A KEVE Társaság Alkotmánya
„...Hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt és
kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, beköltözött a
folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült."
(Lukács 6:48)
"A lefektetett alkotmány az egyetlen biztos dolog egy ország törvényében."
Thomas Jefferson
A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának Alkotmánya az
Alapszabállyal és a Hitvallással együtt a társaság működését hívatottak
biztosítani bibliai hitelveink, az alapítók és a tagok által kölcsönösen
elfogadott alapelvek, és az állami törvények szerint.
Ezen okirat, a KEVE Társaság Alkotmánya főként a működésünket érintő
lelki jellegű kérdésekre irányadó alapelveket tartalmazza és ezen a
területen kötelező érvényű szabályozást jelent a társaság mindenkori, a
lelki vezetésben fáradozó szolgálattevői számára, azaz az elnök, az
ügyvezető igazgató, a vezetőségi tagok és a munkaterületek ill. a helyi
csoportok megbízott vezetői számára. Az egyéb, elsősorban nem lelki
jellegű kérdésekben (pl. működés, törvényesség, stb.) nem az Alkotmány,
hanem a Társaság más dokumentumai (pl. az Alapszabály, SzMSz)
hivatottak rendelkezni.
I. Küldetésünk
Célunk a magyar társadalom vezetőinek megszólítása - hogy Jézus
Krisztust mint személyes Megváltójukat elfogadják - és értelmünk Jézus
Krisztus által történő megújulásával a Biblia vezetésre vonatkozó
üzenetének megértése és közvetítése a gazdasági, társadalmi és egyházi
élet képviselői felé, a közösség hasznára.
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28:19-20.)
„A 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 s tökéletes." (Róm 12: 1- 2.)

Krisztus szeretete indít bennünket, Isten Lelke pedig képessé tesz arra,
hogy hatással legyünk a világra, szembesítsük az üzleti és értelmiségi
közösségeket Jézus Krisztus evangéliumával, azáltal ahogyan ahol
dolgozunk, élünk és azáltal, hogy bizonyságot teszünk arról, Aki életünket
megváltoztatta és képessé tett arra, hogy lelki gyümölcsöket teremjünk.
Ezen küldetésünket nem feltűnést keresve, nem felszínesen (pusztán a
hitre segített emberek számát tekintve), hanem megfontoltan építve a
Krisztus testét - végezzük.
„A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én az Úr, rövid idő
múlva megvalósítom ezt." (Ézsaiás 60:22)
Küldetésünk nem változtatható meg, de megvalósításának formája
természetesen minden korban és földrajzi helyen más és más a
gyakorlatban, figyelembe véve az adott viszonyokat.
II. Céljaink
A küldetésünkből adódó gyakorlati céljaink megváltoztathatatlanok és
megvalósításuk érdekében minden mást alárendelünk:
1.) A vezetésben és az üzleti életben dolgozók megtérésének, bibliai
újjászületésének elősegítése, ennek érdekében végzett határozott
evangélizáló (élő hitre segítő) missziós munka.
2.) A hitre jutott és szolgálatra kész vezetők továbbképzése és tanítása,
hogy alkalmasak legyenek maguk is a nagy missziós parancsolat
cselekvésére, azaz vezetőtársaik evangéliummal való elérésére.
3.) Szakmai segítségnyújtás a fent említett kör számára bibliai alapon
nyugvó szakmai szemináriumok, előadások és olyan találkozók által, ahol a
különböző szektorokhoz tartozó vezetők egymással kapcsolatot
alakíthatnak ki, munkakapcsolatba kerülnek, stb.
A fent említett célok felsorolása fontossági sorrendet is jelöl.
III. Hitvallás
Apostoli Hitvallás
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, fölment a
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket
és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök
életet. Ámen.
IV. Működési alapelveink
1. A Biblia tanításához való ragaszkodás
Meggyőződésünk, hogy egyedül a teljes Szentírás nyújt biztos alapot a
vélemények, módszerek és gyakorlatok sokféleségében való
eligazodáshoz, így mi ehhez igyekszünk tartani magunkat minden
döntésünkben.
2. A hitbeli meggyőződés és az életgyakorlat közti összhang
Őszinteségre kell törekednünk, azaz arra, hogy amit mondunk, ne kerüljön
ellentmondásba sem meggyőződésünkkel, sem cselekedeteinkkel.
3. Nyitott, felekezetek közötti közösség
Társaságunk tagjai különböző felekezetekhez tartoznak, közös vonásuk
azonban, hogy Jézus Krisztust személyes megváltójuknak vallják. Munkánk
során éppen ezért az újonnan-születést, mint összekötő kapcsot keressük
és nem a különbségekre tesszük a hangsúlyt.
4. Szakmai igényesség és állandó tanulás
Valljuk, hogy tudásunkat és tapasztalatainkat állandóan bővíteni,
ismereteinket frissíteni kell.
V. Vezetőség
Két közgyűlés között a Vezetőség felelős a Társaság működéséért,
döntéseket hoz lelki, gazdasági, szervezeti, stratégiai és operatív
kérdésekben. Felügyeli a döntések végrehajtását a Hitvallás szellemében,
gyakorolja ellenőrzési és szankcionálási jogát.
VI. Tagság
A társaság rendes tagjai a misszió munkatársai. Az Alapszabályban
részletezett rendes tagságot a pártoló tagságtól az különbözteti meg, hogy
rendes tag az lehet, aki elfogadja Hitvallásunkat és Alkotmányunkat,

Alapszabályunkkal és céljainkkal egyetért, anyagilag és tevőlegesen is
támogatja munkánkat, és akit két rendes tagunk ajánl. A tagsági kérvény
elfogadásáról a KEVE mindenkori vezetősége dönt.
VII. Csoportok és szolgálati ágak
A KEVE Társaság szolgálatát elsősorban csoportok által végzi, amelyeket
helyi csoportvezetők vezetnek.
Mivel egy helyi csoport vezetői képviselik a KEVE Társaságot az adott
településen, egyet kell értenie küldetésünkkel, céljainkkal, hitvallásunkkal.
Olyan újjászületett hívő ember lehet, aki egy helyi, evangéliumi alapon álló
(bármely szélsőségtől mentes) gyülekezet tagja; hitvalló és bizonyságtevő
keresztyén ember, Jézus Krisztussal személyes és napi kapcsolatban áll,
munkájával és életvitelével megbecsülést szerez.
Mindezek együttes meglétére van szükség ahhoz, hogy a hét tagú
vezetőség valakit megbízzon a helyi csoport vezetésére.
VIII. Célcsoportok
A Társaság szolgálatának célcsoportjai a másokért felelősséget viselő
keresztyén és nem-keresztyén emberek, az alábbi prioritás megtartásával:
a.) A gazdasági, közigazgatási, oktatási, közszolgálati és egyházi
felsővezetők
b.) Középvezetők
c.) Vállalkozók
d.) Másokért felelősséget vállalni kész és képes emberek.
IX. A KEVE Társaság és más szervezetek
A KEVE felekezetek között működő szervezet. Nem áll szándékunkban
egyházzá alakulni. Nem feladatunk továbbá egyházak, felekezetek
létjogosultságának, hitelveinek, istentiszteleti gyakorlataiknak, kultúrájának
bírálása ill. vitatása.
Óvakodunk attól, hogy más szervezetek, egyházak és felekezetek
tevékenységét, működését, hitvallását szeretetlenül megítéljük, hiszen a
„szíveket és veséket vizsgáló" Isten előtt nem csak a nagy nyilvánosságot
és felháborodást vonzó problémák nemkívánatosak, hanem a mélyben
húzódó, feltűnést nem keltő, de ugyanúgy mérgező gyökerek is.

„Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért
nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor
atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a magad
szemében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a
gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia
szeméből a szálkát." (Mt 7:3-5.)
Ugyanakkor tisztán látjuk a küldetésünk iránti felelősséget, amellyel
Istennek tartozunk. Ebből a felelősségérzetből kiindulva határolódunk el
minden olyan egyéntől vagy szervezettől - képviseljen akár vallási, akár
gazdasági, akár politikai szempontokat - aki vagy amely a fent említett
küldetést és céljainkat veszélyezteti, illetőleg működési alapelveinkkel és
hitvallásunkkal ellentétbe kerül.
Ezen Alkotmányt annak jegyében fogalmaztuk meg, hogy hisszük: a
misszió Isten munkája, a KEVE Társaság pedig egy eszköz ebben. Isten a
Társaság minden munkatársát azok alkalmatlansága ellenére is használja,
ezért egyedül Övé a dicsőség.
Elfogadva a KEVE Társaság közgyűlésén
Budapest, 2003. április 3.

