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A Hit és Fény Konstitúciója (2008)
I. ÖSSZEFÜGGÉS
1. E Konstitúció célja, a Hit és Fény közösség bemutatása, a különböző felelősségi
körök koordináló szerepének pontosítása, és meghatározza, hogy hogyan alakul meg
és kik alkotják a Hit és Fény közösséget.
2. A Konstitúció nem elválasztható a Chartától, amely ennek bevezetője és
meghatározza a Konstitúció lelkiségét1.
3. A Konstitúció összhangban van a Nemzetközi Hit és Fény Egyesület
Alapszabályával2, amely meghatározza az Egyesület céljait és a törvényes
előírásoknak megfelelően mutatja be a mozgalom működési szabályait.
4 A Konstitúció nem írhatja elő a Hit és Fény életének minden szempontját. Ha
kérdés merül fel a felelősök szerepének értelmezésével, a különböző entitások
feladataival, az autoritás alkalmazásával kapcsolatban, mindig a közösségi
felelősséget helyezzük előnybe az egyéni felelősséggel szemben, a demokratikus
magatartást részesítjük előnyben a tekintélyelvűséggel szembe, a viszonyok
egyenrangúságát a hierarchiával , és a feladatok közös megoldását az egyéni
megoldásokkal szemben.

II. A FELELŐSSÉG GYAKORLÁSA
5. A tagok felelőssége: Minden Hit és Fény tagnak felelőssége, hogy megújítsa és
elmélyítse elköteleződését, azért, hogy még jobban megélhesse a Charta lelkiségét.
Ugyancsak felelőssége, hogy gyarapítsa közösségi életét és hozzájáruljon mindazon
tevékenységek megszervezéséhez, melyek táplálják a közösségi életet és
hozzájárulnak a tartományi és a nemzetközi család támogatásához.
6. A Hit és Fény felelőssége: a Hit és Fény felelőssége meghatározni és fenntartani
egy olyan szerkezetet, mely lehetővé tesz egy megfelelő szervezést és
határozathozatalt, és
támogatja a tagjait és azok közösségeit a folytonos növekedésben és a legsebezhetőbb
tagok irányába tanúsított hűségükben.

1 A Konstitúcióban nem lehet minden működési szabályt belefoglalni: részletekért utalni lehet az Igazgató Bizottság
által kiadott dokumentumokra és könyvecskékre.
2 Ezek a Statútumok megtalálhatók a Nemzetközi Hit és Fény Egyesület székhelyén 3 rue du Laos, 75015 Paris,
France.
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7. A Hit és Fényben minden felelősség SZOLGÁLATOT jelent. A szolgálat lényegi
jellemző ahhoz, hogy fenntartsuk és terjesszük a Hit és Fény alapvető értékeit, de
ugyanakkor ez szükséges ahhoz, hogy bátorítsuk és fejlesszük küldetésünket a
világban.
8. Mozgalmunkban háromszintű koncentrikus felelősségi kör létezik: a közösség, a
tartomány és a nemzetközi szint. Minden szinten vigyázni kell, hogy fenntartsuk az
egyensúlyt a három összetevő között, hogy lehetővé váljék a harmonikus működés :
A tagok jó képviselete3, a hatékony és a vezetett személyek iránti tiszteletteljes
irányítás4 és a szakértő, életadó források támogatása5. Ílymódon szolgálják a
tagokat mindazok, akik a három közül valamilyen felelősséget gyakorolnak.

III. A HIT ÉS FÉNY KÖZÖSSÉG
Hit és Fény közösséget a sérült személy6 és az őt kísérő családtagok és barátok
alkotják(megközelítően egyenlő számban), akik legalább havonta egyszer
találkoznak. Közösség alakulhat legalább tíz olyan személyből is, akik osztoznak
abban a vágyban, hogy a Charta és a Konstitúcióhoz tartsák magukat. Ha a tagok
száma meghaladja az ötvenet, szükségessé válik egy új közösség létrehozása.
9. Egy

10. Évente egyszer a közösség minden tagja összegyűl azért, hogy megerősítse
elköteleződését a közösséghez a következő évre. Ugyanakkor kiértékelik az elmúlt év
tevékenységeit, prioritásokat fektetnek le és eldöntik a következő évi
tevékenységeket A közösség megbíz egy koordinátor csapatot ezen tevékenységek
megtervezésével és megszervezésével.
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A mozgalom a tagjaié. A közösség, tagjainak összességével alkotja az alapvető szerveződési egységet. Mivel lehetetlenség összegyűjteni több száz vagy több ezer Hit
és Fény tagot tartományi és nemzetközi szinten, szükséges képviseleti szerveket létrehozni, amelyket tartományi közgyűlésnek vagy nemzetközi Közgyűlésnek
nevezünk.

4 Ez az irányító testület (akik döntenek) mandátumot és megbízást kap közgyülésük tagjaitól. A közösség irányítója a
koordinátor csapat, a tartományé a tartományi csapat, és a nemzetközié az Igazgató Bizottság.
5 Az irányító tetület nem érthet mindenhez. Ezért létezik egy harmadik szerep is a struktúrában, az életadás a
tevékenységeken keresztül. Ez kétdimenziójú: elsősorban szükséges megbizonyosodni arról, hogy a mozgalom
felelőseit a mozgalom lelkiségével összhangban azonosították és választották meg, hogy ők megfelelő képzést
kapnak, ahhoz, hogy felelősségüket megfelelően gyakorolhassák és küldetésükben jó kísérést és támogatást
kapjanak. Ezt a koordinátorok tanácsa, a nemzetközi koordinátor csapat, a tartományi találkozók és nemzetközi
találkozók által valósulnak meg. A második iránya az életadás szerepnek az, hogy a különböző projektek
megvalósításához szükséges kompetenciát és kapacitást biztosítsa. Ezt a projekt-csapat valósítja meg.
6 Ebben a szövegben előnyben részesítettük az értelmi sérült személy kifejezést. Amikor a fogyatékos személy
kifejezést használjuk, ez mindig értelmi sérültet jelent. A használt nyelvezet időszakonként és kultúránként változik.
Minden ország az ott használatos kifejezést használja, amennyiben ez a kifejezés tiszteletben tartja a sérült
személyét.
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Koordinátor csapat (Irányítás)
11. A koordinátor csapat felelős a közösség életéért. A havi közösségi találkozók
között találkoznak, hogy meghatározzák a prioritásokat, kiértékeljék a találkozókat és
a közösség egyéb tevékenységeit, melyeket a közösség tagjai határoztak el. A
koordinátor csapat fenntartja a lelkületet és megossza a felelősséget. Ereje az
egységére támaszkodik.
12. Összetétele: 48 személy alkotja, akikből legalább egy szülő, egy segítő, egy
lelkész7 és amennyiben lehetőség van rá, egy értelmi sérült. Ezeket a személyeket
bölcsességükért és diszkréciójukért válasszák meg. A koordinátor csapatot
rendszeresen megújítják.
13. A közösségfelelőst8 a közösség tagjai választják meg. Ő irányítja a koordinátor
csapatot. Szerepe, hogy figyeljen az egységre, irányítsa és bátorítsa, valamint táplálja
a közösség koordinátor csapatát. Ő vezeti a közösség küldöttségét a tartományi
gyűlésre.
14. Mandátuma: 3 év, kétszer megújítható
15. A közösség lelki vezetőjét a koordinátor csapat választja, vagy maga a közösség,
három évre, ami megújítható.
Próbaidő és a közösség elfogadása
16. Egy csoport, akik Hit és Fény közösséggé szeretnének válni, felveszik a
legközelebbi tartomány felelősével a kapcsolatot. Az új csoport mellé rendelnek egy
nemzetközi felelős helyettest amennyiben a legközelebbi tartománytól nagy a
távolság.
17. Amennyiben az elvárt feltételeket teljesítették9, a közösség próbaidős lesz és
kineveznek egy ideiglenes közösségfelelőst10 egy évre, ami megújítható. Az
ideiglenes közösségfelelős szerepe ugyanaz, mint a közösségfelelősé.11 A próbaidő
alatt a közösség küldöttséget delegál a tartományi gyűlésbe. Ennek a küldöttségnek
nincs szavazati joga.

7 Használható a különböző vallási hagyományoknak megfelelő sajátos szókincs.
8 Minden felelősségi szinten a felelős vagy a megbízott felelős mindenesetben világi személy. A felelőst vagy
egyedüli személyként, vagy házaspárként választják meg.
9 A próbaidő elkezdéséről, vagy a közösség hivatalos elismerésről a részletek a mellékelt dokumentumban találhatóak
10 A különbség az ideiglenes felelős és a felelős között az, hogy amíg az előbbit kinevezik, az utóbbit megválasztják.
11 Lásd a 13. paragrafust
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18. Amint a közösséget elismerik a helyettes tartományi felelős vagy az a
Nemzetközi Koordinátorhelyettes, aki kísérte a közösséget, előkészíti és levezeti a
közösségfelelősválasztást.
19. A közösség elismerésével egyidőben, ennek minden tagja társult tagja lesz a
nemzetközi Hit és Fény mozgalomnak.
Egy közösség távozása vagy eltávolítása
20. Amennyiben egy elismert közösség úgy gondolja, hogy többé már nem hivatása a
Hit és Fény Chartával és a Konstitúcióval való azonosulás, megválik a mozgalomtól,
miután a tartományi csapattal12 együttesen átgondolják döntésének okait és a távozás
módját.
21. A tartományi csapat11 törölni fogja a közösséget, amennyiben ez kifejezetten vagy
burkoltan visszautasítja a Chartával és a Konstitúcióval való azonosulást, vagy nem
kíván részt vállalni a Hit és Fény nagy családjának életében, illetve a nemzetközi
mozgalom működésének pénzügyi támogatásában.
22. A közösség távozása vagy eltávolítása nem történhet meg a tartományi csapat11
informálása és véleményezése nélkül. Amennyiben a közösség ezt kívánja, a
tartományi csapat segíteni fogja a közösséget, hogy felismerje és megfogalmazza új
irányulását. A közösség nem nevezheti magát többé Hit és Fény közösségnek.

IV. A TARTOMÁNYI SZERVEZET
23. A tartomány, közösségek csoportosulása. A nemzetközi család ágait alkotják és
1540 elismert közösség alkotja őket. A tartományt alkotó közösségek száma
képlékeny/változó, és függ a kulturális, a nyelvi és a földrajzi körülményektől. Egy
országon belül lehet több tartomány, amennyiben a közösségek száma nagyobb mint
40, és fordítva, több országban lévő közösségek alkothatnak egy tartományt, ha
ezekben az országokban kevés közösség létezik. A tartományok méretét és
összetételét az Igazgató Bizottság rendszeresen felülvizsgálja.
24. Egy olyan tartomány, amelyet több ország vagy több közösség alkot, nemzeti
vagy regionális entitásokat hozhat létre, annak érdekében, hogy megkönnyítse a
kísérést vagy a tevékenységek megvalósítását. Ezek a struktúrák nem alkotnak újabb
Hit és Fényes felelősségi köröket.

12 Amennyiben a a közösség egy tartományban működik, vagy a kijelölt Nemzetközi Koordinátor-helyettes ha a
közösség nagyon távol van egy már létező tartománytól
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25. A tartományok törvényes entitások. Azokban az országokban, ahol több
tartomány létezik, vagy több ország alkotja a tartományt, hasznos vagy szükséges
lehet törvényes egyesületek létrehozása, amelyek a Hit és Fényt képviselik a helyi
civil, törvényes és egyházi hatóságokkal való viszonyban. (pénzügyi kampányok,
támogatások…).
Ezek az egyesületek nem jelentenek további szerkezeti kört a Hit és Fényben. A
Nemzetközi Koordinátorhelyettes, aki kíséri a kérdéses tartományt, segít ezen
egyesületek létrehozásban.

Tartományi közgyűlés (Képviselet)
26. A tartományi közgyűlés résztvevői képviselik a tartomány Hit és Fény
közösségeinek tagjait. Ez a fórum az első és utolsó hivatalos szerve a tartományban,
tükrözi a közösségek és a közösségek tagjainak tapasztalatát és azt, ami őket
foglalkoztatja, és meghatározza a fő stratégiai irányvonalakat13. Jóváhagyja a
tartományi nevezési bizottság tagjainak névsorát. Megválasztja a tartományfelelőst és
a tartomány képviselőit, akik a nemzetközi közgyűlésen vesznek részt.
27. Összetétel : Minden közösség küld egy delegációt a tartományi közgyűlésbe.
Ennek összetétele a lehető legjobban tükrözze a közösség összetételét. Külön gondot
kell fordítani arra, hogy értelmi sérült személy is részt vehessen rajta. Minden
elismert közösség küldöttsége szavazati joggal rendelkezik. A tartományfelelős, a
helyettes tartományfelelős és a tartományi lelkész szavazati joggal rendelkező tagjai a
tartományi közgyűlésnek. A Nemzetközi Koordinátorhelyettes, aki kíséri a
tartományt, ugyancsak meghívott, de nincs szavazati joga.
28. Gyakoriság: Minden 4 évben, a nemzetközi Közgyűlések között.

Tartományi csapat (Irányítás)
29. A tartományi csapat – a tartományfelelős irányításával – egybehangolja a
tartományi közgyűlésen elhatározott irányvonalak megvalósítását és koordinálja a
mozgalmat a tartományban. A Nemzetközi Koordinátorhelyettes segítségével
őrködik afölött, hogy a a közösségfelelősöket a mozgalom lelkiségével összhangban
válasszák meg, hogy ők megkapják a megfelelő képzést szerepük gyakorlásához, és
hogy küldetésükben megkapják a szükséges támaszt és kísérést. A tartományi
nevező bizottság, vagy a közösségek által benyújtott lista alapján, mérlegelés után
ugyancsak ez a csapat jelöli ki a tartományi koordinátorhelyetteseket. A tartományi
csapat dönti el a közgyűlés programját, minden közösség delegációjának létszámát és
a meghívottak számát.
13 Például a Közgyűlés határozza meg, hogy a tartományon belül milyen tevékenységeket kell megszervezni
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30. Összetétel: A tartományfelelős, a tartományi koordinátorhelyettesek, a
tartományi lelkész, a tartományi kincstárnok és még be lehet vonni két másik tagot
avégre, hogy a lehető leghívebben tükrözze a tartomány tagjainak összetételét. Ha
jónak látják, bizonyos üléseken a munkacsoportok felelősei is részt vesznek szavazati
jog nélkül.
31. Gyakoriság: Kétszer évente, ha erre van lehetőség.
32. A munka elvégzése érdekében a tartományi csapat munkacsoportokat jelöl ki,
akik megszervezik és valóra váltják a közösségek hasznára eltervezett
tevékenységeket.
33. A tartományi koordinátor irányítja a tartományi csapatot és kapcsolatot tart más
tartományok koordinátoraival. Ő vezeti a tartományi küldöttséget a nemzetközi
közgyűlésre és részt vesz a koordinátorok tanácsában. Meghívható a közösségek
kísérésére annak érdekében, hogy a Hit és Fény tartományi és nemzetközi családját
erősítse.
34. Választása: A tartományi nevező bizottság a tartományt kísérő helyettes
nemzetközi koordinátor segítségével megkérdezi a közösségeket és a neveket a
tartományi közgyűlés elé viszi, amely megválasztja a koordinátort14. A nemzetközi
koordinátorhelyettes vagy az általa küldött személy vezeti a választást. Kivételes
esetekben, amikor a koordinátort mandátuma ideje alatt helyettesítik, a nemzetközi
koordinátorhelyettes, a közösségekkel való konzultálás után kinevez egy ideiglenes
tartományi koordinátort.
35. Mandatum : 4 év, ami egyszer újítható.
36. A tartományi koordinátorhelyettesek (68 közösségnek 1) kísérik, bátorítják
és segítik a közösségfelelősöket és az ideiglenes közösségfelelősöket. Legalább
egyszer a mandátumuk során meglátogatják az általuk kísért közösségeket.
Kapcsolatot hoznak létre a közösségek között, találkozókat és közös tevékenységeket
javasolva és támogatva (pl. képzések).
37. Kinevezésük:
1o : a tartományi nevező bizottság vagy a tartományt kísérő nemzetközi
koordinátorhelyettes konzultál a közösségekkel és összeállítja a lehetséges
jelöltek névsorát.
2o : A mérlegelés után és a nemzetközi koordinátorhelyettes segítségével
vagy a tartományi csapat nevezi ki, vagy a tartományi közgyűlés válassza
meg a helyettes koordinátorokat.
38. Mandatum : 4 év, egyszer megújítható.
14 Lásd lennebb a nevező bizottságot.
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39. Egy tartományi lelkészt a tartományi csapat választ ki három évre, ami kétszer
megújítható. Ott, ahol a tartományi csapat jónak látja, választását jóváhagyatja a
megfelelő egyházi hatósággal.
40. Előfordulhat, hogy a helyi körülmények megnehezítik egy tartományi lelkész
kinevezését. Ebben az esetben a tartományi csapat a tartományt kísérő nemzetközi
koordinátorhelyettes segítségével megfelelő megoldást keres.
41. A tartományi kincstárnokot a tartományi csapat nevezi ki. A tartományi csapat
fennhatósága alatt feladata a pénzügyek kezelése, és a Hit és Fény különböző
szintjeinek működéséhez szükséges pénzügyi alapok megteremtéséhez nyújtott
segítség. Szavazati jog nélkül vesz részt azokon a tartományi üléseken, amelyeken
pénzügyekkel kapcsolatos dolgokat beszélnek meg.

Tartományi találkozó (Életadás)
42. Tartományi találkozóra kerül sor minden két évben, vagy, ha erre lehetőség van,
minden évben. A találkozót a tartományi csapat készíti elő és szervezi meg. Ezeken a
találkozókon van alkalmuk a közösségfelelősöknek osztozni, elmélkedni és képzésen
részt venni avégre, hogy a Hit és Fény céljait és a mozgalom működésének módját
jobb megértéssel elsajátíthassák.. A tartományi találkozó ugyanakkor az elmélyülés
és a megújulás ideje is, amikor létrejön egy igazi tartományi közösség. Ha erre
lehetőség van, a koözösségek tagjait is meg kell hívni a tartományi találkozóra.
43. A tartományi találkozóra meghívják a tartományt kísérő helyettes nemzetközi
koordinátort is. Amennyiben nem tud részt venni, maga helyett küldhet egy
delegátust.
Új tartományok létrejötte
44. Amikor egy tartományban a közösségek száma ötven fölé emelkedik; amikor a
távolságok túl nagyok, vagy más egyéb jelentős okok miatt a Tartományi Koordináló
Csapat kérheti a tartomány kettéosztását, és javaslatot tehet arra, hogy ez hogyan
történjen. A kérést a nemzetközi Koordinátor továbbítja az Igazgató Bizottságnak,
amely dönt az ügyben. A két új tartomány egyike vagy mindkét tartomány elismerést
nyerhet, ha teljesítik az ehhez szükséges feltételeket.14
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A tartomány próbaideje és elismerése
45. Egy távoli térségben, ahol a mozgalom kibontakozása elindult, és legalább 710
elismert közösség létezik, a térséget kisérő nemzetközi koordinátorhelyettes kérheti
egy új tartomány próbaidősségének elkezdését.
46. A kérést a nemzetközi koordinátor továbbítja az Igazgató Bizottságnak, akik az
ügyben döntést hoznak. Amennyiben a kérést elfogadják15, az Igazgató Bizottság
kinevez egy átmeneti tartományi koordinátort16, egy egy éves mandátumra, amely
megújítható. Ez az átmeneti tartományi koordinátor felállít egy, a közösség
felelősökből álló időleges tartományi koordináló csapatot. Az átmeneti időre
kinevezett tartományi koordinátornak ugyanaz a szerepe, mint egy rendes tartományi
koordinátornak. A próbaidős tartományoknak nincs szavazati joguk a Közgyülésben.
47. Egy tartomány akkor nyer elismerést, ha teljesíti az Igazgató Bizottság által előírt
feltételeket. Amikor egy tartományt elismernek, a tartományt kisérő nemzetközi
koordinátorhelyettes tartományi koordinátorválasztásokat készít elő, és vezet le.

V. A NEMZETKÖZI SZERVEZET
A Közgyűlés (Képviselet)
48. A Közgyülés résztvevői az egész világon elterjedt Hit és Fény Mozgalom tagjait
képviselik. Mint a mozgalom első, és egyetlen hivatalos szerve, ez tükrözi a
mozgalom tapasztalatát és gondjait, és ez határozza meg a nagy stratégiai
irányvonalakat. Ez vitatja meg és választja az Igazgató Bizottság tagjait, akik a
következők: az elnök, az elnökhelyettes, a nemzetközi kincstárnok, a nemzetközi
koordinátor és két bizalmi tag. A Közgyülés hagyja jóvá a Nemzetközi nevező
Bizottság tagjait is.
49. Összetétel és a szavazati jogok: Minden tartomány egy olyan küldöttséggel
képviselteti magát a Közgyűlésben, amely a lehető legjobban tükrözi a tartomány
tagságát, és amely lehetővé teszi azt, hogy munkájában az értelmileg sérült
személyek is részt vegyenek. Minden elismert tartomány küldöttségének egy
szavazati joga van. Szavazati joggal bíró személyek továbbá az Igazgató Bizottság
tagjai és a nemzetközi koordinátorhelyettesek is. A Főtitkár jelen van, de szavazati
jog nélkül.
15 A próbaidőre és elismerésre vonatkozó előírások a kísérő dokumentumokban vannak részletezve.
16 Lásd a 9.sz jegyzetet.
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50. A Közgyülés programját az Igazgató Bizottság határozza meg, valamint azt is,
hogy egyegy tartomány hány tagú küldöttséggel képviseltesse magát, és hogy
vendégként kiket hívjanak meg .
51. Gyakoriság: ötévente egyszer. A Közgyűlés általában a Nemzetközi Találkozó
ideje alatt ülésezik.

Nemzetközi Találkozó (Életadás)
52. A Nemzetközi Találkozót az Igazgató Bizottság szervezi, ötévente legalább
egyszer. Ez a visszatekintés és megosztás ideje, és a résztvevőknek lehetőségük van
arra, hogy elmélyítsék elköteleződésüket a Charta szellemiségében. A megújulásnak
és elmélyülésnek ezen ideje lehetőséget nyújt a képzésre és ünneplésre is, melynek
során egy igazán nemzetközi közösség formálódik.

Az Igazgató Bizottság (Irányítás)
53. Az Igazgató Bizottság a Közgyűlés által meghatározott stratégiai irányvonalak
szerint tevékenykedik; ez kormányozza a mozgalom életének minden területét, és
megbízatása a Hit és Fény küldetése és víziója. A Koordináló Csoportnak is ez ad
megbízatást a mozgalom koordinálására. Az Igazgató Bizottság nevezi ki a
munkacsoportokat a nemzetközi szintű projektumok megvalósítására. Ez hagyja jóvá
a koordinátoroknál és koordinátorhelyetteseknél, a helyes kiválasztás érdekében, a
kívánatos tulajdonságok és képességek listáját.
54. A nemzetközi koordinátor javaslatai alapján időrőlidőre felülvizsgálja a
tartományok méretét és összetételét; a szükségletekhez és a Hit és Fény világméretű
fejlődéséhez mérten döntéseket hoz új tartományok kialakításáról, és kinevezi az új
tartományok ideiglenes tartományi koordinátorait.
55. Jóváhagyja és közzé teszi a nemzetközi mozgalom megfelelő működéséhez
szükséges dokumentumokat és füzeteket.
56. Jogi megfelelője a egyesületekről szóló francia törvényben megkövetelt Igazgató
Bizottságnak.
57. Összetétel: elnök, elnökhelyettes, nemzetközi lelkész, nemzetközi koordinátor,
nemzetközi kincstárnok és két bizalmi tag. Munkájában a főtitkár szavazati jog nélkül
vesz részt. A Bizottság összetétele tükrözi a mozgalom nemzetközi jellegét és
sokféleségét. Ha szükséges, a munkacsoportok vezetői és a nemzetközi koordinátor
helyettesek is részt vehetnek munkájában, de szavazati jog nélkül.
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58. A kiválasztás módja: A Nemzetközi nevező bizottság tanácskozik a
tartományokkal, majd átadja a felmerült nevek listáját a Közgyülésnek, amely ezek
után megválasztja az elnököt, elnökhelyettest, a nemzetközi kincstárnokot és a két
bizalmi tagot.
59. Gyakoriság: évente legalább kétszer ülésezik.
60. Az elnök vezeti az Igazgató Bizottság üléseit, és ő az, aki jogilag felelős a
Szövetségért. Feloldhatatlan ellentétek esetén, illetve ha lehetetlen a közmegegyezére
jutás, az ő szava a döntő. Az elnökhelyettes helyettesíti, ha valami miatt nem tudja
ellátni munkáját.
61. A mandátuma: 5 év, egyszer megújítható.
62. A nemzetközi lelkészt az Igazgató Bizottság választja ki ötéves mandátumra,
amely egyszer hosszabbítható.
63. A Nemzetközi Kincstárnok feladata, hogy az elnök felügyelete alatt a Szövetség
anyagi eszközeivel gazdálkodjon, és segítsen a Nemzetközi Szövetség életéhez
szükséges anyagi forrásokat felkutatni.
64. A Főtitkárt az Igazgató Bizottság nevezi ki. Küldetését a Bizottság határozza
meg.

A Koordinátorok Tanácsa és a Koordináló Csapat (Életadás)
65. A Koordinátorok Tanácsa, a nemzetközi koordinátor vezetésével ad életet a
mozgalomnak. A Koordinátorok Tanácsának az a szerepe, hogy a különféle
koordinátorok között a megosztás és tapasztalatcsere helye legyen, hogy azok
közösen kereshessék az Isten akaratát a Hit és Fény mozgalma számára, a Charta
szellemiségével összhangban. A Koordinátorok Tanácsa lehetőséget kínál a
kölcsönös segítségnyújtáshoz és a tartományi koordinátorok képzéséhez. A
visszatekintés időszaka ez, amely alatt a koordinátoroknak lehetőségük nyílik arra,
hogy elmélyítsék a Hit és Fény céljainak megértését, és megismerjék azokat a
módszereket, amelyekkel a mozgalom tevékenykedik. A valódi nemzetközi közösség
megteremtésének ideje is ez.
66. Összetétel: a nemzetközi koordinátor, a tartományi koordinátorok, a nemzetközi
koordinátorhelyettesek, nemzetközi lelkész.
67. Gyakoriság: legalább egyszer a Közgyülések közötti időszakban.
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68. A nemzetközi koordinátor, a nemzetközi lelkész és a nemzetközi koordinátor
helyettesek alkotják a Koordináló Csapatot. A Csapat figyelemmel követi a
különböző tartományok szükségleteit, és ezekre legjobb tudása szerint válaszol.
Biztosítja, hogy a közösség vezető szerepet betöltő tagjai a mozgalom lelkülete
szerint legyenek kiválasztva, és hogy ezek megfelelő képzést kapjanak annak
érdekében, hogy sikeresen betöltsék szerepüket; valamint hogy ezek a személyek
megfelelően támogatva és kisérve legyenek, hogy betölthessék küldetésüket. A
Csapat kapcsolatban áll a különböző felekezetek hivatalos szerveivel, hogy
tájékoztathassák őket a Hit és Fény tevékenységeiről, és hogy útmutatást kaphassanak
tőlük.
69. Gyakoriság: legalább évente egyszer.
70. Felelőség: a Közgyülések közötti időszakban a Koordináló Csapat az Igazgató
Bizottságnak felel.
71. A nemzetközi koordinátor vezeti a Koordinátorok Tanácsát és a Koordináló
Csapatot. Arra kell törekednie, hogy a Hit és Fény Isten akarata szerint és minden
tag, különösen az értelmileg sérült személyek javára, akik a mozgalom szívében
vannak, növekedjen és mélyüljön hivatásában. Meghívható a tartományi találkozókra
vagy közgyülésekre, hogy táplálja a Hit és Fény nemzetközi családját.
72. A kiválasztás módja: A nemzetközi nevező bizottság kapcsolatba lép a
tartományokkal, majd a Közgyülés elé tárja a felmerült neveket, amelyek közül az
választ17. A nevező bizottság elnöke, küldöttje, vagy a bizottság egy tagja vezeti le a
választásokat.
73. A mandátuma: 5 év, egyszer megújítható.
74. nemzetközi koordinátorhelyettesek: A helyettesek fő szerepköre, hogy kisérje,
bátorítsa a tartományi koordinátorok munkáját és segítse őket felelősségük
hordozásában...Mandátumuk alatt legalább egyszer meglátogatják azokat a
tartományokat, amelyek a felelősségükre lettek bízva. Bátorítják a tartományokat a
szolidaritásra, és kapcsolatokat teremtenek a tartományok között az által, hogy
tartományközi találkozókat és más tevékenységeket (képzés) javasolnak és azok
megvalósulását támogatják.
75. A kinevezésük módja: A nemzetközi nevező bizottság, miután megkérdezte a
tartományokat, az esetleges jelöltek listáját eljuttatja a nemzetközi koordinátornak,
aki javaslatot tesz az Igazgató Bizottságnak a kinevezésre.
76. A mandátumok: 5 év, egyszer megújítható.
17 Lásd a nevező bizottságról szóló fejezetet alant
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VI. LEVÁLTÁS ÉS LEMONDÁS
77. Egy koordinátor vagy koordinátorhelyettes tisztségből történő leváltása (vagy
lemondása) kérhető abban az esetben, ha az hosszabb időn keresztül nem tesz eleget
a rendszeres kommunikáció vagy a mozgalom életében való részvétel
követelményének, legyen az idő vagy szakértelemhiány vagy bármilyen más komoly
gond. Miután tanácskozott a közösségi/tartományi Koordináló Csapat tagjaival, a
közösséget/tartományt kísérő Koordinátorhelyettes kérést terjeszt a (közösség
esetében) Tartományi Csapat, vagy (tartomány esetében) az Igazgató Bizottság elé. A
Tartományi Csapat vagy Igazgató Bizottság tanácskozik az érintett szerkezeti egység
koordinátoraival mielőtt végső döntést hozna.

VII. TARTOMÁNYI ÉS NEMZETKÖZI ENTITÁSOK
Nevező Bizottságok
78. A nemzetközi és a tartományi nevező bizottságoknak az a küldetése, hogy a
közösségekkel/tartományokkal értekezzen, és hogy a megfelelő vezető személy
kiválasztása érdekében történő megkülönböztető folyamatot vezesse. A nemzetközi
nevező bizottság összetételét az Igazgató Bizottság határozza meg.
79. A nemzetközi nevező bizottság állítja össze a tartományi és nemzetközi szintű
koordinátoroknak megfelelő személy profilját, felsorolva a szükséges
jellemvonásokat és képességeket, és ezt profilt az Igazgató Bizottság hitelesíti.
80. A nemzetközi és a tartományi nevező bizottságok szerepe nem az, hogy jelölteket
válasszon vagy kinevezzen, hanem hogy a legmegfelelőbb személyek után kutasson,
és hogy begyüjtse a közösségek vagy tartományok által jelölt személyek listáját;
hogy ezeket a jelöléseket dokumentálja, azokkal a tulajdonságokkal együtt, amelyek
az Igazgató Bizottság által jóváhagyott profilt képezik, és végül hogy a jelölt
személyek listáját benyújtsa a Közgyülésnek, hogy az döntsön a koordinátor
személyéről, illetve a koordinátornak, ha koordinátorhelyettesekről van szó.
81. A megfelelő nevező bizottságok összetételét az Igazgató Bizottság, illetve a
Tartományi Csapat ajánlja a megfelelő közgyűlésnek. Nemzetközi szinten a
Közgyülés hagyja jóvá a kinevezésüket egy 5 éves mandátumra, amely megújítható;
tartományi szinten pedig a Tartományi Közgyülés 4 évre, a mandátum megújítható.
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Munkacsoportok (Életadás)
82. A munkacsoportok feladata, hogy szakértői módon vezessék a különféle
projektumok megvalósítását: "Útravaló" projektum, "Zarándoklat" projektum, "
Pénzügyi gazdálkodás" projektum, "Közgyűlés" projektum, "Kommunikáció és
külkapcsolatok" projektum, "Pénzügyi kampány" projektum... stb.
83. A munkacsoportokat a nemzetközi szinten az Igazgató Bizottság állítja össze,
tartományi szinten pedig a Tartományi Csapat. Az ő hatáskörükben és irányításuk
alatt állnak, és nekik felelnek.
84. Egy munkacsoport csak egy bizonyos korlátozott ideig működik (ami elegendő
arra, hogy a projektumok gyümölcsöt hozzanak). Amikor a megbizatást kapják, azzal
együtt megkapják a konkrét feladatokat is, és a megvalósítás módjában is
megegyeznek, a feladatok elvégzésének határidejeiben úgyszintén.
85. A Tartományi Munkacsoportok összeköttetésben állnak a megfelelő nemzetközi
munkacsoportokkal.

VIII. A KONSTITÚCIÓ ELFOGADÁSA
86. A Közgyülés fogadja el 75%os szavazati többséggel. A módosításra vonatkozó
Igazgató Bizottsági javaslatokat ugyanilyen töbséggel.

A Konstitúciót az 1980 októberében, a lourdesi Közgyülésen javasolták. Feltételesen lett elfogadva egy egy éves
időszakra, hogy a nemzeti koordinátorok tanulmányozzák és módosításán gondolkodjanak. A Konstitúciót az 1982es
Wetherbyi (Anglia) Közgyülésen egyhangúlag elfogadták. További változtatások lettek elfogadva az 1984es római,
1986os Santo Domingoi, az 1990es Edinburghi, 1994es varsói, 1998as quebeci, 2002es római és 2008as lourdesi
Közgyüléseken.

15

