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A CE Szövetségről és
a tagság fogalmáról
Nagy örömünkre szolgál, hogy a tagság
vállalása által is el szeretnél köteleződni a CE
Szövetség mellett. A belépési nyilatkozatnak
nincsen jogi vonzata, sokkal inkább arra szolgál,
hogy számontarthassuk közösségünket és az
abban végzett szolgálatokat, illetve hogy
valamilyen fajta hovatartozást fejezzünk ki általa.
E mellett a tagság azt is jelenti, hogy a
közgyűlés része vagy és beleszólásod lehet a 3
évenként tartandó vezetőségi választásokba (a
CE konferencia alkalmával), amennyiben a
közösséged megbíz azzal, hogy képviseld őket.
Bővebben a CE Szövetség munkájáról: www.ce-union.ro

A CE Szövetség struktúrája

Ki válhat taggá?
•
•

16 év felettiek

•

ima, Igei, szervezési vagy egyéb szolgálatot végez a közösségben

bárki, aki elfogadja a CE Szövetség alapelveit (lásd alább) és azonosulni tud a
szellemiségével

Mikor szűnik meg a tagság?
•
•
•

elhalálozás következtében
lemondás következtében
távolmaradás és hiányzás következtében (eltávolodik a közösségtől, nem tartja a
kapcsolatot, nem vesz részt a találkozásokon)

A tagságot 3 évenként frissítjük a választások előtti évben.
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Röviden a CE Szövetségről és annak alapelveiről
A CE Szövetség örömteli, többgenerációs közösség, mely sok embert elér az Evangéliummal. A
CE Szövetség küldetése, hogy Krisztust valló, szolgáló életre segítő közösség legyen az Egyház
megújulása és a társadalom evangélizálása érdekében, szóval és tettel.
Bővebben a CE Szövetség történetéről és munkájáról: www.ce-union.ro
A CE Szövetség alapelvei:
1. Bizonyságtétel
Vallom és bizonyságot teszek, hogy Krisztus a Megváltóm, úgy, amint azt az Ő Igéjében,
a hitnek és hitben való életnek egyetlen zsinórmértékében kijelentette.
2. Szolgálat
Vállalom, hogy Őt szolgálom hirdetve szeretetét, szóval és tettel.
3. Hűség a gyülekezethez
Gyülekezetemnek hűséges és tevékeny tagja leszek.
4. Közösség Isten gyermekeivel
Közösséget vállalok Isten minden megváltott gyermekével, bármely felekezetből, népből
vagy fajból.
A CE-Szövetséges tag fogadalma:
„Mivel a Megváltó engem annyira szeretett, hogy a keresztfán meghalt érettem, én is szeretni
akarom Őt, és iránta való hálából életemet Neki szentelem. Bízva az Ő erejében, komolyan
törekszem mindig azt cselekedni, ami Őneki, az én Uramnak és Megváltómnak kedvére van.
Igyekszem valódi keresztyén életet élni, főként abban a körben és helyzetben, amelybe Ő
állított. Igéjét naponta olvasom, minden nap imádkozom, az istentiszteleteket rendesen
látogatom/hallgatom, Isten országának előmenetelén munkálkodom. A szövetséggel szemben
vállalt kötelezettségemnek eleget teszek. Az Úr legyen segítségemre!”
„Okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az
Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek
megújulásával.” (Római lev. 12,1-2, RÚjF)
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Szolgálatvállalási nyilatkozat
Alulírott, ___________________________________ szeretném kifejezésre juttatni óhajomat, hogy a romániai
CE - Krisztusért és az Egyházért - Szövetség tagja lehessek a ______________________ közösségben/
gyülekezetben.
A közösség 4 alapelvét, szervezeti szabályzatát valamint a tagok fogadalmát ismerem, elfogadom és
magamévá teszem. A tagokra vonatkozó lelki, közösségi és anyagi kötelezettségeket vállalom.
Ezennel kérem a CE Szövetséget, hogy fogadja el belépési nyilatkozatomat és vegyen be tagjai sorába.
Személyes adataim:
Család- és keresztnév: _____________________________________________
Születés helye és ideje:_____________________________________________
Lakcím: _____________________________________________
Helységnév magyarul ________________ / románul ______________
Postai irányítószám: _________________ Utca: ____________________
Ház-/tömbházszám __________________ Lakrész ______________
Telefonszám(ok) __________________________ Email: __________________
Felekezetem:

____________________________________

Gyülekezetem / Egyházközségem: ____________________________________
Közösségemben és a CE Szövetség munkájában az alábbi szolgálato(ka)t vállalom:
๏
๏
๏
๏

A CE Szövetség alkalmazottja vagyok
Imaszolgálat: a CE Szövetség munkáját imával támogatom
Alkalmi szolgálatok (igeszolgálat, zenei dicsőítés, bizonyságtétel a közösségi alkalmakon)
Önkéntes munkatárs a következő munkában/projektben/eseményen
_____________________________________________________________

๏

Anyagi támogatás a tizedből
Kérünk válaszd ki, hogy kinek a javára:
helyi közösség
az országos CE Szövetség irodája:
Asociația Pro Christo et Ecclesia
RO14RNCB0193143423370004

_________________, 2016.______.___.
(helység)

havonta _________ RON
□
egyszeri alkalommal _________RON
□
___________________ nevű projektre
□
havonta _____________ RON
___________________ nevű projektre
□
egyszeri alkalommal _____________ RON

________________________
(CE tagság kérő aláírása)
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__________________________
(CE közösségvezető aláírása)

