
Szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik számos egyházi közösségekből vesznek 

részt a konferencián. Ugyanakkor a hallgatók, valamint gyülekezetünk nevében kö-

szöntöm előadóinkat, akik különböző szakterületekről, egyetemekről, államtitkárságról 

vannak közöttünk. 

Miért rendeztük meg ismét ezt a konferenciát, és miért most? Az előző konferencia 

meghatározó gondolata a Példabeszédek könyvében található: „ Meghiúsulnak a ter-

vek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó.” (Péld 15:22) . 

Ezt az egyházi vezetők nagyon határozottan megerősítették. El kell ismerni, hogy az 

egyházügyi törvénnyel kapcsolatban ez a tanács megvalósult, hiszen mindenki emlék-

szik rá, hogy amikor az egyházügyi törvény első variációját elfogadta a Parlament, 

akkor egy rendkívüli, különlegesen jó, kodifikációs remekműként jellemezték. Itt, a 

konferenciakötet bemutatóján a dr. Sólyom László, Köztársaság volt elnöke, az Al-

kotmánybíróság volt elnöke ugyanakkor azt mondta, hogy ez az állatorvosi lóhoz ha-

sonlítható. A két vélemény között kellene találnunk egy utat, amely segít bennünket 

abban, hogyan értelmezzük és alkalmazzuk a törvényt. Az élet bizonyította, hogy 

meghiúsulnak a tervek, ha nincs – előtte – tanácskozás. Az Alkotmánybíróság több 

esetben foglalkozott a törvénnyel, most hallani fogjuk az emberi jogok biztosának be-

adványát, állásfoglalását is, mely alapján a döntés született. Végül, tudjuk, hogy a mai 

napit nincs lezárva ez az ügy. 

A konferencia célja tehát az, hogy ismét megerősítsük a gondolatot és folyamatos, 

hogyha nincs egyeztetés, közös gondolkodás egy olyan kérdésben, melyben nagyon 

sokan érintettek, akkor az a terv nem fog megvalósulni. Különösen azért fontos ez, 

mert úgy tűnik a mostani parlamenti viták során, hogy valamennyit változott a törvény 

alapgondolata. Kezdetben a „biznisz egyházakról” beszélt mindenki, és ezért kellett 

mindent újraszabályozni. Ha jól értelmezzük, mi, egyszerű emberek, laikus egyházta-

gok, most a központi gondolat a politika, az állam és az egyház kapcsolata. Ez viszont 

egy nagyon érzékeny ügy. Ennek egyháztörténeti hátteréről, továbbá számos mást, 

aktuális kérdésről hallhatunk most előadásokat tudós testvéreinktől. 

Nekünk, mint gyülekezetnem, nem dolgunk, hogy álláspontokat fogalmazzunk meg, 

hanem a Budapest Terézvárosi Adventista Gyülekezet úgy értelmezi feladatát, hogy a 

sok tanácsadót, akire szükség van, összeszervezze és tanácsaikat továbbítsa a döntés-

hozók részére. 

A mostani konferencia anyagait is egybeszerkesztjük egy konferenciakötetbe, és eljut-

tatjuk az összes egyház vezetőjének, valamint a parlamenti képviselőknek, hogy egy 

közös gondolkodási alapként használhassák fel munkájukban, és reményeink szerint 

segítse, hogy egyetértésre jussanak. 
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