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Ha az ember a Szentírást olvassa, Isten kegyelméből hívő ember lehet, de 
református nem. Ahhoz, hogy valaki református is legyen, szüksége van a Szent-
írás tanításának rendszerbe szedett összefoglalására, a hitvallásra, amely termé-
szetesen nemcsak tankönyv, hanem sokkal több annál: Isten igazságaira vezérlő 
kalauz. Ezt adták nekünk a 16. század európai és magyar prófétái és apostolai, 
becsüljük meg érte őket, mert Isten önfeláldozó követei, eszközei és szent edé-
nyei voltak ők. 

Buzogány Dezső 

A Magyar Református Egyház közös zsinatának 
ünnepi nyilatkozata 

A Magyar Református Egyház közös zsinata ma, az 1567-ben tartott deb-
receni alkotmányozó zsinat 450. évfordulóján, a reformáció 500 esztendejét fel-
idéző emlékévben Istennek ad hálát egyházunk megtartatásáért, és őt magasz-
talja azért a boldog megtapasztalásért, hogy a Szentháromság Isten a világ 
kezdetétől fogva annak végezetéig megtartja és megoltalmazza kihívott népét. 

Hálát adunk Istennek az előttünk járó nemzedékekért, akiket Szentlelke által 
újra és újra felébresztett arra, hogy egyházunk a reformáció bibliai felismerései 
és hitvallásaink tanítása alapján rendezze be életét és végezze szolgálatát. 

450 évvel ezelőtt, súlyos viták közepette, az evangélium szerint reformált 
egyház vezetői és testületei azért fogadták el A Második Helvét Hitvallást, mert 
teljes odaszánással igyekeztek az egyház életét és szolgálatát Isten akarata sze-
rint megújítani, a téves tanításoktól megtisztítani, továbbá annak Krisztusban 
adott egységét megőrizni, és mindezekről mindenki számára bizonyságot tenni. 

Ezzel a döntéssel a debreceni zsinat a református keresztyén hit és élet, taní-
tás és szolgálat számára kívánt segítséget adni és mértéket biztosítani, csatla-
kozva a korabeli Európa számos egyházához. 

A Magyar Református Egyház közös zsinata ma a régiek megfontolását to-
vábbra is elfogadva újra megerősítette ezt a hitvallást. 

A zsinat – miközben hálát ad az előttünk járók felismeréséért és dicsőíti  
Istent a reformáció évszázados áldásaiért – a reformátori örökség és hitvallásos 
lelkület szellemében kinyilvánítja, hogy 

– mindenkor igyekszik a Szentírás, valamint a keresztyén hit tartalmát még 
mélyebben megismerni, azt tanítani, gyülekezeteinek és intézményeinek életét  
e tanításhoz igazítani; 

– mindenkor kész számot adni a keresztyén hitről és a Krisztusba vetett re-
ménységéről abban a világban, amelyben Isten jó teremtését ismeri fel, s amely-
nek tartozik bizonyságot tenni az Evangélium igazságáról, Isten üdvözítő aka-
ratáról; 
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A közös zsinat előtti istentisztelet a belvárosi 
evangélikus templomban 

– bizonyságot tesz a keresztyén hit és élet egységéről, és igyekszik elhárítani 
minden téves tanítást, amely Krisztustól elszakítva, ezt az egységet kívülről vagy 
belülről megbontani szándékozik; 

– bűnbánattal és önvizsgálattal veszi számba az egyház életének és tanításá-
nak minden olyan megnyilvánulását, amely a múltban gátolta küldetése betöl-
tésében vagy a jelenben veszélyezteti az evangéliumról való bizonyságtételének 
tisztaságát és szolgálatának hitelességét; 

– „a jobbra taníttatás alázatával” – imádságban nem lankadva, a Szentírást 
tanulmányozva, a hittapasztalatokat megosztva, a teológiai munkálkodást meg-
becsülve – kész Isten Igéjének mélyebb és teljesebb megértésére, elkérve a ke-
gyelemben való növekedés áldását, hogy egyházunk élete és szolgálata gazda-
gabb, teljesebb és hűségesebb legyen; 

– hivatalos hitvallásaink értékeinek képviselete és elmélyült tanulmányozása 
mellett igyekszik a keresztyén hit jelenkori megvallásának körülményeit és fel-
tételeit az egyetemes egyház többi részegyházainak tanításában és liturgiai örök-
ségében is megismerni és megvizsgálni a kölcsönös megbecsülés, a testvéri 
párbeszéd és megértés készségével. 

Krisztus a jövő! Együtt követjük őt! 

Debrecen, 2017. június. 24. 
A Magyar Református Egyház közös zsinata 

 

Romániai Református Egyház és a Romániai Evangélikus-
Lutheránus Egyház közös zsinata, 

2017. július 3–4. 
446 év után először tartott közös zsina-

tot a Romániai Református Egyház és a Ro-
mániai Evangélikus-Lutheránus Egyház.  
A jubileumi ülésnek a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet díszterme adott otthont, 
ahol a közös zsinat tagjai nyilatkozatban 
adtak hálát az elmúlt 500 évért, felvállalták 
a reformátorok örökségét, elkötelezték ma-
gukat a lelkészképzés és az egyházi oktatás 
további fenntartása mellett, és fogadalmat tet-
tek, hogy az evangéliumot tisztán fogják hir-
detni, és kölcsönösen segítik egymást. 

A jubileumi közös zsinatot július 3-án istentisztelet előzte meg a kolozsvár-belvárosi 
evangélikus templomban, ahol Zelenák József evangélikus püspökhelyettes a következő sza-
vakkal köszöntötte az egybegyűlteket: 


