„Mert a maga testét soha senki nem
gyűlölte, hanem táplálja és gondozza,
ahogyan Krisztus is az egyházat,
minthogy tagjai vagyunk testének.”
(Ef 5,29-30)
Kedves Testvéreink!
A Kárpát-medencei reformátusság 2009. május 22-én közös alkotmánnyal erősítette
meg egységét. Közös alkotmányunk preambuluma így fogalmaz: „Az egykor erőszakkal szétszakított Magyar Református Egyház szervezeti egysége fokozatosan ismét
helyreállítható. […] Az egység helyreállítása annál inkább megvalósítható, mivel a
magyar reformátusság Isten igéje, óegyházi hitvallások, a Heidelbergi káté, a II.
Helvét hitvallás alapján folyamatosan megőrizte hitbeli és teológiai egységét. Őrizte
istentiszteleti rendjének közös alapelveit, a sákramentumok – a keresztség és úrvacsora
– kiszolgáltatásában egységét soha fel nem adta.”
Három évvel ezelőtt Debrecenben közösségünk újra kinyilvánította a szétszakított
nemzetrészek reformátusainak egységet: összetartozásunkat semmilyen külső történelmi körülmény nem szüntette meg. Egyházunk minden felelőtlen politikai
döntés, megosztó és elszigetelni akaró szándék ellenére megmaradt és együtt maradt.
Az alkotmányozó zsinat ugyanakkor nyilvánvalóvá tette, hogy ez az egység nem
történelmi kényszerből született, hanem református, keresztyén hitből táplálkozik, és
ennek a hitbeli meggyőződésnek gyakorlati következménye. Így tettünk bizonyságot
arról, hogy közösségünk alapját Isten üdvözítő kegyelmében látjuk: „Krisztus a jövő,
együtt követjük Őt!” (2Kor 5,20).
Kedves Testvéreink! A református egység ünnepe a jövőbe vezető úton szólít meg
minket. Az alkotmányos egység, az egyháztestek hivatalos kapcsolatának megerősítése fontos lépes a közös úton, és azt szolgálja, hogy egyházunk hitelvi egysége a
gyülekezeti közösségek közvetlen testvéri kapcsolatában is megmutatkozzon. Pál
apostol arra int, hogy Krisztussal való közösségünket úgy fejezhetjük ki igazán, ha a
közös egyházhoz és annak minden tagjához ugyanolyan szeretettel közeledünk, mint
a sajátunkhoz. Az emberi kapcsolatok csak akkor életképesek, ha megőrizzük, sőt
naponta erősítjük egybetartó kötelékeit. Egyházunk is csak akkor lehet fokozatosan
erősödő és erőt adó közösség, ha együtt tápláljuk és gondozzuk az egység ügyét.
Ezért nem csak megemlékezünk 2009. május 22-éről, hanem imádkozunk is a
Magyar Református Egyházért, hogy Krisztusért követeként az evangélium erejével
tanúskodjon és munkálja Isten dicsőségét.
Szeretettel köszöntünk minden református közösséget a Kárpát-medencében és
a nagyvilágban! Kívánjuk, hogy az egység napja, Isten szabadító kegyelmének és
megújító erejének ünnepe legyen.
2012 májusa
Dr. Szabó István s.k.
püspök
Dr. Tőkéczki László s.k.
főgondnok
Dunamelléki Református
Egyházkerület

Steinbach József s.k.
püspök
Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok
Dunántúli Református
Egyházkerület

Dr. Pap Géza s.k.
püspök
Geréb Péter s.k.
főgondnok
Erdélyi Református
Egyházkerület

Zán Fábián Sándor s.k.
püspök
Nagy Béla s.k.
főgondnok
Kárpátaljai Református
Egyház

Csűry István s.k.
püspök
Dr. Varga Attila s.k.
főgondnok
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület

Dr. Csete Szemesi István s.k.
püspök
Hallgató Imre s.k.
főgondnok
Szerbiai Református
Keresztyén Egyház

Fazekas László s.k.
püspök
Fekete Vince s.k.
főgondnok
Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház

Bódis Tamás s.k.
lelkész
Kócán Géza s.k.
egyházelnök
Szlovéniai Református
Keresztyén Egyház

Csomós József s.k.
püspök
Ábrám Tibor s.k.
főgondnok
Tiszáninneni Református
Egyházkerület

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök
Dr. Imre Sándor s.k.
főgondnok
Tiszántúli Református
Egyházkerület

Ajánlott istentiszteleti rend

a MAGYAR REFORMÁTUS EGYSÉG
VASÁRNAPJÁRA
2012. május 20.
A vasárnap közös, összefoglaló gondolatkörének ajánljuk az emlékeztetést a közös útra,
amelyen hordozott és megtartott bennünket Isten, valamint az emlékeztetést a közös
evangéliumra, amelyben szilárdan állunk, és amelyet ma is hirdetünk és közösen képviselünk
a mi népünk körében, bárhol éljen is.

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő
nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre,
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.
„Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az
Úr Jézus Krisztustól!” Ámen!
Fennálló ének:
25. zsoltár 1. v. „Szívemet hozzád emelem…”
Derekas ének:
251. dicséret 1-8 v. „Meghódol lelkem…”
A mi segítségünk és istentiszteletünk megáldása Istentől
jön, aki „úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta
érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete
legyen!”
Lekció:
5Móz 8,2-20
Imádság:
Meghódolunk Előtted és teremtett világoddal együtt dicsőítünk Téged Szentháromság Isten, és boldogan valljuk
meg, hogy nem a magunkéi vagyunk. Tieid vagyunk a
teremtés jogán, mert magadnak teremtettél bennünket és
nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem pihen. Ezért a
megpihenésért rendelted a munka mellé a nyugalom napját
és ilyenkor különösen is meg kell hallanunk hívásodat
Urunk Jézus Krisztus: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és terheket hordoztok és én nyugalmat adok
nektek.
Ennek a hívásnak engedünk most és letesszük eléd minden terhünket és gondunkat, de leginkább azt a bűnterhet,
amelyet régóta emelünk, mert együtt jött ez a világra velünk.
És hálát adunk, hogy tieid lehetünk a megváltás jogán is
Urunk, mert Te minden bűnünkért tökéletesen eleget tettél
és minket a gonosz minden hatalmából megszabadítottál.
Kérünk, Szentlelked által szólj most úgy hozzánk, mint a Te
népedhez, mint ahogy az apa szól a gyermekeihez megfeddő,
de bíztató, vigasztaló szóval.
Adj hálaszót a szívünkbe és ajkunkra a sok panasz és zokszó helyett. Ezen a vasárnapon különösen is azért, hogy
megvallhatjuk és átélhetjük az egy szent és egyetemes
egyházon belül, hogy egy nép, egy összetartozó testvéri
közösség vagyunk mi magyar reformátusok is. Köszönjük,
hogy hordoztál és megtartottál bennünket közös történelmünk nehéz útjain és az Ige, az imádság és ének napról napra
megszólalhat a mi közös drága anyanyelvünkön is. Add,
hogy egy szívvel és egy lélekkel figyeljünk ma is szavadra és a
nyelvek sokféleségében a mi magyar nyelvünk is hadd vallja:
„Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” Ámen!
Igehirdetés előtti ének:
173. dicséret, „Nem vagyunk mi magunkéi…”

Textus:
1Kor 15,1-4, Róm 14,13-23 Igehirdetés
Az igehirdetésre válaszoló ének:
225. dics. 5-6. v.
„Adjad, hogy lássuk a világosságot…
„És ne ismerjünk többet a Krisztusnál”
Záró imádság:
Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Hálát adunk Neked
azért a kettős örök rendért, hogy magadhoz hívsz és elküldesz.
A sokféle életút, gondolat és érzés Nálad és Benned találkozik
és Benned egy testté lehetünk mindnyájan. Azt akarod, hogy
ne legyünk feledékeny emberek, ezért eszünkbe juttatod az
evangéliumot, amely ma is arról szólt, hogy mit tettél értünk
Krisztusban, és eszünkbe juttatod a testvért, a felebarátot
is, akinek ránk van szüksége. Kérünk most, hogy soha ne
felejtsük el azokat a testvéreinket, akik talán testben távol
vannak tőlünk, de lélekben, nyelvben és a közös hitben egyek
velünk. Segíts, hogy egymás terhét hordozhassuk és soha se
legyünk elviselhetetlen teherré egymás számára.
Áldd meg, kérünk, a Kárpát-medence gyülekezeteit, lelkipásztorait, hitoktatóit, presbitereit és diakónusait. Add, hogy
együtt erősödjünk a hitben, erősek legyünk a reménységben és
kitartóak a szeretetben. Áldd meg Szentlelked bölcsességével
azokat, akikre a vezetés tisztét bíztad, hogy szerinted való
döntéseik által épüljön a Te anyaszentegyházad. Imádkozunk
a mi magyar népünkért. Tudjuk, sokszor gyúlt harag kebledben bűneink miatt. Hozd el ránk a felüdülés idejét,
amelyben Krisztus által megbékélünk Veled és egymással is.
Imádkozunk a népek hazájáért, a nagyvilágért. Annyi szerencsétlenség, baj és háborúság sújt sokakat. Adj békességet
Úristen a mi időnkben itt a földön! Jöjjön el a Te országod és
legyen meg köztünk is a földön a Te jóakaratod, amint az már
valóságosan megvan a Te mennyei világodban. Adj nekünk
ízelítőt abból az eljövendő világból, ahonnan majd eltűnik
a gyász, a fájdalom és a sóhaj. Bizony jövel Urunk Jézus!
A Tőled tanult imádság szavaiba foglaljuk most minden
csendes egyéni kérésünket… MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY Ámen!
	Adakozás hirdetése
Áldás:
Mindezek után, Istennek népe, áldjon és őrizzen meg téged
az Úr! Világosítsa meg az Úr arcát terajtad és könyörüljön
rajtad, Fordítsa feléd az Úr arcának világosságát és adjon
neked békességet! Ámen!
Záró ének:
261. dics. 1-4 v. „Kegyelmes Isten, kinek kezében…”
Himnusz
(Összeállította a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága)

