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Poštovani, 

 

        Izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu sudjelovati na ovoj svečanoj akademiji proslave 

500. obljetnice reformacije te Vas sve skupa pozdraviti uime predsjednika Hrvatskog sabora 

gospodina Gordana Jandrokovića, ali i u svoje osobno ime i obratiti  Vam se s nekoliko 

prigodnih riječi. 

 

Prošlo je 500 godina otkako je Martin Luther objavio svojih 95 teza. Upravo taj 

događaj smatramo početkom reformacije i zato ova obljetnica nije samo posebna i značajna 

protestantskim vjernicima već je od iznimne važnosti za svjetsku povijest i kulturu. 

 

Veliki reformatori – Luther, Melanchthon, Zwingli, Bucer, Calvin i drugi – pripadaju 

velikim misliocima religijske povijesti i povijesti ideja koje su imale utjecaj i na politiku, a iz 

Njemačke i Švicarske su se proširile na sve zemlje svijeta i sve kontinente. 

 

Širom svijeta se 2017. godina, različitim proslavama, obilježava kao jubilej, a ja sam 

osobito ponosan da je obilježavamo i u Republici Hrvatskoj, državi u kojoj su  po zadnjem 

popisu pučanstva više od 86% svih građana katolici a svega 0,34% protestanti, i to ovom 

središnjom proslavom u Hrvatskom narodnom kazalištu, najstarijoj i središnjoj kazališnoj 

instituciji, a pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskog 

sabora, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i gradonačelnika Grada Zagreba.   

 

Republika Hrvatska jedan je od dobrih primjera međuvjerskog uvažavanja te prava 

svake osobe da slobodno ispovijeda vjeru kao i njezine obveze da to isto pravo ne ometa 

pripadnicima drugih vjeroispovijesti. 

 

Osobno smatram kako je u temelju svake vjere ljubav prema Bogu i prema bližnjem. 

Bez obzira na sve razlike, to je ono što nam je svima zajedničko.  U današnjem svijetu u 



kojem mnogi ističu različitosti, radi zajedničke dobrobiti smatram da naglasak trebamo staviti 

na naše sličnosti i zajedničke ciljeve. 

 

Dozvolite mi da se ovom prigodom prisjetim riječi Svetog oca pape Franje koji je 

2014. godine u razgovoru sa izaslanstvom Svjetskog Evangeličkog saveza rekao: 

„Učinkovitost kršćanskog navještaja bila bi zasigurno veća kada bi kršćani nadvladali svoje 

podjele i kada bi mogli zajedno slaviti sakramente i zajedno širiti riječ Božju i svjedočiti 

ljubav. Raduje me spoznaja da su u različitim dijelovima svijeta katolici i evangelici 

uspostavili bratske odnose i suradnju.“ Rekao je jednom prigodom i to „Hodočasnici smo i 

putujemo jedni uz druge. Trebamo naučiti „imati iskreno povjerenje u svoje suputnike, 

odbacujući sumnje i nepovjerenje, i gledati prije svega ono što svi tražimo: mir koji blista s 

lica jedinoga Boga „(Evangelii gaudium 244), a delegaciji Njemačke evangeličke luteranske 

crkve rekao je: „Godine 2017. kršćani luterani i katolici komemorirati će zajedno peto stoljeće 

reforme.U toj prigodi luterani i katolici imaju mogućnost da po prvi puta podijele istu 

ekumensku komemoraciju u cijelom svijetu, ne na način triumfalističkog slavlja, nego kao 

ispovijedanje zajedničke vjere u Boga, jednoga i trojstvenoga.U središtu tog događaja biti će, 

dakle, zajednička molitva i intimni zahtjev za oproštenje upućen Gospodinu Isusu Kristu za 

međusobne grijehe, zajedno u radosti prolaska zajedničkog ekumenskog puta“. I evo taj je 

trenutak došao. 

 

Gospođe i gospodo, 

 

današnja svečana i lijepa obljetnica prigoda je da obnovimo sjećanje na sve ono što 

nas veže i zbog čega nas današnji dan može ispunjavati veseljem. 

 

Neka nam današnja obljetnica bude i dodatni poticaj za širenje međuvjerskog dijaloga 

koji će sigurno pomoći učvršćenju ljubavi među ljudima i miru u svijetu ali i u svakome od 

nas! 

 


