazgatója, ld.
NNI, 150-51.5
korcsoportok tanácsai, 147
látogatottság, 812, II. cikkely
lelkipásztorral való kapcsolata,
145.1, 414
misszió, 812, I. cikkely
osztályok és részlegek, 812, III.
cikkely
pénzügyek, 129.23
Szabályzata, 145.4, 146.2, 812
szervezője, 145.1
szuperintendens
feladatai, 113.8, 146.1-46.6
hivatalból tagja, 127, 146
megválasztása, 39, 113.10, 146
tagság, 812, cikkely I
tanítók, 413.10, 812, IV. cikkely
tisztségviselők, 145-45.8, 147-49.1,
812, cikkely V
üresedés, 146, 812, IV. cikkely, 2-3.
szakasz
Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Osztálya
igazgatója, 301, 334.20
pénzeszközök, 329.2
Vasárnapi Iskolai Szolgálatok Testülete
helyi
feladatai, 145-45.10

TÁRGYMUTATÓ
felnőttszolgálatok igazgatója,
145.6, 147-47.9
gyermekszolgálatok igazgatója,
145.6, 147-47.9
megszervezése, 145
oktatási bizottság, 145
szuperintendens, 127, 146-46.6,
237.7
tagjai, 145
ülései, 145.10
üresedés, 145
választás, 113.10, 132, 145
kerületi
alkalmak és kongresszusok, 237.1,
237.5, 237.13-37.14
elnök, 201, 203.13, 238.1-38.3
megszervezése, 237-37.4, 237.8
tagság, 237
tanácsok
felnőttszolgálatoké, 237.4
gyermekszolgálatoké, 237.3
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üresedés, 212, 237
választás, 203.20
végső sors, 26.4
Hitelvek, 20, 22
világiasság, 27.2, 34.1, 338.4
Világmissziós Osztály
felügyelet, 317.1-17.2
igazgatója, 301, 334.20
képviselete az Egyetemes Gyűlésen, 31.1
NNM egyetemes igazgatója, 342.2
pénzeszközök, 329.2
Visayan Nazarene Bible College (Fülöp-szigetek), 901.5
viselkedés, 27
visszaélés a gyengékkel szemben, 903.3
visszaesés, 7
zenei szolgálatok igazgatója, ld. alkalmazottak, fizetett; zenei szolgáló
zenei szolgáló, 160-60.1, 410, 814
ld. alkalmazottak, fizetett

