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A jubileumi zsinatot közös 
istentisztelettel nyitották 
meg a kolozsvári evangé-

likus templomban, ahol Zelenák 
József püspökhelyettes mondott 
köszöntőbeszédet, majd Csűry 
István királyhágómelléki püspök 
hirdette az igét. Az ünnepi ülést a 
kolozsvári teológia felújított dísz-
termében folytatták, ahol – amint 
múlt heti lapszámunkban beszá-
moltunk – közös nyilatkozatot fo-
gadtak el. Délután az események 
a Farkas utcai templomban foly-
tatódtak, ahol nyolc református 
és öt evangélikus lelkész felszen-
telésére került sor. Az egybegyűl-
teket Fekete P. P. János reformá-
tus egyházkerületi főgondnok kö-
szöntötte, majd Adorjáni Dezső 
Zoltán evangélikus püspök hir-
dette az igét 1Kor 1,18-25 alapján. 
A prédikáció során elmondta, a 
református egység napján má-
jus 20-án, Nagyváradon úrvacso-
rai szolgálatra kérték fel, amely 
jól esett neki, de ugyanakkor tud-
ta, hogy övéi közt van. Úgy érez-
te, az alkalom a Szentlélek aján-
déka volt számára. Az úrvacsora 
liturgiája összeforrasztotta azt 
a pár ezer embert, aki a Körös 
partján levő városban úrvacsorát 
vett. Sokan pedig azt fogalmaz-
ták meg, hogy legyen folytatás is. 
„És íme, most már itt van a foly-
tatás: közös ünnepi zsinat, isten-
tisztelet és közösen végzett lel-
készszentelés” – folytatta Ador-
jáni, aki szerint röpke 446 évet 
késtünk az 1571-ben Medgyesen 
megtartott közös zsinat óta. A 16. 
század második végétől ugyan-
is heves teológiai viták és politi-
kai érdekek mentén a két feleke-
zet útjai elváltak, amelyet való-
színűleg Kálvin helytelenített vol-
na. Sem ő, sem Luther és a többi 
reformátor nem ismeri ugyanis a 
több Anyaszentegyház fogalmát, 
hiszen Jézus Krisztus egy test, 
Isten üdvözítő szeretete minden 
ember számára ugyanaz a ki-
apadhatatlan forrás, mint ahogy 
a Lélek és a keresztség is egy – 
fogalmazott az igehirdető. A fe-
lekezeti megoszlás bűnös álla-

pot, amit meg kell szüntetni, és 
együtt kell vallani, hogy minden 
megosztottság ellenére egy egye-
temes Anyaszentegyház létezik.

Az egész Kárpát-medencében 
még a csapból is a Refo500 folyik. 
Ám a sok óriáshirdetés és ren-
dezvény vajon elindít-e egy szel-
lemi, lelki pezsgést, valami sze-

mélyes, hitbeli reformációt a mi 
életünkben? – tette fel a kérdést 
igehirdetése végén az evangéli-
kus püspök.

A prédikációt követően a nyolc 
református és az öt evangélikus 
fiatal lelkipásztor letette az es-
küt, majd a felszenteltek nevében 
Kelemen Csongor köszöntötte az 

egybegyűlteket. A teológián eltöl-
tött évekre, a tanulás hasznossá-
gára emlékezett vissza, majd a 
gyakornoki évekről és mentoraik 
segítőkészségéről beszélt. Kije-
lentette: akkor válnak bölcsekké, 
amikor mindazt a tudást, ame-
lyet az évek során felhalmoztak, 
a gyülekezetben gyakorlatba tud-
ják ültetni.

Óvoda- és bölcsődeépítés
a megmaradásért

A kétnapos rendezvény másnap a 
Bethlen Kata Diakóniai Központ-
ban az Erdélyi Református Egy-
házkerület közgyűlésével folyta-
tódott. A jelenlevő tagok Kató Bé-
la püspök közgyűlési beszámoló-
ját hallgatták meg. A püspök be-
szédében többek között kitért a 
reformátori örökség és hitvallá-
saink fontosságára. „A nyuga-
ti keresztyén testvéreink mint-
ha elfeledkeztek volna minder-
ről. Egyre kényelmetlenebb a 
nemzetközi egyházi találkozó-
kon részt venni, mert úgy érez-

zük, lenézéssel és gúnnyal talál-
kozunk azok részéről, akik ben-
nünket maradinak és különböző 
fóbiákkal élő embereknek tarta-
nak” – fogalmazott a püspök. Ka-
tó Béla hangsúlyozta a magyar 
intézményrendszer kialakítását, 
amely segíthet a megmaradásért 
vívott harcainkban. Ismertette az 
erdélyi kollégiumok felújításának 
folyamatát, valamint megemlítet-
te, hogy idén öt templomot avat-
nak fel (Szászfenes, Décsfalva, 
Kerelőszentpál, Sándorfalva, 
Sepsiszentgyörgy). Beszámolt 
arról, hogy az anyanyelvű okta-
tás érdekében az egyház felvál-
lalja 28 óvoda és bölcsőde felépí-
tését és beindítását, ugyanak-
kor bejelentette, hogy a román 
törvényhozás a kolozsvári teo-
lógiát is bevette az államilag tá-
mogatott lelkészképző intézmé-
nyek sorába, ám a fejpénz és a 
kevés diák miatt a támogatás ke-
vés lesz.

Egyházi Trianon

Szegedi László missziói előadó a 
kerületben tapasztalható folya-
matos fogyást egyházi Trianon-
ként jellemezte. Rámutatott: sok 
az egyedülálló személy, a magá-
nyos férfiak sorában magas az 
alkoholizmus, az ultraliberális 
világ folyamatosan rombolja a 
hagyományos családmodell-

ről kialakult képet, rengeteg az 
abortusz. „Hogyan várjunk bé-
két, ha még az anyaméhben sem 
vagyunk biztonságban?” – idéz-
te Teréz anyát Szegedi. Egyre 
több magyart és reformátust ve-
szítünk el a vegyesházasságok 
miatt, ezért az anyanyelvű ok-
tatás fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet. „Ha egy fiatal román 
iskolába kerül, nagy valószí-
nűséggel nem magyar házas-
társat fog magának választani” 
– fogalmazott a missziói előadó, 
aki elmondta, a román ortodox 
egyház törvénybe iktatta, hogy 
vegyesházasságok megáldása 
során a pópa az esketési liturgia 
során a nem ortodox felet köte-
lezően átkereszteli ortodoxnak.

Szegedi László örvendetesnek 
tartotta, hogy egyre több gyüle-
kezetben indul be az intézmé-
nyes diakónia, illetve hangsú-
lyozta a családlátogatás fontos-
ságát, valamint a nőszövetség 
hatékony munkáját.

A különböző bizottsági jelen-
tések meghallgatását követő-
en a közgyűlési tagok közérde-
kű egyházi ügyekről tárgyaltak, 
majd felhatalmazták az igazga-
tótanácsot, hogy a következők-
ben az egyre zsugorodó egyház-
megyék határainak módosításá-
val foglalkozzon.

SOMOGYI BOTOND

Ünnepi istentisztelet és közös evangélikus–református lelkipásztor-szentelés a Refo500 jegyében

Közös zsinat 446 év késéssel
Először tartott közös ünnepi zsinatot 446 év után a református és az evan-

gélikus egyház Kolozsváron. A Farkas utcai templomban tartott istentiszte-

leten öt evangélikus és nyolc református lelkipásztort szenteltek fel.

Egyházkerületi közgyűlés

Az Erdélyi Református Egyházkerület minden év nyarán tartja meg 
éves közgyűlését, amikor a püspök közgyűlési beszámolójában az 
elmúlt év legfontosabb eseményeiről, megvalósításairól, generá-
lis vizitációiról, lelkigondozói és fegyelmi kérdésekről, restitúciós 
ügyekről számol be. Ezt követi a missziói előadó jelentése, amely 
számos kimutatást tartalmaz: az erdélyi református egyház lélek-
számát, ki- és betéréseket, templomlátogatottságot (hétköznap-
okon, illetve ünnepnapokon), keresztelések, temetések, konfirmá-
ciók adatait, az iratterjesztés problémáit (különböző lapok és kiad-
ványok helyzetét). A jelentésben ugyanakkor a generális direktor 
a református egyháztagok lelki életének keresztmetszetét próbál-
ja felvázolni, rámutat különböző pozitív vagy negatív jelenségekre, 
amely egyházi életünket jellemzi, és ajánlásokat fogalmazhat meg 
az igazgatótanács vagy a zsinat irányába. A közgyűlésen a jelenlevők 
kézbe kapják az adminisztratív, a diakóniai, a gazdasági, a tanügyi 
és külügyi tanácsosok beszámolóit, a teológia életéről szóló jelen-
tést, a Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont, a különböző egyházi 
szervezetek, alapítványok és egyesületek éves munkájának, az IKE, 
a nőszövetség, a Romániai Református Egyház Nyugdíjpénztárá-
nak beszámolóit. A közgyűlési tagok így átfogó képet kaphatnak az 
egyházkerület éves költségvetéséről, a beruházásokról, restitúciós 
ügyekről, oktatási intézmények működéséről, az egyház lelki és 
szellemi fejlődéséről, gazdasági munkájáról, és jövőbeli terveiről is.

Lelkészhiány és érdektelenség?

A Protestáns Teológia Intézetben 1995-ben mintegy 265 – reformá-
tus, evangélikus és unitárius – diák végezte tanulmányait. A magas 
szám annak köszönhető, hogy a 90-es évek elején a paphiány mi-
att nagy létszámú évfolyamok indultak. Öt évvel később az erdélyi re-
formátusok15, akirályhágómellékiek 16 diákot vettek fel első évre. A 
2005–2006-os tanévben már csupán 153 teológus tanult az intézet-
ben (ebből 83 erdélyi, 35 királyhágómelléki és 9 evangélikus), a he-
lyek száma fokozatosan csökkent. Ez a szám a 2010-ben már csak 
129 volt – tudtuk meg Czirmay Anikótól, a teológiai intézet főtitkárá-
tól. A kimutatások szerint, míg a 90-es és a 2000-es években a meg-
hirdetett helyekre sokan jelentkeztek, addig 7–8 éve az érdeklődés 
megcsappant. A teológiának 2010-től már pótfelvételit kellett meg-
hirdetnie, és megtörtént, hogy a jelentkezők még így sem érték el a 
felvételt jelentő minimális jegyet, és nem töltötték be a meghirdetett 
helyek számát. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban többen 
mentek külföldre, illetve az utóbbi öt évben 13-an adták fel a lelkészi 
állást, az erdélyi református lelkipásztorok száma megcsappant. Míg 
2014-ben az erdélyi egyházkerület 557 lelkipásztort tartott számon, 
addig idén már csak 524-en kapnak lelkészi kongruát – mondta el la-
punk kérdésére Gyenge János, az Erdélyi Református Egyházkerület 
előadó-tanácsosa. Ezért a kerület az utóbbi időben több helyet hirde-
tett meg a teológián, és reméli, hogy a korábbi érdektelenség változ-
ni fog. Idén például a 16 fiú helyre 16-an jelentkeztek, a 4 lány helyre 
pedig 9-en. Az evangélikusok és az unitáriusok mindenkit felvesznek, 
aki felvételizik és eléri a minimális jegyet, ám még így is alig jelent-
keznek. Jelenleg a teológián a hat évfolyamon csupán két evangéli-
kus diák tanul – mondta Czirmay Anikó főtitkár.

Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus és Kató Béla református püspök az úrvacsorai liturgiát olvassa fel

Kató Béla: fontos a magyar intézményrendszer kiépítése

Szegedi László örven-
detesnek tartotta, hogy 
egyre több gyülekezet-
ben indul be az intéz-
mé nyes diakónia.
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