
Kedves Testvéreink!

A Kárpát-medence reformátussága négy évvel ezelőtt közös elhatározással fejezte 
ki együvé tartozását, tanúsítva, hogy a Lélek egységét nem lehet önkényes politikai 
eszközökkel szétszakítani. Közös alkotmányunk elfogadása részben orvosolta a ki-
lenc évtizedes elszakítottság miatt támadt hiányérzetet, részben pedig igazolta, hogy 
Krisztus magyar református követői csak együtt kereshetik a választ az utóbbi évek-
ben elmélyült lelki válságra is. 

Hányattatott történelmünk során sok mindent elvesztettünk: hazát, megélhetést, 
sokszor még a holnap reményét is, de Istenbe vetett bizodalmunk mindvégig meg-
maradt. Ezt nyilvánítottuk ki 2009. május 22-én, a református egység napján, ami-
kor közösen vallottuk meg, hogy Krisztus a jövő, és mi együtt akarjuk követni őt.  
A mögöttünk hagyott néhány esztendőben is azért munkálkodtunk, hogy egysé-
günk a hit megvallásában, a közös liturgiában, a misszióban és a szeretetszolgálatban 
megerősödjön.

Hitvalló őseinkkel együtt mi is állítjuk, hogy a mi országunk a mennyekben van, ahol 
nem lesz fájdalom, kiáltás, könny, és nem lesz halál (Jel 21,4). A Szentlélek megtanított 
minket arra, hogy a történelmi hiányaink közepette is lássuk Isten megtartó gond-
viselésének és kegyelmének örök többletét, amely felette nagy bőséggel meghaladja 
minden veszteségünket. A református egység napja ezért nem veszteségeinkre em-
lékeztet bennünket, és nem kötöz hozzá a fájdalmas múlthoz, hanem éppen ellenke-
zőleg: a jövőben feltáruló lehetőségekhez fordít. Valljuk, hogy Krisztus nélkül nincs 
jövő, és nincs egység, ezért erősítjük meg évről évre mindazt, amit négy esztendővel 
megfogadtunk: „Krisztus a jövő, együtt követjük őt!”
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„Mert a mi országunk mennyekben van, 
honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.”

(Fil 3,20)
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