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Keresztyén Testvéreim a Krisztusban!
Köszöntelek benneteket, ezen a jeles napon, 2017. július 4-én a Romániai Református Egyház, valamint a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház közös
ünnepi zsinatának megnyitó istentiszteletén.
Már jó ideje nemcsak templomainkban és közösségeinkben, de az írott és
elektronikus sajtóban is egyre gyakrabban hallunk arról, hogy 500 évvel ezelőtt
jelentős történelmi folyamat vette kezdetét egy akkor jelentéktelen német kisvárosban, Wittenbergben, amikor egy ismeretlen szerzetes 95 tételével állt az európai keresztyén nyilvánosság elé. Első pillanatra ez tiltakozásnak tűnt az akkori
egyház pénzközpontú bálványozása ellen, de elég hamar kiderült, hogy a tételekben rejlő üzenet egy radikálisan másféle gondolkodásmódot mutatott fel a kortárs egyháznak. Újra középpontba került a Szentírás és annak köszönhetően az
Úr Jézus Krisztus személye, tanítása, műve, mert Luther gondolkodása Biblia- és
Krisztus-központúvá fejlődött előadásai során. Az említett 95 tétel, s annak első
pontja, arra mutatott, hogy az egyház feladata igaz bűnbánatra buzdítani, hogy az
emberek megtérjenek és éljenek. Ez a megtérés csak akkor lehet „sikeres”, ha
naponkénti. Ha azt mérlegeljük, hogy a reformációnak mennyire sikerült a naponkénti megtérést a keresztyén élet legfontosabb feladatává tennie, nincs mivel
dicsekednünk. Ezért az egyháznak a feladata ma is a régi: igazi bűnbánatra buzdítani, hogy az emberek megtérjenek és éljenek. Mert az egyháznak folyamatos
megújulásra van szüksége. Az egyház akkor él, ha a mai élet kihívásaira mai válaszokat tud adni. Így lesz az 500 éves lutheri reformáció számunkra, ma élő protestánsok számára is élő forrássá.
A reformáció emlékévében egy másik történelmi pillanat részesei is vagyunk.
Az evangélikus és a református felekezet közel 450 évvel ezelőtt, 1571. szeptember 9-én gyűlt össze közös zsinatra Medgyesen, ahol újra Alesiust választották
püspökükké. Ha ez az állapot nem is tartott sokáig, azóta is sok szál köti össze
egyházainkat, amelyeket itt Erdélyben nemcsak a nagy szavak és a hangzatos
beszédek igazolnak, hanem a tettek is. Közösségeinkben nemcsak beszélünk
a testvéri szeretetről, hanem meg is éljük azt. A Kolozsváron végzett egyetemi tanulmányaink meghatározzák a későbbi szolgálatunkat, a sok-sok közös rendezvényünket, imaheteinket, a női világimanapokat, a közös reformációi alkalmainkat, a közös szószéki szolgálatainkat…
A reformáció emlékévében most újra közös zsinaton ünnepelnek egyházaink,
és ha egyelőre nem is választunk közös püspököt, de megítélésem szerint erősítjük azokat a szálakat, amelyeket a sokszor vérzivataros idők sem tudtak elszakítani.
Azt kívánom, hogy hozzon ez a közös zsinat megújulást egyházaink életében.
Isten áldása legyen az ünnepi zsinaton!
Zelenák József
Zelenák József püspökhelyettes köszöntése után Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét a 13. zsoltár alapján.

