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Zsinatunk munkájának hat évvel ezelőtti megkezdésekor beláthatatlanul távolinak tűnt 

a mandátum vége. Nem tudtuk, pontosan mi is az, amivel választóink megbíztak, nem tudtuk 

mire vállalkozunk, amikor zsinati küldöttek lettünk.

Ki sejtette akkor, hogy kezdettől minden ülésen megjelenve, az előttünk álló hat év 

mintegy 60 napját a Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében töltjük majd? S akkor még 

nem is említettük a bizottsági üléseket, az egyéni előkészület idejét, a különböző 

megbeszéléseket, a vidékről érkezők hosszú utazásait, az otthonuktól és családjuktól távol 

töltött éjszakákat. Ki gondolta volna, hogy határozott elképzelésekkel, mintegy "tervekkel" 

érkezve a zsinatra, percről percre más zsinati küldöttek eltérő véleményével, érveivel, 

elkötelezett törekvéseivel fogjuk magunkat szembetalálni úgy, hogy közben arról kell 

meggyőződnünk, a másik egyházszeretete van akkora, mint a miénk.

Akadhat köztünk, aki többé vagy kevésbé elégedetlen az eredménnyel, mert el tudott 

volna képzelni jobbat, és ezért a jobbért fáradozott is. S volt olyan időszak, amikor szinte 

mindannyian úgy éreztük, hogy a zsinat nem találja a jó döntést és mintha csak sodródna. 

Egészen bizonyos azonban: nem lehet állítani, hogy a zsinat ülései és döntései formálisak 

lettek volna, azaz, hogy az igazi döntések valójában valahol másutt vagy máskor születtek 

volna, mint a zsinat plenáris ülésein.

Végigküzdöttük hat év vitáit, feszültségeit, csalódásait és kudarcait. Elképzelhető, 

akadna egyházunkban valaki, aki egyedül jobb törvényeket alkotott volna, és lehettek 

pillanatok, amikor mi magunk is úgy éreztük: egyedül, a másik véleményt képviselő nélkül 

hamarabb és jobb eredménnyel végeznénk. Meg kellett azonban tanulnunk, hogy a zsinat 

éppen ez: másokkal együtt, rajtam kívül még 74 másik küldöttel együtt, a közösen elfogadott 

tanácskozási és ügyrend szerint kell törvényszövegeket megfogalmaznunk és törvényként 



elfogadnunk. Mindehhez tegyük hozzá, a legkülönfélébb élettapasztalattal, különböző 

családokból, eltérő iskolázottsággal, sokféle hivatásból és munkahelyi tapasztalattal, és a 

legkülönfélébb egyházi és gyülekezeti háttérrel voltunk együtt hat évig, mint zsinati küldöttek: 

különböző emberek, akiknek konkrétan nagyon különböző dolgot jelent a hit és az egyház, de 

akiket mégis legalább annyira összeköt a Jézus Krisztusban való hit és az evangélikus 

egyházhoz való ragaszkodás, hogy megbízatásunknak hitünk és lelki adományaink, valamint 

lelkiismeretünk mértéke szerint igyekeztünk eleget tenni.

Mandátumunk lejártakor Istennek mindenek előtt azért adok hálát, hogy ezt a napot 

megérhettük. Egyetlen zsinati küldött távozott a hat év során az élők sorából, Boross Lajos ny. 

somlószőllősi lelkész, röviddel azután, hogy mandátumát visszaadta.

Munkánk végén, a zsinat elnöki székéből szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 

akik a hat éves munkában, annak előkészítésében vagy bármely szakaszában részt vettek: a 

küldötteknek, a bizottsági tagoknak, a bizottsági elnököknek, a jegyzői karnak, a zsinati 

gazdának, az elnökség megválasztott tagjainak, elnöktársamnak. Köszönet mindenkinek az 

egyetértésért, de az ellenvéleményért is. Köszönet minden bátorító szóért, de az 

elmarasztalóért és jobbító szándékúért is. Öröm számunkra, hogy a záró ülést a Deák téri 

Evangélikus Gimnázium dísztermében tarthatjuk és az istentiszteletet a Deák téri templomban. 

Ugyanakkor hálásak vagyunk a Fasori Evangélikus Gimnáziumnak és a fasori gyülekezetnek, 

hogy hat éven keresztül megfelelő körülményeket biztosítottak a zsinat munkájához. Ma csak 

a tanévzáró ünnepély miatt nem tarthatjuk ott ülésünket.

Szívleljük meg azt a gondolatot, hogy mandátumunk lejártakor ennek a hat évnek a 

mérlegét Dániel próféta szavaival vonjuk meg, aki hetven évvel a fogság kezdete után így 

imádkozott: "Tied Uram az igazság, mienk pedig orcánk pirulása, ... Miénk, oh Uram, orcánk 

pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened" (Dán 9,7.8; 

Károli fordítás). "Mert Istenünk, az ÚR, bármit cselekszik is, igaz, csak mi nem hallgattunk 

szavára" (Dán 9,14). Nem másokat okolunk, hanem először a magunk szemében nézzük, 

vesszük észre és a magunk szeméből vesszük ki a gerendát, ha Krisztus tanítványai vagyunk.

Kezünkben vannak és június 6-án hatályba léptek azok a törvények, amelyeknek az 

elkészítésére gondoltunk, amelyeknek a megszövegezésére a hat év során ez a zsinat képes 

volt. Nemcsak a távoli utókor, hanem már a ma evangélikus egyháza is értékelni fogja ezeket 



a törvényeket érdemük szerint, akár jó, akár rossz értelemben. Nézzünk elébe ennek az 

értékelésnek azzal a várakozással, hogy az általunk elfogadott törvényeket majd jobbak váltják 

fel, hogy nem ismétlik meg a mi hibáinkat, sem azokat, amelyeket már mi is látunk, sem pedig 

azokat, amelyek elkerülték a figyelmünket, és hogy kevesebb nehézséggel kell majd 

szembenézniük az utánunk jövőknek, mint nekünk kellett. Hogy kevésbé fog rájuk vetődni a 

múlt valós vagy csak vélt árnyéka, s hogy kevésbé fogja befolyásolni őket akár a 

bizalmatlanság, akár a bizonyítani akarás görcse.

Ezek előrebocsátásával, a végső mérleg készítését másnak, más alkalomra átengedve, 

szeretnék most néhány gondolatot elmondani zsinatunk munkájáról és egyházunk 

törvényeiről.

1. Abban a tudatban, abban a meggyőződésben fáradoztunk együtt hat évig, hogy az 

egyházi élethez törvények szükségesek: A vezetők számára, hogy megbízatásukkal vissza ne 

éljenek, de ami feladatuk, azt határozottan tehessék és meg is tegyék. Egyes egyháztagok és 

egyházközségek számára, hogy tudják, mire számíthatnak, mi a joguk és mi a kötelességük, 

mit várhatnak a másiktól és mivel tartoznak a másiknak. "... a jog jó dolog és Isten adománya" 

- írja Luther a Magnificat magyarázatában (Luther Márton: Magnificat. Fordította: Takács 

János. Szeged 1989. 39.). Ennek a külső rendnek a betartását  és hasznát tanultuk és 

gyakoroltuk minden ülésünkön, amely pontos és aprólékos ügyrend szerint folyt.

Igen remélem, de meg is vagyok győződve felőle, nem felejtettük el közben, hogy az 

egyházszervezet másodlagos kérdés. Nem szervezetében, hanem hitében él az egyház. Nem a 

jog, hanem a tisztán hirdetett evangélium és a Krisztus rendelése szerint nyújtott szentségek 

teremtik meg a hitet. De tudjuk, hogy nem működő vagy rossz szervezet, rendetlenség vagy 

zűrzavar akadályai lehetnek az egyház tulajdonképpeni szolgálatának. A zsinat ezért arra 

törekedett, hogy a törvények átfogják az egyházi élet és szervezet egészét.

2. Mindannyiunk számára világos volt és egyértelmű, hogy a jog önmagában sehol sem 

biztosítja a rendet. Az egyházban sem. Nemcsak azért, mert a modern államokban az egyházi 

törvények betartása nem kényszeríthető ki. Hiszen a törvények betartatása, ennek 

kikényszerítése még az államoknak is gondot okoz, noha rendőrségük, nyomozóik, hivatásos 

ügyészeik vannak. "Az állam is csődbe jut, ha a keretében élő társadalomból hiányzik az 



összetartozás érzése" - írja Helmut Kremers ("Doch jeder Staat ist überfordert, wo die 

Gesellschaft, der er den Rahmen gibt, keinen Gemeinsinn mehr aufbringt." 

Kremers, Helmut: Gesellschaft will gestaltet sein. Die Zukunftsprobleme dürfen nicht der 

Wirtschaft allein überlassen werden. Lutherische Monatshefte 1997, 5, 6-7.).

Hatéves zsinati közös munkánkkal, sok gyengeséggel és hibával, arról teszünk 

bizonyságot, hogy az egyházban mindennek az épülést kell szolgálnia (1Kor 14,26), mert "a 

szeretet épít" (1Kor 8,1). El kell fogadni valamilyen rendet, mert "Isten nem a zűrzavarnak, 

hanem a békességnek Istene" (1Kor 14,35). Megalkothatjuk a legjobb rendet, amelyre ember 

képes, de az még nem a jó rend, a tökéletes rend, nem az isteni rend, nem Isten rendje. Emberi 

élet általában, de emberek élete az egyházban is csak úgy lehet, ha egymást elfogadják, 

befogadják, amint "Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére" (Róm 15,7).

Reformátorainkról sokszor csak úgy beszélnek, mint akik mindenki mástól függetlenül 

és mindenki más ellenében ragaszkodtak az igazsághoz. Történetüket meg lehetne, meg 

kellene írni abból a szempontból is, miként tűrtek, dolgoztak, fáradoztak, tárgyaltak és 

szenvedtek is azért, hogy az egyház egysége fel ne bomoljék.

Luther az úrvacsorai közösséggel kapcsolatosan szól a hivők lelki közösségéről, amely 

nemcsak Krisztussal, de egymással való átfogó közösség is. Idézem Luthert: "Ez a közösség 

abban áll, hogy Krisztusnak és szentjeinek minden lelki javában részesül s ezeket velük együtt 

birtokolja az, aki ezt a szentséget veszi, viszont minden szenvedés és bűn is velük közössé 

válik. Eképpen a szeretet szeretetet ébreszt és eggyé tesz. De hogy a könnyen érthető 

hasonlatnál maradjunk: amiképpen valamely város valamennyi polgárának közös tulajdonává 

válik annak a városnak a neve, tisztessége, szabadsága, minden hasznot hozó ügye, szokása, 

életmódja, segítsége, támasza, védelme és egyéb hasonló dolgai - ugyanúgy minden 

veszedelme is: tűzvész, árvíz, ellenség, halál, kárvallás, sérelem és hasonlók. Mert aki együtt 

akarja élvezni a javakat, annak együttesen vállalnia kell a terheket is és a szeretetet szeretettel 

viszonoznia. Nyilvánvaló itt, hogy aki egy polgárt megbánt, az egész várost s annak minden 

polgárát bántja meg. Aki pedig eggyel jót tesz, az valamennyi többinek a jóindulatát és háláját 

nyeri el" (Luther Márton: Bűnbánat, Keresztség, Úrvacsora. Három sermo a szentségekről. 

Budapest, 1994. 33.). Nem közösség másokkal az, amit csak addig vállalunk, amíg 

magunknak kellemes, könnyű és gazdagító, de odahagyjuk mihelyt nem az.



Sokkal drágább ez a közösség, amelyet Krisztus szerzett, és ezért sokkalta nagyobb a 

tét, semhogy megengedhetnénk magunknak, hogy ezt a közösséget felrúgjuk. Sokat jelent 

számomra a Kiskátéból a harmadik hitágazat magyarázatának az a mondata, amely így 

hangzik: "Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek naponkint minden bűnt 

bőséggel megbocsát". Ez a mondat arra bátorít, hogy az egyházat a bűnbocsánat helyeként és 

lehetőségeként írjam le. Ha pedig a bűnbocsánat helye, akkor az egymásnak való megbocsátás 

helye is és az újjászületésé is, amint Scholz Lászlóval énekeljük az egyházról: "Újjászült 

gyermekek bölcsői ringnak". Ha mi magunk sem hiszünk ebben, ha egymásra nézve sem 

hiszünk ebben, akkor ki hisz a mi tanításunknak? Az egyház - számomra legalábbis - nem a 

körülöttünk levő világban folyó népszerű kiszorítósdi, nem a ki kit győz le gyilkos és 

önemésztő tébolya, hanem szólás és cselekvés másokért. S imádság mások, a világ, az Isten 

népe megújulásáért, - de úgy, hogy mindig hozzátesszük: és kezdd el rajtam, kezdd velem, 

kezdd nálam, kezdd bennem.

3. A most megalkotott törvények létrehozták az állandóan megválasztott és ezért 

viszonylag gyorsan összehívható zsinat intézményét. Jogos az aggodalom, hogy ez az 

intézmény az állandóan változó és változtatható törvények, s ezzel a jogbizonytalanság vagy 

az önkény lehetőségét hordja magában. A zsinatot kettős szándék vezette, amikor 

megteremtette ezt az intézményt. Egyrészt, hogy a gyorsan változó világ külső feltételeire 

gyorsan válaszolhasson egyházunk. Másrészt pedig, hogy ne avuljanak el és ezzel ne váljanak 

betarthatatlanná egyházi törvényeink, mert így az önkénynek nyílhat tér.

4. A törvények az egyházi élet külső kereteivel foglalkoznak. Számos esetben nem a 

hömpölygő, kavargó, zajló egyházi életet akarják mederben tartani, hanem olyan dolgokat 

fogalmaznak meg, szabályoznak, amelyek ma esetleg még csak vágyak vagy kívánságok, bár 

sok helyen, szokás alapján, eddig is sokan szolgáltak odaadással és mentek a dolgok.

A nemlelkészek szolgálatát nagy terjedelemben és részletekbe menően szabályozzák a 

törvények. A zsinati többség elképzelését próbálom tolmácsolni, amikor ezt úgy értelmezem: a 

törvények határozott szándéka, hogy egyrészt a tisztséget vállaló nemlelkészek ne csak 

rangnak tekintsék tisztségüket, másrészt pedig törvény támassza alá tenni akarásukat. 

Törvényeink sajátossága az is, hogy igen sok tisztséget ír le és ír elő. Egyesek bizonyára 

sokallani fogják ezt. A szándék egyértelmű: az egyház szolgálatának és felelősségének 



sokféleségét megbízottak, felelősök jelenítsék meg és képviseljék. Egy-egy fontos ügynek 

legyenek elkötelezett ügyvivői.

Sok időt töltött a zsinat az egyházközség és részei meghatározásával, mert ekörül 

ismételten bizonytalanság tapasztalható. További feladat lesz a besorolásnak megfelelő 

jogokat és kötelességeket is meghatározni.

Részletesen foglalkoznak a törvények a jelölésekkel és választásokkal, s ezeket a 

szabályozásokat külön törvény is tartalmazza. Új vonás a hatéves ciklusokra való választás 

minden egyházkormányzati szinten.

Hosszú viták után alakult ki a presbitériumok és közgyűlések jogkörének új 

elhatárolása, feladataik új meghatározása. Kétségtelen, az a vélemény volt többségben, amely 

a döntésekbe a gyülekezetek széles rétegét látta jónak bevonni. Súlyos az az érv, hogy a 

közgyűlés, mint szervezeti és döntési forma - enyhén szólva - nem virul egyházunkban. 

Szeretném úgy értelmezni a zsinat döntését, hogy nem a jelenlegi közgyűlési gyakorlatot tartja 

jónak, hanem az új törvény feladatunkká teszi, hogy a közgyűléseket - egyrészt megfelelő 

előkészítéssel és vezetéssel, másrészt pedig aktív részvétellel - tegyük az eddiginél 

alkalmasabb önkormányzati testületekké.

5. A legnehezebben talán az egyházkerületek számának és területi beosztásának 

megváltoztatására irányuló törekvések tudtak döntő, kétharmados többséget összekovácsolni. 

A zsinat végül úgy határozott, hogy három egyházkerületbe szerveződve éljen egyházunk. A 

zsinat rövid mérlegelés után - bizonyára a roppant történelmi változásokra is tekintve, - 

eltörölte az országos felügyelő évszázados intézményét. A viták kezdetén inkább az a 

megfontolás fogalmazódott meg, hogy a püspöki tisztben állók számának növelése, a több 

egyházkerület a kollegiális vezetést segítse. A problémát a törvény, úgy tűnik, a kollektív - az 

egyházkerületek püspökeiből és felügyelőiből álló - elnökség intézményével kívánja 

megoldani. Az egyházkerületek jelenleg elhatározott beosztása nem három aprólékosan 

kidekázott és egyenlő egységet, hanem három jellegzetes, egymástól sokban különböző 

egyházkormányzati egységet rajzolt meg. Eltérő alkatú, karizmájú vezetőkre lesz szükség, 

akik különbözőségeik miatt nem külön úton járnak, hanem ajándékaikkal egymást kiegészítik 

és gazdagítják. Ennek a törvénynek a megvalósítása bizonyára sok energiát, képzelőerőt, hitet 

és szeretetet kíván még tőlünk és egyházunk népétől, bizonyára idő is kell, míg teljesen 



kialakul. A zsinati küldöttek jól tudják, mennyi kérdésem volt mindezzel kapcsolatban, s a 

jegyzőkönyvek tanúsítják, hogy az elhangzott érvek nem győztek meg. A feladat nagyságát 

mégsem elriasztásul, hanem lelkesítésképpen ecsetelem. Tudatosan nem az anyagi 

következményeket mérlegelem: nem mintha levegőben járó fantaszta lennék, aki 

fölöslegesnek vagy mellékesnek tartja azt, hanem azért, hogy más dolgokat  és értékeket 

előtérbe helyezve törekedjünk a megoldásra. A hat év során visszatérő fogalom volt a hatalom 

kérdése. Kinek van hatalma az egyházban? Mire van hatalma? Miből áll ez a hatalom? Az 

egyik oldal azt mondja, hogy semmi hatalma sincs, a másik oldal mégis szemére veti, hogy túl 

nagy a hatalma. Hitvallásaink szerint a püspököket "a következő hatalom (joghatóság) illeti 

meg: bűnöket megbocsátani, az evangéliummal ellenkező tanítást elvetni, és a gonoszokat, 

akiknek istentelensége nyilvánvaló, az egyház közösségéből kirekeszteni - nem emberi erővel, 

hanem az igével (CA XXVIII, 21; vö. Konkordia Könyv I, 56). S hozzáteszik: "isteni jog 

szerint ... nincsen különbség püspök és lelkész között" (Értekezés, 65; vö. Konkordia Könyv 

II, 226).

Az ige hallgatóinak pedig - mondja Luther, - "nemcsak joguk és hatalmuk van mindazt, 

ami prédikáltatik megítélni; hanem tartoznak is, kötelesek is megítélni, Isten szent felségének 

kegye elvesztésének terhe alatt" (Luther Márton: A keresztyén gyülekezet jogáról és 

hatalmáról. Masznyik, IV. kötet. Pozsony, 1908. 73.).

A jog kérdése így vezet el az evangéliumhoz, amelyről Pál írja: "Isten ereje az, minden 

hívőnek üdvösségére" (Róm 1,16). Az evangélium tehát embert, életét és világát megújító 

hatalom. Megalkottuk törvényeinket, egyházunk számára a közös élet rendjét, de nem az 

emberi rend tartja meg az egyházat, hanem ez az evangélium. Zsinati erőfeszítéseinknek akkor 

volt  és van értelme, ha ez az evangélium felhangzik nekünk és általunk, meghallgattatik 

köztünk és szerte e hazában s a nagy világon. A többi már nem a mi dolgunk hanem Istené, 

"mert Isten igéje nem tétlen vagy holt, hanem élő és ható beszéd" (Luther: Nagykáté, I, 101; 

vö. Konkordia Könyv II, 111).

Ez a beszéd az, amiből él az egyház.

Ez a beszéd az, amelyért él az egyház.


