Szövetségkötésünk
Mint hitvalló emberek, akik a Kanadai Presbiteriánus Egyházból sokféle nemzeti, anyanyelvi, törzsi és kulturális
háttérből származunk, de egységesen a Szentháromság Istennek a Szentíráson keresztül kijelentett, annak
tekintélyén alapuló, evangéliumi, hagyományos, ortodox értelmezésével, a klasszikus Református teológiával
és egyházvezetéssel értünk egyet – vízválasztó pillanathoz érkeztünk a Kanadai Presbiteriánus Egyházon belül.
Bármi történik az Éves Legfelső Zsinaton, bármilyen döntés születik fontos kérdésekben – a változás
kézenfekvő. Arra hívattunk el, hogy ezen a krízishelyzeten alázattal, helyesen menjünk keresztül.
Négy lehetséges úton vezethet bennünket a Szentlélek a közeli jövőben:
1. FELOLDÓDÁS, ENYHÜLÉS: kivárunk és imádkozunk – maradunk a KPE-on belül, imádkozva, hogy a
Szentlélek Isten hozzon megújulást, megelevenedést, és a Szentháromság Isten Szentírásban kijelentett
és felismert igazsága mentén újrarendeződjönek egyházunk alapjai és szabályzatunk.
2. ELKÜLÖNÜLÉS: maradunk a KPE-on belül, de pusztán adminisztrációs, hivatali kapcsolatban, amely a
nyugdíjakra, juttatásokra, kölcsönökre, hitelekre vonatkozik. Az összehívott egyházi gyűlések, működő
hivatalok megmaradnak, de felekezeti erőforrásoktól, missziós munkától stb. különválasztva. Helyette
a szövetségkötésben résztvevőket támogatjuk, összehangolva az erőforrásokat és kapcsolatokat. Az
„elkülönülés”-nek különböző kifejezési formái, kimenetelei lesznek, és további imádságos
megbeszéléseket igényel azok között, akik úgy érzik, hogy ezt az utat kívánják követni. Bármilyen is lesz
ez az „elkülönülés” a gyakorlatban, szövetségkötésünk igaz és tiszta krisztusi magatartás gyakorlására
kötelez bennünket.
3. KÜLÖNVÁLÁS: elhagyjuk a KPE-at és valami újat hozunk létre, vagy egy másik felekezethez csatlakozunk
– ahogyan a Lélek vezet. A különválással felelősen együtt járnak alkotmányozási, egyházkormányzati és
anyagi kérdések, amelyeket egyeztetni kell méltányos és jószándékú attitűddel.
4. ÉRZÉKELÉS: több időt áldozni az imádságra, hogy felismerjük a következő lépést.
Ahogyan kormányozzuk életünket az előttünk álló úton, arra hívattunk el, hogy járjunk és beszéljünk Krisztus
iránti tisztelettel. Isten írott kijelentése mindenkor legyen iránymutató, meghatározó életünk és hitünk
minden területén. Irányadó igehelyek mindnyájunknak a következők:
Hallottátok, hogy megmondatott: „Szemet szemért, fogat fogért.” 39Én pedig azt mondom nektek, hogy ne
szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét
is! 40Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsóruhádat, engedd át neki a felsőt is! 41Ha pedig
valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre! 42Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a
kölcsönt kérőtől!
43Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” 44Én pedig azt mondom
nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 45hogy így mennyei
Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és
hamisaknak. 46Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a
vámszedők is? 47És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt
teszik a pogányok is? 48Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. (Máté 5:38–48)
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Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő
nyomdokait kövessétek: 22ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, 23mikor gyalázták, nem
viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan
ítél. 24Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk:
az ő sebei által gyógyultatok meg. 25Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek
lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. 1Péter 2:21–25
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A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,23szelídség,
önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették
szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. 25Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. 26Ne legyünk
becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Galata 5:22–26
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Arra törekszünk, hogy tiszteljük a Szentháromság Istent és mindenben neki engedelmeskedjünk; a Szentírás
kijelentésével összhangban legyünk életünk és hitünk minden területén, és nyilvános és személyes
magatartásunkban mindenkor Jézus Krisztus és az Ő útja iránti tisztelettel viseljük magunkat!
Felekezetünk életének ezen a pontján megerősítjük szövetségünket Istennel és egymással, hogy bármely úton
vezet bennünket az Úr, követjük Őt tisztességgel, alázattal, bizalommal, kegyelemmel és reménységgel.
Ez pedig azt jelenti:
1. Úgy irányítjuk beszédünket, úgy írunk, kommunikálunk, a szociális médiában megjelentetünk,
prédikálunk és tanítunk, hogy szavaink építők és megerősítők legyenek! Mindig az igazságot mondjuk
szeretettel – felmutatva szívességet és csöndes meggyőződést a mindenható Istenben, amely ámulatba
ejti azokat, akik különbözőképpen hisznek.
2. Keressük a KPE, helyi gyülekezeteink, az egyházmegyék, zsinatok javát. Őszinték és tisztelettudóak
leszünk minden ügyben mindenkivel szemben, különösen azokkal, akik pozíciót vagy hivatalt töltenek
be a KPE-ban. Azt tesszük, ami valóban helyes, igazságos, és kegyelemmel teljes.
3. Őszintén megvallunk és megváltoztatunk minden keresztyénietlen, Krisztushoz méltatlan tettet,
hozzáállást, és beszédet azok felé a KPE-on belül, akikkel bármilyen módon szembekerültünk,
megbántottunk, kigúnyoltunk, megszégyenítettünk, elkerültünk. Nem alkalmazzuk ezeket az
eljárásokat semmilyen ügyben senkivel szemben. Nem fogunk kényszeríteni, elnyomni, fenyegetni,
vagy lealacsonyítani másokat, sem azokat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, sem azokat, akik
másik úton járnak, más utat választanak.
4. Számonkérhetőek leszünk egymás előtti kötelezettségvállalásunk megtartásában. Az igazságot
mondjuk szeretetben egymásnak az Isten dicsőségére és az Isten gyermekei javára és épülésére.
5. Megőrizzük szíveinket és életeinket és arra törekszünk, hogy a mi Urunk és Megváltónk formáljon át
minket a Szentlélek ereje által. Imádkozunk, hogy Isten Lelkének gyümölcsei legyenek nyilvánvalóak
életünkben, miközben egyházunk életének különösen nehéz időszakán megyünk át.

