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Az amiért ezt a fórumot fontosnak tartjuk és támogatjuk az a tény, hogy a mi látókörünkben élő  evan-

géliumi kisegyházak gyülkezetek az elmúlt kétesztendőben, a korábbiakhoz képest egyház-

közi és társadalmi megítélésben hátrányt szenvedtek el.  

Nem mehetünk el mindezek mellett anélkül, hogy ne emelnénk szót mindezért.   

Annál is inkább mert, az evangéliumi Szövetség Alapokmányának célkitűzési között szereplő 6. § 

második pontja a következőképpen hangzik:   

Az Evangéliumi Szövetség, Aliansz „Védelmezi a Krisztusba vetett hitük miatt hátrányosan megkülönböz-

tetett társadalmi csoportokat a világ bármely részén, törekszik a lelkiismereti okok miatti üldözések meg-

akadályozására. Ilyen célból kapcsolódik az Európai Aliansz társadalmi képviseletéhez az Európa Par-

lamentben. Felemeli a szavát az emberhez méltó élet bibliai normáiért minden társadalmi fórumon.”  

Ez a fórum elsősorben elméleti szinten igyekszik kérdéseinkre jogi, teológiai, szociális, történeti 

összefüggésben  válaszokat megfogalmazni. Szükségünk van rá. 

Segítséget szeretnénk kérni és a konferencia bizonyára fog adni municiót, hogy most mikor az 

egyházi és vallási kérdések megítéléséhez nyúl a politika – úgymond rendet tesz ezen a területen 

is – vajjon mi legyen a helyes magatartása azoknak, akik mindezt elszenvedik? 

- Tudunk történeti megoldásokról, hogy csak a szélsőségeket említsem: Az első keresztyének 

bölcs belenyugvással türt üldözéseikről, kínzásaikról, kivégzéseiről, mely megoldási modell 

egyébként az egész keresztyénséget végigkíséri. Vagy vallási összefüggésben a holocaost 

némán türt utlsó meneteléséről. Egészen a másik szélsőség harcos, ha kell fegyveres keresz-

tyén ellállásáig, melyet elsősorban a latin – amerikai keresztények felszabadítás gondolata 

határozott meg.  

- A megfelelő teológiai gondolkodás kialakítása is fontos, hiszen választhatjuk a biblikus: 

„…ha vele együtt szenvedünk, vele együtt fogunk megdicsőülni is…” gondolatot, mely a 

kereszt és a szenvedés teológia megélését jelentené. Jelzem, hogy a teológia történet pietisz-

tikus hatásai nem ismeretlenek a kisegyházak képviselői között. De választhatnánk – most 

újra csak a szélsőséget említve – a jóléti evangélium győzedelmes teológiáját: „ott ahol krisz-

tusiak élnek nincs, nem lehet szenvedés, betegség,…. ott győzelem van.”     

Összegzésül: miközben az evangliumi kisegyházak tudják, hogy megítélésük végsősoron nem a 

társadalom, a törvényhozás által, jogi formában megfogalmazott értékítéletétől függ, tudomásul 

veszik, hogy mint egyház vagy vallási közösség egy szociológiai valósághoz is tartoznak. 

Krisztus egyháza itt él a világban. S éppen ezért is kell beszélnünk társadalmi megítélésről, szol-

gálatuk teljesítéséhez szükséges feltételek biztosításáról, s adott esetben elszenvedett presztízs 

veszteségről, melyet a kormányzat most valamilyen módon próbál orvosolni. 

Ezek a veszteségek csak a legkézenfekvőbbeket említve: 

- két éven keresztűl nem nevezhették magukat egyháznak, 

- szogálatukat egyesületi törvények akadályozták, 

- komoly anyagi hátrány szenvedtek el, nem tudták tovább alkalmazni munkatársaikat (több eset-

ben ma sem), állami támogatások- normatívák- egyházi kiegészítések- egyházi 1%- egyházi sze-

mély státusz hiánya. 

Ezek egyrészét lehet pótolni, másrészét nem.  

Üdvözöljük tehát a konferenciát, mely a kérdéssel foglalkozik. Talán éppen ez a legnagyobb nye-

resége ennek rendezvénynek számunkra.  


