Povinnosti ordinovaného diakona Evanjelickej cirkvi metodistickej
Povinnosti diakona sú dané tým, že pre diakona, ktorý je zamestnaný v
Evanjelickej cirkvi metodistickej, platia ustanovenia Cirkevného poriadku, zákony
Slovenskej republiky a právne vzťahy upravené Zákonníkom práce. Všetky vzťahy
sú recipročné, to znamená že zamestnávateľ i zamestnanec sú rovnako viazaní
plnením si svojich úloh. Pri neplnení si úloh a povinností zo strany vedenia i
pracovníka je preto možné zaviesť príslušné sankčné konania.
1. Zvestovať evanjelium.
2. Vysluhovať sviatosti krstu svätého a sv. večere Pánovej, požehnávať svadby
a vykonávať pohreby podľa predpísaného rituálu.
3. Vykonávať návštevy za účelom pastoračných rád a dozoru na duchovný život
členov a ďalších duší, ktoré by si vyžadovali pastoračnú starostlivosť.
4. Poučovať kandidátov cirkevného členstva o náuke, poriadku a všeobecných
pravidlách cirkvi. Prijímať vhodné osoby do členstva. Prijímať a prepúšťať z
členstva osoby prevodom zo zboru do zboru na základe predpísaných prevodných
listín.
5. Vyučovať deti, mládež a dospelých Božiemu slovu, aby sa splnila povinnosť
predpísaná pre ich výchovu.
6. Poučovať o problémoch manželstva príslušníkov cirkvi, ktorí zamýšľajú
uzatvoriť spolu manželstvo.
7. Organizovať a udržiavať cirkevnú výchovnú službu.
8. Konať modlitebné zhromaždenia, hody lásky a pobožnosti.
9. Dozerať na svojich podriadených kazateľov vo farnosti a vypracovať služobný
plán tak, aby aj laickí bratia boli v nedeľu pravidelne zamestnaní v službe slovom.
10. Ustanovovať vedúcich skupín, striedať ich podľa potreby a osobne sa
presviedčať pri každom z nich, čí vedú svoju skupinu dobre a s úspechom.
11. Plniť verne všetky ustanovenia cirkevného poriadku.
12. Dozrieť na to, aby sa normy a predpisy cirkvi zachovávali a najmä Všeobecné
pravidlá cirkvi sa raz za rok čítali a vysvetľovali v každom zbore.
13. V neprítomnosti superintendenta cirkvi kontrolovať všetky pobožnosti vo
farnosti.
14. Na požiadanie superintendenta predsedať na Farskej konferencii, zvolávať a
predsedať na zborovej konferencii.
15. Vysvetliť význam a dôležitosť dobročinnosti a dozerať na to, aby všetci
členovia zboru dobročinnosť podporovali.
16. Kázať o kresťanskej výchove v duchu kresťanskej lásky.
17. Odporúčať členom farnosti cirkevnú literatúru a dobré čítanie.
18. Učiť a kázať o nutnosti kresťanského hospodárenia, o striedmosti, o
zachovávanie mieru a napomáhať šírenie týchto náuk vo svojej farnosti.
19. Kázať o zmysle kresťanského povolania.

20. Kázať o Biblii.
21. Vyhotoviť písomnú správu pre každú Farskú konferenciu o nasledujúcich
bodoch:
a/ Všeobecný stav cirkvi vo farnosti
b/ mená tých, kto boli prijatí do cirkvi, spôsob ich prijatia, mená zomrelých,
odsťahovaných, vystúpivších alebo vylúčených v predchádzajúcom období
c/ počet a stav Nedeľných besiedok a skupín dospelých
d/ koľko kázní bolo určených deťom
e/ účastníci na laických výchovných kurzoch
f/ pastoračné návštevy
g/ počet odberateľov cirkevných časopisov a publikácií
h/ zbierky na dobročinné záväzky cirkvi /repartície ap./
ch/ misijná a evanjelizačná činnosť
i/ o laickej činnosti, finančnom systéme, výcviku laických hovorcov, členov
staršovstva a kresťanskom hospodárení
j/ iné záležitosti vhodné pre záznam
k/ plány pre budúcnosť.
22. Viesť záznamy členstva /matriky/, v ktorých sa zapisujú mená všetkých
príslušníkov, dátum a spôsob ich prijatia, prerušenia členstva a zvláštny zoznam
prípravných členov. Vo farnostiach,
ktoré majú viac zborov, sa vedú zoznamy členstva v každom zbore osve.
23. Viesť záznamy pokrstených.
24. Vyhotoviť členskú legitimáciu tým, kto boli prijatí do plnoprávneho členstva.
25. Zanechať svojmu nástupcovi správu o stave farnosti, vrátane listiny
pravidelných prispievateľov na dobročinné záväzky cirkvi a listinu predplatiteľov
cirkevných publikácií.
26. Podať správu každej Výročnej konferencii o bodoch požadovaných pre
celocirkevnú štatistiku a odovzdať konferenčnému pokladníkovi všetky zbierky
konané pre celocirkevné záväzky /najmä repartície/, alebo predložiť potvrdenky o
odovzdaných záväzkoch.

