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Testvéri megállapodás a Magyarországi Református Egyház 

és a Koreai Presbiteriánus Egyház között 

  

A Magyarországi Református Egyház és a Koreai Presbiteriánus Egyház egymással testvéri 

kapcsolatba lépve kijelenti, hogy a testvériség alapja Jézus Krisztus hívása avégre, hogy mindnyájan 

egységben szolgáljuk Istent. Isten missziójában szeretettel fordulunk a világ felé. Az Ő egyházának 

vagyunk a tagjai, amely élő kövekből épül Krisztus testévé, és az egy szőlőtőkének vagyunk a 

szőlővesszői. Testvériségünk a Szentháromság egy Istenbe vetett hitből táplálkozik, amely 

megerősítést nyer a sákramentumokban, a keresztségben és úrvacsorában. Az egység zsengéje, hogy 

Isten az egész emberiséget az ő eljövendő országának örömében kívánja részesíteni. Készek vagyunk 

arra, hogy megnyitjuk magunkat, és elfogadjuk Isten szeretetét, amely mindenki felé árad. A 

Magyarországi Református Egyház és a Koreai Presbiteriánus Egyház kölcsönösen úgy értelmezi a 

mostani kapcsolatot, hogy az nem lehet kizárólagos, hanem annak a növekedést és testvériséget kell 

szolgálnia egymás egyházában. 

Az egyezmény kétoldalú szempontjait figyelembe véve a következőkre vagyunk tekintettel: 

Kölcsönös tájékoztatás: A partnerek folyamatosan tájékoztatják egymást azokról az eseményekről és 

gyarapodásokról, amelyek az egyházaikban történnek, hogy azokat a gyülekezetek jobban értsék és 

imádkozzanak egymásért. 

Látogatások és tanácskozások: Az egyházak képviselői időről időre meglátogatják egymást, és ezáltal 

segítik egymást abban, hogy jobban megismerjék a testvéregyház életének és szolgálatának minden 

oldalát. Különösen fontos a teológusok és teológiai hallgatók cseréje. Konzultációkra kerülhet sor 

időről időre Magyarországon, vagy Koreában, amelyek erősíthetik a kapcsolatot. Ezeknek a 

konzultációknak a terve és  közös célja az illetékes egyházi testületeknek való bemutatás  és 

elfogadás  által kell történjen. 

Kölcsönös támogatás: A két egyház támogatja egymást a missziói tevékenységben és személyek 

cseréjében. 

Diakóniai csere: A diakóniai munkában a két egyház támogatja egymást és együttműködik. 

Helyi együttműködés: Mind a két egyház nyitott aziránt, hogy jöjjenek létre kapcsolatok a helyi 

gyülekezetek és egyházmegyék között. 
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