
Zsinati határozat 
az egyházi és társadalmi megbékélés folyamata gondozása tárgyában 

 
1. A Zsinat Elnöksége körlevél formájában adjon tájékoztatást a gyülekezetek 

presbitériumainak és az egyházi fenntartású intézmények vezetőinek a 
múltfeltárás céljáról, a Tényfeltáró Bizottság megalakulásáról és feladatáról, kérve 
a közegyház támogatását a múltfeltárás folyamatához, a vonatkozó zsinati 
határozatok értelmében. 

2. A Zsinat a 2011-es esztendőt (a rendszerváltást követő 3x7-ik, azaz 21. esztendőt) a 
megbékélés és kiengesztelődés 7 éves ciklusának kezdő évévé nyilvánítja. 

3. A Zsinat javasolja, hogy minden év október 23. és november 4. közötti vasárnapon 
illetve az 1956-os forradalom emlék-istentiszteletein kerüljön sor a múlt vétkeiért 
való felelősségérzet és a megbékélés tematizálására: ezt a Teológiai és 
Tanulmányi Bizottság meditációk vagy igetanulmányok és imádságok 
közreadásával segítheti az istentiszteletek alakítása érdekében, a lelkipásztori 
szakfolyóirat (Igazság és Élet) segítségével.  

4. A Zsinat felhívja az egyház közösségét, hogy 2011−től kerüljön sor a téma 
feldolgozásra szakavatott előadók bevonásával a tanulmányi munka 
egyházmegyei és egyházkerületi szintjein, a lelkész- és presbiter továbbképzés 
keretében, valamint gyülekezeti tanulmányi munka síkján. 

5. A Zsinat kéri az egyházi fenntartású felsőoktatási intézményeket, hogy évente 
legalább egy választható tanegység keretében kerüljön feldolgozásra a 
múltfeltárás és megbékélés témája. 

6. A Doktorok Kollégiuma szekciói tűzzék napirendre a múltfeltárás és megbékélés 
teológiai kérdéseinek, a református teológia vonatkozó örökségének és az eddigi 
eredményeinek számbavételét, tisztázását és az eredményekről tájékoztassák a 
Zsinat közösségét valamint a Tényfeltáró és Értékelő Bizottságot.    

7. Lelkészi és világi tisztségek választását megelőzően, tisztújítások előtt, valamint 
egyházi fenntartású intézmények vezetői állásainak betöltését megelőzően a 
jelölteknek lehetősége van a Tényfeltáró és Értékelő Bizottsághoz fordulni annak 
megtudakolása érdekében, hogy személyükre nézve létezik-e az állambiztossági 
szolgálatok levéltárában vagy más levéltárban olyan terhelő adat, amely vezetői 
tisztségük hiteles gyakorlását a későbbiekben befolyásolhatja.  

8. A Tényfeltáró és Értékelő Bizottság kutatási eredményeinek folyamatos 
megismerése és közzététele függvényében, kerüljön sor a kiengesztelődés és 
megbékélés istentiszteleti megélésére és az egyház tagjainak erkölcsi 
elkötelezésére a megbékélés szolgálatában.  

9. Mivel a megbékélés és kiengesztelődés az egyház életének állandó dimenziója 
kell, hogy legyen, szükséges a megbékélés 7 évenkénti megismétlése egyrészt a 
kutatás további eredményeinek megismerésére való tekintettel, másrészt a 
„kortárs társadalmi és szociális bűnök” megnevezése ill. „kezelése” érdekében. 

10. A Zsinat a Teológiai és Tanulmányi Bizottság további munkájára nézve 
szükségesnek tartja a Zsinat Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságával, valamint a 
Tényfeltáró és Értékelő Bizottságokkal való egyeztetést, munkarendjükre és 
feladatköreikre való tekintettel.      

 
(Zs. - 100/2010.11.18.)  
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