
TESTVÉRKAPCSOLATI MEGÁLLAPODÁS A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ  

ÉS A LIPPEI REFORMÁTUS TARTOMÁNYI EGYHÁZ KÖZÖTT 

 

“Mit hiszel a közönséges keresztyén anyaszentegyházról? 

Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből 

Szentlelke és igéje által az igaz hit egyezségében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, 

azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok” 

(Heidelbergi Káté 54. kérdése). 

Miután összeköt bennünket: 

 a reformáció tanításában és bizonyságtételében gyökerező közös teológiai irányvonalunk, 

 a századok folyamán kialakult sokoldalú kapcsolataink az egyház, kultúra, kereskedelem és 

tudomány területén, 

 az együttesen tapasztalt történelmi átalakulások, amelyek legyőzték a keleten és nyugaton 

kialakult különböző politikai töltésű tömbök elválasztó hatását, az általunk átélt és formált 

politikai folyamatok, amelyek Európa népeit egymás felé vezetik, 

 a hála az egyházaink tagjai és gyülekezetei között az elmúlt évtizedekben is egyre fejlődő 

közösségért, a különböző szinten folyó, bizonyságtételünk és szolgálatunk minden kérdésére 

kiterjedő találkozásokért, amelyekből intenzív, az idők próbáját kiállt és élő testvéri kapcsolat 

jött létre. 

 

A Magyarországi Református Egyház és a Lippei Református Tartományi Egyház  

a következő megállapodást köti 

I. 

Egyházaink református jellegüknél fogva az egyetemes egyház részének tekintik magukat, közösen 

engedelmeskedve az Istentől kapott misszió küldetésnek. Az egyházainkat összekapcsoló reformátori 

hitvallás alapján és a leuenbergi egyházközösségben Krisztus Teste tagjainak tekintjük magunkat, 

közösségben ökumenikus testvéreinkkel, akiknek szükségük van egymásra és felelősek egymásért. Az 

ily módon gyakorolt testvériség tanúságot tesz Krisztus Testében való egységről, és hidat verve 

összeköti mai szétszakított világunkat. 

Meglátásunk szerint testvéri kapcsolatunk konkrét lépést jelent az egyházaink egymáshoz való 

közeledése, és Európa népeihez való indulás útján. Ezáltal kapcsolatunk hozzájárul az európai népek 

között folytatott megbékélés folyamatához. Ebben a megbékélési folyamatban igyekszünk a bűnöket 

legyőzni és megbocsátani, és testvéri módon élni. 

“Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik 

vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét” (2Kor 5,19). 

 



II. 

Élő testvéri kapcsolat megvalósítása és elmélyítése érdekében a két szerződő egyház a következő 

kötelezettségeket vállalja: 

 egymás folyamatos, kölcsönös tájékoztatása, tanácsadás és együttműködés a közös 

bizonyságtételben, szolgálatban és imádságban, 

 gyülekezeti kapcsolatok előmozdítása, 

 teológiai párbeszéd előmozdítása a felmerült kérdések tisztázása, jobb megértés és 

továbbképzés céljából, 

 kölcsönös segítség az istentisztelethez, 

 véleménycsere a diakónia lehetőségeiről és kérdéseiről, 

 eleven véleménycsere az igazgatás és jog területén, 

 rendszeres, időközönkénti látogatáscsere és rendszeres konzultáció a zsinatok között, 

 a Leuenbergi Egyházközösség és az RVSZ tanácskozásainak és határozatainak közös 

tanulmányozása. 

A két egyház kötelezi magát anyagi lehetőségeikhez mérten kölcsönös pénzügyi segítségnyújtásra. 

III. 

Az együttműködés formáit a mai gyorsan változó társadalmi viszonyok korában, és tekintettel az 

egyházak életében bekövetkező változásokra, folyamatosan újra kell gondolni, és megfelelő 

határozatokat hozni. A két egyház törekszik az együttműködésre minden szinten, különösképpen a 

következő területeken: 

 gyülekezeti munka 

 egyházi zene 

 teológia, teológiai képzés és továbbképzés 

 ökumené 

 diakónia 

 tevékenység az iskolákban és főiskolákon 

 misszió a szekuláris társadalomban 

 a munka folytatása az “Igazságosság, béke és a teremtés védelme” konciliáris folyamat 

vizsgálatára 

 csoporttevékenységek (konfirmandusok, ifjúság, idősek stb.). 

IV. 

Háromévenként közösen felmérik a szerződő egyházak a testvéri kapcsolat állását. 

V. 

Mind a Lippei, mind a Magyarországi Egyház megbíz egy-egy személyt a testvérkapcsolatok 

ápolására. 

 



A két egyház zsinatai által történt jóváhagyás után a megállapodás aláírásra kerül, és az aláírás napján 

érvénybe lép. 

 

A megállapodást mindkét egyház közzéteszi. 

 

Budapest/Detmold, den 22. November 1999 


