
előítélet és felekezeti vakbuzgóság fölé emelkedve, egy-

mást tiszta szívből, buzgón szeretve. Ef 2,19-22; 1,22-23; 

5,25-27.31-32; 1Kor 12,13; Róm 12,4-5; Ef 4,1-3; 1Kor 

1,10. 

J.  Hisszük, hogy mindenki, aki a mi Urunk Jézus Krisz-

tusban hisz, olyan szent és példamutató életre hívatott el, 

amely senkit sem bátorít bűnre, és nem hoz szégyent 

Krisztus keresztjére. Hisszük, hogy a hívők jó cselekede-

tekre teremtettek a Krisztus Jézusban. „Annakokáért míg 

időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen 

pedig a mi hitünknek cselédeivel“ (hívő testvéreinkkel). 

(Gal 6,10). 1Jn 2,15-16; Róm 14,13; 13,14; 1Kor 10,31; 

Ef 2,10. 

K.  Hiszünk a világ evangélizálásának a szükségességé-

ben. Hisszük, hogy Isten népének legfontosabb feladata 

az, hogy hirdesse az evangéliumot minden teremtmény-

nek. Hisszük, hogy a gyermekek evangélizálására külön 

hangsúlyt kell helyezni. Mk 16,15; 2Kor 5,18-19; Mt 

18,14. 

L.  Hiszünk a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus 

személyes visszajövetelében, aki a mi várva várt remény-

ségünk. A Fil. 3,20 szerint hisszük, hogy „a mi országunk 

a mennyekben van, honnét  a megtartó  Úr Jézus Krisz-

tust is várjuk.” (Fil 3,20). Csel 1,11; 1Thess 4,16.17; Jn 

14,1-3; Tit 2,13; Fil 3,20-21. 

M.  Hisszük, hogy azoknak a lelke, akik az Úr Jézus 

Krisztusra mint Megváltójukra bízták magukat, a halál 

pillanatában azonnal az Ő jelenlétébe kerül, és várják 

testük Jézus visszajövetelekor történő feltámadását. A 

megdicsőült test és lélek ekkor újra egyesülve lesz Ővele 

örök dicsőségben. Luk 23,43; 2Kor 5,8; Luk 16,22.25; Fil 

1,23; 1Thess 4,15-18. 

N.  Hisszük, hogy az elveszettek lelke a halál után nyo-

morúságban marad az utolsó ítéletig. A lélek és a test a 

feltámadásban újra egyesülve a tűz tavába vettetik, ami a 

második halál, és ott „meglakolnak örök veszedelemmel 

az Úr ábrázatától és az Ő hatalmának dicsőségétől.“ 

(2Thess 1,8-9). Lk 16,22-23.27-28; Zsid 9,27; Jel 

20,5.11-15; 2Thess 1,7-9. 

O.  Hiszünk abban, hogy Sátán valóságos személy, „ama 

régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, aki mind 

az egész föld kerekségét elhiteti.“ (Jel 12,9)., de Isten 

ítélete rajta is beteljesül.  Ef 6,11-12; 1Pt 5,8; Jel 20,10. 
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Igazgató Tanácsa által 2002.05.06-án elfogadott határozat 
 

A CEF továbbra is kitart a CEF Hitvallása mellett, amely 

az evangéliumi keresztyének által elfogadott azon történelmi 

tantételeket testesíti meg, amelyek nem képezhetik vita tár-

gyát. 

Az evangéliumi hívők körében különféle tanítások terjedtek 

el, melyek nem akadályozzák meg az Úrban való közösségün-

ket, és a gyermekek között végzendő hatékony evangélizáló 

szolgálatunkat. 

Ezért úgy határozunk, hogy az fogadható el CEF munkatárs-

nak, aki magára nézve maradéktalanul kötelezőnek tekinti a 

CEF Hitvallását, minden CEF-en belüli tevékenységében pedig 

tartózkodik a CEF Hitvallásával ellentétes, illetve azon túlmenő 

bármiféle tantétel tanításától vagy terjesztésétől.  
 

 

A CEF munkatársak Egyetértési Nyilatkozata  
 

A társadalmunkban és a világ minden táján élő gyermekek 

lelki nyomorúsága láttán szeretnék részt venni a CEF szolgálatá-

ban. 

Megértettem, hogy a CEF nem kötődik egyetlen felekezethez 

sem, és elolvastam a CEF Hitvallását, valamint a Tantétel-

védelmi Irányelvet. A CEF munkatársaként és a szolgálat védel-

me érdekében vállalom, hogy a CEF szolgálataiban nem terjesz-

tek, és nem gyakorlok semmiféle olyan tantételt, módszert, vagy 

gyakorlatot, amely eltér a CEF Hitvallástól és a CEF által jóvá-

hagyott tananyagtól, vagy túlmutat azokon. Ezek magukban 

foglalják, de nem korlátozódnak az olyan tanításokra, mint a 

bemerítés/keresztelés módja, az evangélium üzenetének megvál-

toztatása, a nyelveken szólás, a Szentírás élményekre épülő ma-

gyarázata, az emberi igények és elvárások szerinti gyógyítás 

szolgálata, stb. Tudomásul veszem, hogy aki nem tartja magát 

ehhez a nyilatkozathoz, nem szolgálhat a CEF keretein belül 

sem főállású, sem önkéntes munkatársként. 

Ha a bibliai leckét a CEF által szervezett programban taní-

tom, kizárólag a CEF által jóváhagyott anyagokat fogom hasz-

nálni.  

Amikor felajánlom a szolgálatomat, az Úrban bízom, hogy 

hűséges szolgájává tesz. Ha közöttem és a CEF szervezete kö-

zött megoldhatatlan problémák lépnének fel, csendesen vissza-

vonulok, hogy megőrizzem az egységet, mely elengedhetetlen a 

hatékony keresztyén bizonyságtételhez. 

 



Az üdvösséghez/megmeneküléshez egyedül a  fölülről 

adatott új természet, az Ige segítségével a Szentlélek által 

plántált új élet szükséges. 1Móz 1,26.27; Róm 5,12; Ef 

2,1-3; Jn 3,3.6.7; Tit 3,5; Jn.5,24. 

F.  Hisszük, hogy Jézus Krisztus a bűnösök helyettesévé 

lett Isten előtt, és mint engesztelő áldozat halt meg az 

egész világ bűneiért. Hisszük, hogy átokká tétetett a bűnö-

sért, és ezért halt meg az Írások szerint. Hisszük, hogy 

Jézus Krisztusnak - aki minden emberért megízlelte a 

halált - áldozata olyan tökéletes, és vére olyan értékes 

Isten előtt, hogy sem bűnbánat, sem érzés, sem hit, sem jó 

elhatározások, sem őszinte erőfeszítések, sem bármely 

egyház törvényeinek és szabályainak betartása nem teheti 

teljesebbé.  Róm 5,8; 1Jn 2,2; Zsid 2,9; Gal 3,13; Róm 

4,4-5; Róm 3,25; Kol 1,13-14.20-21. 

G.  Hisszük Jézus Krisztus megfeszített testének a feltá-

madását; hisszük, hogy az Ő teste feltámadott a halálból 

az Írások szerint, és hogy Ő felemeltetett a Mennybe, és 

ott ül Istennek jobbján, mint a hívők főpapja és szószóló-

ja. Lk 24,39; Csel 1,10-11; Ef 4,10; Zsid 1,3; Zsid.8,1-

2;1Jn 2,1. 

H.  Hisszük, hogy egyedül hit által fogadhatjuk be Krisz-

tust, halála és feltámadása révén szerzett áldásaival egye-

temben. Hisszük, hogy abban a pillanatban, amikor bizal-

munkat  Belé vetjük mint  Megváltónkba, minden bűnből 

megigazulva átjutunk a halálból az örök életre. Továbbá 

hisszük, hogy az Atya olyan mértékben fogad el minket, 

ahogyan Őt elfogadta, és úgy szeret minket, ahogyan Őt 

szerette, és eggyé tesz Önmagával. Hisszük, hogy amint 

valaki befogadja Őt mint Megváltóját, Krisztus lakozást 

vesz benne, hogy Krisztus szentsége és ereje nyilvánvaló-

vá legyen az életében. Zsid 9,15; Jn 5,24; Róm 3,28; 

4,3.23-25; Ef 1,3; Jn 17,23; Gal 2,20; 4,6-7; 5,16; Csel 

1,8. 

I.  Hisszük, hogy az Egyház azok közössége, akik Krisz-

tusban mint Megváltójukban hisznek. Ez az Egyház Krisz-

tus teste és menyasszonya. Hisszük, hogy minden hívő - 

zsidó és pogány egyaránt - Isten Szentlelke által keresztel-

tetett bele Krisztus testébe; annak tagjaivá lévén, felelős-

ségünk megőrizni a Lélek egységét a békesség köteléké-

ben minden szektás  

A CEF Hitvallása 
 

A.  Hisszük, hogy „A teljes Írás Istentől ihletett“. Ez alatt ért-

jük a Bibliának nevezett teljes könyvet; hisszük, hogy az erede-

ti szöveg minden tévedés nélkül való. Emellett a tanítása teljes 

tekintéllyel bír, mindenek felett való és végleges. Hisszük, hogy 

Isten Szelleme vezette a régi idők szent embereit mindabban, 

amit írtak. 2Tim 3,16; 5Móz 4,2; 2Pt 1,21, Jel. 22,18-19. 

B.  Hisszük, hogy Isten öröktől fogva három személyben létezik: 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez a három egy Isten, mivel 

ugyanaz a természetük, a tulajdonságaik és tökéletességük. 

Róm 1,20; Mt 28,19; 5Móz 4,35; Jn 17,5 

C.  Hiszünk az Úr Jézus Krisztus személyében és istenségében, 

aki fogantatott Szentlélektől, születetett szűz Máriától, valósá-

gos Isten és valóságos ember. Jn 1,1; Jn 1,14; Jn 10,30; Mt 

1,20; Lk 1,30.31; Fil 2,5-7; 1Tim 3,16; Kol 1,19 

D.  Hiszünk a Szentlélek személyében és istenségében, aki min-

den igazi (Isten által elfogadható) imádat és szolgálat forrása és 

ereje, a tévedhetetlen Ige tévedhetetlen magyarázója, aki min-

den újonnan született hívőben lakozik, és mindenütt jelen van, 

hogy Krisztusról tegyen bizonyságot, miközben arra törekszik, 

hogy teljesen Ő töltsön be minket, nem pedig saját magunk, 

vagy saját tapasztalataink. Jn 15,26; Csel 5,3.4; Csel 1,8; Róm 

8,26.27; 1Kor 2,12.14; Róm 8,9; 1Kor 3,16; 1Kor 12,13; Jn 

16,13.14. 

E.  Hisszük, hogy az ember Isten  képére és hasonlatosságára 

teremtetett, amint azt Isten Igéje tanúsítja, de az emberiség az 

első Ádámmal elbukott. Nemcsak erkölcsi természete károso-

dott fájdalmas módon a bűneset miatt, hanem az ember teljesen 

elveszítette lelki életét, a bűn miatt lelkileg halottá vált és alá-

vettetett a gonosz hatalmának. „Mert a test gondolata ellensé-

geskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem enge-

delmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, 

nem lehetnek kedvesek Isten előtt“ (Róm 8,7-8). Ezért nem 

láthatja meg Isten országát, be sem mehet abba, amíg újonnan 

nem születik a Szentlélek által. Hisszük, hogy semmilyen mér-

tékű megjavulás – bármily nagy legyen is az -, semmiféle er-

kölcs megszerzése – bármilyen magas is legyen az -, semmiféle 

kultúra – bármilyen mutatós legyen is az -, sem emberiességi és 

emberbaráti tervek vagy társadalmak – bármilyen hasznosak 

legyenek is -, sem keresztség/bemerítés, vagy más szertartás – 

bárhogyan legyen is kiszolgáltatva – nem tud segíteni a bűnös-

nek abban, hogy egyetlen lépéssel is közelebb jusson a menny-

hez. 

Aláírásommal igazolom, hogy:  
 

a) egyetértek a CEF Hitvallásával. 

b) tartom magam a CEF munkatársak 

Egyetértési Nyilatkozatában foglaltak-

hoz, 

c) és aktív szolgálatomban betartom a CEF 

irányelveit. 
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