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PATVIRTINTA:
BENDRIJOS PASTORIŲ IR VYRESNIŲJŲ
(BAŽNYČIŲ VADOVŲ) SUSIRINKIME
(SINODE) 2014-08-15

KRIKŠČIONIŲ BENDRIJOS „TIKĖJIMO ŽODIS“ NUOSTATAI

Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“ (toliau - bendrija) – šios bendrijos tikėjimo išpažinimo besilaikančių ir tuos pačius tikslus įgyvendinančių krikščioniškų bažnyčių bendrija.

!

Bendrijos nuostatai – tai dokumentas, nustatantis bendrijos tikslus ir funkcijas, bažnyčių narystės
bendrijoje sąlygas, bendrijos valdymo organus, jų atsakomybę ir veiklą.

!
1. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI
!

1.1.Evangelijos sklaida Lietuvoje ir už jos ribų;
1.2.bažnyčių tikinčiųjų ugdymas, stiprinimas ir rūpestis bažnyčiomis, siekiant didesnių bendrų
tarnystės vaisių ir bažnyčių gerovės;
1.3.tikinčiųjų lavinimas tarnystės darbui;
1.4.vaikų ir jaunimo krikščioniškas ugdymas;
1.5.vienybės tarp bendrijos bažnyčių puoselėjimas;
1.6.bendrystės su kitomis krikščioniškomis konfesijomis puoselėjimas.

!
2. BENDRIJOS VEIKLOS FUNKCIJOS
!

Siekdama minėtų tikslų, bendrija
2.1. koordinuoja jai priklausančių bažnyčių veiklą;
2.2. rūpinasi bažnyčių bibliniu ugdymu;
2.3. tobulina pastoracinę tarnystę;
2.4. remia misionierišką tarnystę bei steigia naujas bažnyčias;
2.5. inicijuoja ir palaiko karitatyvines (gailestingumo) tarnystes;
2.6. skleidžia Evangeliją per šiuolaikines medijos priemones ir kitais būdais;
2.7. vykdo ekumeninę veiklą.

!
3. BENDRIJOS PRIPAŽĮSTAMA VADOVAVIMO SAMPRATA
!

3.1. Bendrijos ir jai priklausančių bažnyčių Galva yra Jėzus Kristus, gavęs valdžią iš Dievo
Tėvo, vadovaujantis jai savo Žodžiu ir Šventąja Dvasia (1 Kor 15, 27-28; Ef 1, 20-23; 5,
23-24; Kol 1, 18).
3.2. Kristus pasidalija savo valdžia tiek su bendrijos bažnyčių nariais, tiek su tarnautojais per
Šventają Dvasią, suteikdamas jų tarnystei reikalingų vadovavimo ir kitų dovanų (Ef 4, 7-13;
1 Kor 12, 7-28; Rom 12, 4-8).
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3.3. Kristaus vadovavimas mūsų bendriją pasiekia ir per ganytojus bei bendriją atstovaujančius
valdymo organus – Susirinkimą (sinodą) ir Pastorių tarybą (Apd 6, 5-6; 13, 1-3; 15, 22-23,
28, 30; 16, 1-5; 1 Tim 4, 14).
3.4. Būdami atskaitingi vieni kitiems ir pasilikdami Šventosios Dvasios bendrystėje, paklūstame vieni kitiems Dievo baimėje (Ef 5, 21) ir vykdome Jo valią.

!
4. BAŽNYČIŲ NARYSTĖ BENDRIJOJE
!

4.1. Naujų bažnyčių įstojimas į bendriją
4.1.1. Kiekviena nauja bažnyčia, kuri susikuria bendrijai priklausančių bažnyčių evangelizacinės tarnystės pasėkoje, bendrijos Pastorių tarybos patvirtinimu tampa bendrijos
nare;
4.1.2. Kitos krikščioniškos bažnyčios jų pačių pageidavimu gali tapti bendrijos narėmis, gavusios Susirinkimo (sinodo) pritarimą.
4.1.3. Bažnyčia, įstojusi į bendriją gali pasilikti pavadinimą, kuriuo vadinosi iki įstojimo į
bendriją.
4.2. Bažnyčios, priklausančios bendrijai, įsipareigojimai
4.2.1. Laikytis bendrijos išpažįstamų krikščioniško mokymo tiesų (bendrijos tikėjimo išpažinimo);
4.2.2. gerbti ir vykdyti bendrijos valdymo organų (Susirinkimo (sinodo) ir Pastorių tarybos)
sprendimus;
4.2.3. gerbti ir malda palaikyti bendrijos bažnyčias;
4.2.4. finansiškai remti bendriją pagal bendrijos nustatytą tvarką, atsižvelgiant į bažnyčios
galimybes;
4.2.5. aktyviai dalyvauti bendrijos veikloje, atsižvelgiant į bažnyčios galimybes.
4.3. Bažnyčios, priklausančios bendrijai, teisės
4.3.1. Dalyvauti bendrijos valdyme ir veikloje per savo atstovus pagal šiuose nuostatuose
nustatytą tvarką;
4.3.2. ugdyti savo bažnyčios narius ir lankytojus, naudojantis bendrijos pastoracinės tarnystės resursais;
4.3.3. gauti finansinę paramą pagal bendrijos nustatytą tvarką.
4.4. Bažnyčių išstojimas iš bendrijos
4.4.1. Kiekviena bažnyčia gali išstoti iš bendrijos pagal jos įstatuose ar kituose dokumentuose nustatytą tvarką, o jeigu tokia tvarka nenustatyta, – kai išstojimui pritaria ne
mažiau kaip 2/3 bažnyčios narių. Sprendžiant išstojimo iš bendrijos klausimą bažnyčios narių susirinkime turėtų dalyvauti Pastorių tarybos atstovai.
4.4.2. Bažnyčiai išstojus iš bendrijos, bažnyčios turtas, įgytas bendrijos lėšomis iki išstojimo, lieka bendrijai.

!
5. SUSIRINKIMAS (SINODAS)
!

5.1. Susirinkimas (sinodas) yra bendrijos aukščiausias kolegialus valdymo organas.
5.2. Susirinkimą (sinodą) sudaro:
5.2.1. visų bendrijai priklausančių bažnyčių pastoriai ir vyresnieji (bažnyčių vadovai);
5.2.2. kiti susirinkimo (sinodo) patvirtinti asmenys.
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5.3.Bažnyčios vadovas – pastorius arba vyresnysis, bendrijos Pastorių tarybos paskirtas vadovauti bažnyčiai ir jai atstovauti. Asmuo, tapęs bendrijai priklausančios bažnyčios vadovu
arba pastoriumi, be atskiro sprendimo tampa ir Susirinkimo (sinodo) nariu. Asmuo, nustojęs
eiti bažnyčios vadovo pareigas, be atskiro sprendimo nustoja eiti ir Susirinkimo (sinodo)
nario pareigas. Pastoriai nustoja būti Susirinkimo (sinodo) nariais atskiru Susirinkimo (sinodo) sprendimu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.
5.4. Kiti asmenys (ne bažnyčių pastoriai ir vyresnieji (bažnyčių vadovai)) Susirinkimo (sinodo)
nariais renkami 3 metų laikotarpiui ir gali būti perrinkti neribotą kadencijų skaičių. Šie asmenys gali būti bet kada atšaukiami iš Susirinkimo (sinodo) narių Susirinkimo (sinodo)
sprendimu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Tokių narių skaičius Susirinkime (sinode)
negali būti didesnis kaip 1/2 visų Susirinkimo (sinodo) narių.
5.5. Susirinkimo (sinodo) narys (pastorius ir vyresnysis (bažnyčios vadovas)) privalo raštu pasižadėti laikytis bendrijos Ganytojo etikos kodekso nuostatų bei pasirašyti Susirinkimo (sinodo) Registrų knygoje. Kiti Susirinkimo (sinodo) nariai turi pasirašyti Susirinkimo (sinodo) Delegatų knygoje. Šios sąlygos neįvykdęs Susirinkimo (sinodo) narys negali balsuoti
Susirinkime (sinode).
5.6. Susirinkimas (sinodas) renkasi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimo (sinodo) sušaukimo iniciatyvos teisę turi Pastorių tarybos pirmininkas, Pastorių
taryba arba ne mažiau kaip 5 Susirinkimo (sinodo) nariai.
5.7. Susirinkimas (sinodas) savo veikloje vadovaujasi bendrijos įstatais ir šiais nuostatais.
5.8. Susirinkimas (sinodas) vykdo šią veiklą:
5.8.1. tvirtina bendrijos išpažįstamas krikščioniško mokymo tiesas (bendrijos tikėjimo išpažinimą);
5.8.2. tvirtina bendrijos viziją ir misiją;
5.8.3. tvirtina bendrijos biudžetą;
5.8.4. skiria, atleidžia ir suspenduoja bažnyčių, priklausančių bendrijai, pastorius ir vyresniuosius (bažnyčių vadovus) su atitinkamos bažnyčios tarybos pritarimu;
5.8.5. svarsto ir sprendžia klausimus, susijusius su svarbiausiais, daugiausiai išteklių reikalaujančiais bendrijos projektais;
5.8.6. renka ir atleidžia bendrijos vadovą, Pastorių tarybos narius ir jos pirmininką, nustato
jiems tarnystės išmokas;
5.8.7. priima, keičia ir papildo bendrijos įstatus;
5.8.8. tvirtina ir keičia šiuos nuostatus;
5.8.9. likviduoja, reorganizuoja bendriją.
5.9. Susirinkimui (sinodui) vadovauja jo išrinktas Susirinkimo (sinodo) pirmininkas.
5.10. Susirinkimo (sinodo) data nariams paskelbiama ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Susirinkime (sinode) svarstytini klausimai pateikiami likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki Susirinkimo (sinodo). Už susirinkimo (sinodo) organizavimą atsakingas Pastorių tarybos pirmininkas.
5.11. Susirinkimas (sinodas) laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų
narių. Jeigu Susirinkime (sinode) dalyvauja mažiau kaip 1/2 visų narių, Susirinkimas laikomas neįvykusiu. Kitas Susirinkimas (sinodas) organizuojamas ne vėliau kaip per 60
dienų ir jis laikomas įvykusiu, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.
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5.12. Sprendimai Susirinkime (sinode) priimami paprasta balsų dauguma, jeigu šiuose nuostatuose nenustatyta kitaip. Už asmens paskyrimą ar atšaukimą iš Susirinkimo (sinodo) nario, bendrijos vadovo, Pastorių tarybos nario, Pastorių tarybos pirmininko tarnystės balsuojama slaptu balsavimu.
5.13. Esant poreikiui, pastorių taryba gali sušaukti neeilinį Susirinkimą (sinodą), nesilaikant
5.10 punkte nustatytų terminų.

!
6. PASTORIŲ TARYBA
!

6.1. Pastorių taryba yra bendrijos vykdantysis kolegialus valdymo organas, atskaitingas bendrijos Susirinkimui (sinodui).
6.2. Pastorių tarybą sudaro ne mažiau kaip 7 nariai.
6.3. Pastorių tarybos nariai yra renkami 3 metų kadencijai. Tarybos nariai gali būti perrinkti į
Pastorių tarybą neribotą kadencijų skaičių.
6.4. Pastorių tarybą sudaro:
6.4.1. bendrijos vadovas;
6.4.2. pastorių tarybos pirmininkas;
6.4.3. bendrijos regionų vadovai;
6.4.4. kiti susirinkimo (sinodo) išrinkti Pastorių tarybos nariai.
6.5. Bendrijos vadovas ir Pastorių tarybos pirmininkas išrenkami Susirinkime (sinode) ne
mažiau kaip 2/3 visų Susirinkimo (sinodo) narių balsų dauguma.
6.6. Bendrijos vadovas be atskiro balsavimo tampa ir Pastorių tarybos nariu.
6.7. Kiekvienas Susirinkimo (sinodo) narys pagal bažnyčios priskyrimą arba kitus kriterijus yra
priskiriamas vienam iš bendrijos regionų.
6.8. Bendrijos regionų vadovai yra renkami atitinkamiems regionams priklausančių Susirinkimo (sinodo) narių paprasta balsų dauguma 3 metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas. Regionų vadovai be atskiro balsavimo tampa ir Pastorių tarybos nariais.
6.9. Likę Pastorių tarybos nariai renkami Susirinkime (sinode) paprasta balsų dauguma.
6.10. Rinkimai vyksta tokiu eiliškumu: pirmiausia išrenkamas bendrijos vadovas, po to – Pastorių tarybos pirmininkas, toliau – regionų vadovai ir pabaigoje – kiti Pastorių tarybos nariai.
6.11. Pastorių taryba savo veikloje vadovaujasi bendrijos įstatais ir šiais nuostatais.
6.12. Pastorių taryba
6.12.1. įgyvendina bendrijos tikslus ir funkcijas;
6.12.2. nustato bažnyčių, priklausančių bendrijai, finansų tvarkymo principus;
6.12.3. priima, keičia ir papildo bendrijai priklausančių bažnyčių įstatus;
6.12.4. priima finansinius sprendimus Susirinkimo (sinodo) patvirtintų kompetencijų ribose;
6.12.5. ruošia ir teikia Susirinkimui (sinodui) tvirtinti bendrijos metinį biudžetą ir jo
vykdymo ataskaitą;
6.12.6. skiria ir suspenduoja bažnyčių, priklausančių bendrijai pastorius ir vyresniuosius
(bažnyčių vadovus) su atitinkamos bažnyčios tarybos pritarimu iki patvirtinimo Susirinkime (sinode);
6.12.7. sprendžia kitus bendrijos veiklos klausimus Susirinkimo (sinodo) suteiktų kompetencijų ribose.
6.13. Pastorių tarybos posėdžiai
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6.13.1. Pastorių tarybos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 3 kartus
per metus. Teisę sušaukti tarybos posėdį turi Pastorių tarybos pirmininkas arba ne
mažiau kaip 3 Pastorių tarybos nariai.
6.13.2. Pastorių tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3
narių. Visi sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po
lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas, o jeigu jo nėra, sprendimas laikomas nepriimtu.
6.13.3. Pastorių tarybos posėdžiui pirmininkauja Pastorių tarybos pirmininkas.
6.13.4. Klausimus Pastorių tarybos posėdžiui gali pateikti bet kuris Susirinkimo (sinodo) ar
Pastorių tarybos narys.
6.13.5. Pastorių tarybos narys nedalyvauja su juo susijusio klausimo svarstyme, jeigu kiti
nariai nenusprendžia kitaip.
6.13.6. Pastorių tarybos posėdžius protokoluoja sekretorius, kurį Pastorių tarybos kadencijai
išsirenka Pastorių taryba. Sekretorius yra atsakingas už Pastorių tarybos sprendimų
tvarkymą bei su sprendimais susijusių asmenų informavimą apie Pastorių tarybos
sprendimus, jeigu Pastorių taryba nenusprendžia kitaip.
6.14. Kiekvienas Susirinkimo (sinodo) narys gali susipažinti su visais Pastorių tarybos sprendimais.
6.15. Ne rečiau kaip kartą per metus Pastorių taryba Susirinkime (sinode) atsiskaito už nuveiktus darbus bei pristato bendrijos finansinę ataskaitą.
6.16. Pastorių tarybos rinkimai naujai kadencijai turi būti organizuojami likus ne mažiau kaip
vienam mėnesiui iki esamos Pastorių tarybos kadencijos pabaigos, pateikiant kandidatų sąrašą į bendrijos vadovo ir Pastorių tarybos pirmininko pareigas. Už Pastorių tarybos rinkimų inicijavimą ir organizavimą atsako Pastorių tarybos pirmininkas.

!
7. BENDRIJOS VADOVAS IR PASTORIŲ TARYBOS PIRMININKAS
!

7.1. Bendrijos vadovas yra atsakingas už dvasinį bendrijos bažnyčių pastorių ir vyresniųjų
(bažnyčių vadovų) ganymą, bendradarbiaujant su bendrijos regionų vadovais.
7.2. Bendrijos vadovas atstovauja bendrijai ir sudaro sandorius bendrijos vardu, gavęs Pastorių
tarybos arba Susirinkimo (sinodo) pritarimą.
7.3. Bendrijos vadovui susirgus, išvykus ar dėl kitų svarbių priežasčių negalint atlikti savo pareigų, Pastorių tarybai įgaliojus, bendriją atstovauja ir jos vardu sudaro sandorius Pastorių
tarybos pirmininkas.
7.4. Pastorių tarybos pirmininkas organizuoja ir prižiūri Pastorių tarybos darbą.
7.5. Pastorių tarybos pirmininkas gali įgalioti vieną iš Pastorių tarybos narių laikinai jį pavaduoti. Toks įgaliojimas patvirtinamas Pastorių tarybos sprendimu.

!
8. BENDRIJOS REGIONAI
!

8.1. Bendrijai priklausančios bažnyčios yra suskirstytos į tris regionus: Vilniaus (Aukštaitijos),
Kauno ir Šiaulių. Išimtys nustatomos Pastorių tarybos sprendimu.
8.2. Kiekvienas regionas išsirenka savo vadovą, kaip nustatyta šių nuostatų 6.8 punkte.
8.3. Regiono vadovas prižiūri regiono bažnyčių veiklą, atlieka dvasinio patarėjo (mentoriaus)
funkcijas, atstovauja regiono bažnyčių interesams Pastorių taryboje. Regionui priklausantys
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Susirinkimo (sinodo) nariai gali savarankiškai nustatyti papildomas regiono vadovo atsakomybes.
8.4. Regionui priklausantys Susirinkimo (sinodo) nariai renkasi ir veikia pagal bendrijos bei
savo nustatytą tvarką.

!
9. KITOS NUOSTATOS
!
!

9.1. Šie nuostatai remiasi bendrijos įstatais, juos papildo ir detalizuoja. Esant neatitikimui tarp
bendrijos įstatų ir šių nuostatų, vadovaujamasi šiais nuostatais.
9.2. Šie nuostatai gali būti pakeisti Susirinkimo (sinodo) sprendimu, jeigu tam pritaria ne
mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių.
______________________
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