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„Tanuljunk egymástól!”: Női Bizottság konferencia (Albertirsa)

Pünkösd napja
Aki nem tud a hit szárnyán
a magasba szállni,
nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.
Ó, emberek! Krisztus nélkül
mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
ahol nincs Szentlélek.

Azért tehát Őt várjátok,
Őt várjátok! ― eljő
Hittel égő lelketekbe,
Mint a nyári szellő…

Megtelik a szív és lélek
nemes indulattal,
ha bevonul oda Krisztus
teljes diadallal.

Eljön Krisztus szeretettel,
eljön Szentlelkével,
ha várjátok s imádjátok
pünkösdi reménnyel!

Csak úgy lehet pünkösd napja
áldás, öröm, béke ―
a győzelmes, igaz hitnek
gyönyörű pecsétje!
Somogyi Imre

Hírlevelünkbe a június havi áhítatokat

Csaba József
ortodox atya
írta

Pünkösd az ortodox hagyományban
A Húsvét utáni ötven és a Mennybemenetel után tíz nappal (a szent Húsvét utáni 7. vasárnapon) ün nepli Egyházunk a szent Pünkösdöt, amely mindig vasárnapra esik. Innen az ünnep neve, amely a gö rög ötven (πεντηκοστή) szóra utal.
Az ünnep középpontjában a Szentlélek tanítványokra való alászállása áll. A történetet az Apostolok
Cselekedetei 2,1-11. mondja el.
Az ünnep ikonján is az ApCselben olvasható történetet látjuk
megörökítve.
A felső szobában tartózkodó tanítványokra lángnyelvek alakjában leszáll a Szentlélek.
Az evangelisták könyvet tartanak
a kezükben, a többi apostol tekercset.
Az ikon alsó részén, középen,
egy barlangban ülő öreg ember a
világot jelképezi, aki a sötétségben ül, kezében fehér kendő, rajta tizenkét tekercs.
Azt szimbolizálja, hogy a világ
kész fogadni a Szentlélek ajándékait, a tizenkét apostol tanítását.
Az ikon Krisztusnak a Szentlélek
eljövetelére vonatkozó ígéretének
beteljesülését mutatja meg.
Az ünnep tropárionja: „Áldott vagy Te Krisztus Istenünk, aki a halászokat bölcsekké tetted, leküldvén
reájuk a Szentlelket; és általuk hálódba vontad a földkerekséget, Emberszerető, dicsőség Néked.” Az ünnep kondákionja: „Midőn a Magasságbeli összezavarta a nyelveket, akkor szétszórta a nemzeteket, midőn pedig a tüzes nyelveket osztotta szét, mindenkit egységre hívott és most összhangban dicsőítjük a
legszentebb Lelket.”
Az ünnepről ezt mondja Teológus Szent Gergely atyánk pünkösdi beszédében: „Pünkösdöt ünnepeljük, és a Lélek eljövetelét, és az ígéret időpontra történt beteljesülését, a remény valóra válását. Mivel
oly nagy misztérium, ezért nagy a tisztelete is. Véget ért mindaz, ami testileg történt Krisztussal, jobban
mondva testi látogatásának eredményei…, és most kezdődnek azok az események, amelyek a Lélekre

tartoznak.” (Ókeresztény Írók 17. Nazianzoszi Szent Gergely beszédei; Pünkösdre [Or 41]. Ford.
Vanyó László)
Egyházunkban Pünkösd ünnepén többször is ismétlődik a Szentlelket hívó imádság, amely a Húsvét
és Pünkösd között időszakban nem hangzik el. „Mennyei Király, Vigasztaló, Igazságnak Lelke, aki mindenütt jelenvagy, és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára, és az élet Adományozója, jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.”
Pünkösd, a Szentlélek alászállásának ünnepe, az Egyház születésnapja is, mert a Szentlélek a galileai
halászokat apostolokká tette, bölcsességgel és bátorsággal ruházta fel őket, hogy hirdessék a megfe szített és feltámadott Krisztust minden népnek. „Mindent megad a Szentlélek: próféciákat fakaszt, papokat tökéletesít, írástudatlanokat bölcsességre tanított, halászokat hittudósokká tett, összetartja az
Egyháznak intézményét. Az Atyával és Fiúval egylényegű és együtt trónoló Vigasztaló, dicsőség Néked.”
(Sztichira az alkonyati szolgálatból)
A Szinaxárion (szentek és ünnepek kalendáriuma az ortodox hagyományban) így magyarázza az ün nepet: „Amikor beteljesedett az ötvenedik nap a feltámadás után, minden tanítvány együtt volt, és egy
ház felső emeletén tartózkodtak egy lélekben, ahogy elméjük is a magasban volt, mindnyájan csendességben (hészükhiában) imádkoztak és himnuszokat zengtek Istennek. Azután hirtelen, ahogy Lukács
evangélista mondja: »Hirtelen hang támadt az égből, akárha heves szélvész zúgása, és betöltötte az
egész házat, ahol akkor voltak.« ... Betöltötte a házat, amelyben ültek, lelki medencévé tette, és beteljesítette az Üdvözítő ígéretét, amelyet mennybemenetele előtt mondott: »János vízzel keresztelt, ti pedig Szentlélekkel kereszteltettek meg, nem sok idő múlva« (Apostolok Cselekedetei 1,5)… És miért tüzes nyelvekkel jelent meg a Szentlélek? Nemcsak azért, mert a Szentlélek egylényegű az Atyával és a Fiúval (mert a mi Istenünk tűz), hanem az apostolok igehirdetésének kettős hatása miatt is. Mert az egy szerre tud jutalmazni és büntetni. Ahogy a tűznek kettős a tulajdonsága, tud megvilágosítani és égetni is,
úgy a tanítás szavának is: azokat, akik követik, megvilágosítja, azokat pedig, akik megszegik, romlásra és
pusztulásra adja.”
Az ortodox hagyomány szerint Pünkösd ünnepén, a szent liturgia után közvetlenül tartjuk az alkonyati
szolgálatot, amelyen évente egyszer hangoznak el a térdeplő imák (három imádság). Ezekben a hívek
az egész emberi nemért, az egész világért, élőkért és elhunytakért egyaránt imádkoznak: „Urunk Jézus
Krisztus, Istenünk! Aki a Szentlélek ajándékában adtad békédet az embereknek, s azt el nem vehető
örökség gyanánt minden hívednek most is adod; láthatólag pedig ezen kegyelmet tanítványaid és apostolaidnak leküldted, megnyitva ajkaikat tüzes nyelvek által, hogy általuk minden nép saját nyelvén megértse az igaz istenismeretet: mi is tehát mindnyájan a Szentlélek világosságával megvilágosíttattunk, a
tévelygésből, mint sötétségből kiszabadíttattunk, és az érzéki és tüzes nyelveknek szétosztása és természetfeletti működése által a te hitedre taníttattunk és megvilágosíttattunk, hogy téged az Atyával és
Szentlélekkel egy istenségben és erőben és hatalomban Istennek valljunk” (részlet az 1. imából).
„Világosság az Atya, világosság az Ige, világosság a Szentlélek is, aki a tüzes nyelvekben az apostolokra
leküldetett. Őáltala az egész világ megvilágosodik, hogy tisztelje a Szentháromságot.” (Exaposztilárion
a hajnali istentiszteletből)
Kedves Testvéreink!
Havi hírlevelünkbe, amely számos felekezet gyülekezeteibe, gyülekezeti tagságának körébe jut el
elektronikus úton, szeretettel várjuk ökumenikus tárgyú híreiket, beszámolóikat!
Egyúttal felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a hírlevél e-mailben továbbküldhető, illetve, ha van olyan
ismerősük, aki havonta szeretné megkapni a hírlevelet, akkor a MEÖT e-mail címére
(oikumene@meot.hu) küldött levélben adják meg az e-mail címet, és a következő hónaptól eljuttatjuk
a hírlevelünket!
Testvéri szeretettel:
„Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői
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Téma: Gyülekezetplántálás
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…!” (Máté 28,19.)

Helyszín:
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Jelentkezés és részletek:
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Ökumenikus Lelkészi/Munkatársi Konferencia
Révfülöp, Ordass Lajos Oktatási Központ
2022. Június 20-24.
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…!” (Máté 28,19.)
Gyülekezetplántálás
Csoportvezetők:
Gyurkó József, Nemeshegyi Zoltán, Dani Eszter, Durkó István
Hétfő
16.00-tól érkezés, szoba elfoglalása
18.00 Vacsora
19.00 Igehirdetés: Dani Eszter református lelkipásztor, missziói főtanácsadó (MRE)
Kedd
8.00
8.30
9.15
10.00
10.30
11.15
11.30
12.15
12.30
17.00
18.00
19.00

Imaközösség: Dani Eszter református lelkipásztor, missziói főtanácsadó
Reggeli
Igetanulmány: Paróczi Zsolt baptista lelkipásztor, rektorhelyettes (BTA) ― Az ószövetségi gyülekezet
Szünet
Előadás: Hajdú Zoltán Levente református
lelkipásztor ― Újjászülető közösségek a
hagyományos keretek között
Szünet
Előadás: Lettner Gábor pünkösdi lelkipásztor, tanár (PTT) ― Az újszövetségi
gyülekezet
Szünet
Ebéd
Csoportfoglalkozás
Vacsora
Igehirdetés: Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor, MPE alelnök

Szerda
8.00
Imaközösség: Gyurkó József metodista
lelkipásztor
8.30
Reggeli
9.15
Igetanulmány: Cartoletti Norbert pünkösdi
lelkipásztor ― Az istentisztelet teológiai
alapvetése
10.00 Szünet
10.30 Előadás: Durkó István baptista lelkipásztor ― Gyülekezetplántálás
11.15 Szünet
11.30 Előadás: Szentirmai Róbert ortodox pap
― A gyülekezetek megújulása
12.15 Szünet
12.30 Ebéd
13.00 Fakultatív kirándulás
17.00 Csoportfoglalkozás
18.00 Vacsora
19.00 Igehirdetés: Gyurkó József metodista lelkipásztor

Csütörtök
8.00
Imaközösség: Szeverényi János evangélikus missziói lelkész
8.30
Reggeli
9.15
Igetanulmány: Farkas Gergely református
lelkész, elnökségi tanácsos (DTRE) ― Az
újszövetségi istentisztelet
10.00 Szünet
10.30 Előadás: Horváth-Csitári Boglárka Flóra
evangélikus lelkész, Pestszentimre ―
Gyülekezetplántálás
11.15 Szünet
11.30 Előadás: Gyurkó Donát Sámuel metodista
lelkész, Kaposvár ― Gyülekezetépítés
kiscsoportokban
12.15 Szünet
12.30 Ebéd
17.00 Csoportfoglalkozás
18.00 Vacsora
19.00 Igehirdetés: Szeverényi János evangélikus országos missziói lelkész
Péntek
8.00
Imaközösség: Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor, főiskolai docens (BTA)
8.30
Reggeli
9.15
Úrvacsorai istentiszteletet előkészítő elmélkedés: Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor
10.00 Szünet
10.30 Úrvacsorai istentisztelet: Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor
12.00 Ebéd ― elutazás

Vallás, kultúra és politika a Közel-Keleten –
különös tekintettel a keresztények helyzetére
A Vallásközi Dialógus Bizottság idei nyílt ülésének vendége SPEIDL BIANKA, a Századvég Alapítvány vezető kutatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, ismert Közel-Kelet-szakértő volt április 25-én.
Előadásának kezdetén összefoglalta a
legfontosabb tudnivalókat az iszlámról.
Állam és egyház nem válik el, átfogó,
mindent szabályozó rendszernek fogja
fel magát. Számára a kinyilatkoztatás
földi struktúra nélkül kivitelezhetetlen, a
vallási előírások minden szinten történő
betartása maga a hitvallás. Törvényvallás, azaz a dogmatika helyét a törvény
foglalja el. Öt fő alapelve van: a vallás,
az élet, az egészség, a család és a vagyon védelme ―, ebben a sorrendben.
Nyilvánvaló, hogy nehéz kereszténynek
maradni ilyen közegben. Allah eredetileg
mindenkit muszlimnak teremtett, minden
az iszlám szerint létezik, az számít, hogy
mi mennyire felel meg neki. Dichotómikus vallás, az iszlámban nem lehet
„kicsit” vagy „a magunk módján” hinni. Fel lehet tenni a kérdést, hogy támogatja -e a háborút, vagy pedig a béke vallása-e. A kérdés azonban valójában az, hogy bármely tett menyire felel meg az isteni kinyilatkoztatás végsőnek tartott, földi megvalósításának. Továbbá ki határozza meg, hogy ma mi az érték és az érdek az iszlám szempontjából. A vallás alapvetően polarizált, sokféle, sokszínű, nincs egyet len központi főhatósága, bár vannak fontos tekintélyei, például a kairói Al-Azhar Egyetem, vagy az iráni vallási vezető. Az alaptételben viszont egyetértenek: mindennek az iszlámot kell szolgálnia.
Van békés és harcos iszlám, ám napjainkban az utóbbi előtérbe került, politikai és gazdasági okokból,
de ez a mérsékelt muszlimokra nézve is rendkívül káros. A konzervatív iszlám uralja a világot, és ehhez megvannak az anyagi forrásai. 2011 óta (is) nyilvánvaló a szekuláris társadalmi-politikai berendez kedések kudarca. Többnyire nem a mérsékelt iszlámmal van dolgunk. Szaúd-Arábia és Irán alapvetően teokrácia, máshol a Code Napoleon van érvényben a büntetőjogban, míg a saría a családjogra korlátozódik.
Az 1948-tól függetlenné váló államokban a szekuláris berendezkedés diktatúrával, személyi kultusszal
és öröklődő hatalommal járt. Azokban az országokban (volt) „normálisnak” mondható a keresztények
helyzete, ahol ezt erős központi hatalom szabályozta. Az Oszmán Birodalomban az 1420-as évektől
alakult ki a millet-rendszer, egyfajta autonómia, ahol bizonyos szokásokat és gazdasági tevékenységet
engedélyeztek. [Vallási alapon minden kisebbség egy millet ― nemzet volt. Saját ügyeikben, tagok kö zötti vitákban önállóan jártak el, intézményeket tarthattak fenn.] Ennek gyökere az iszlám vallás keresz tényekre és zsidókra vonatkozó dzimmi koncepciójában gyökerezett (korlátozásokkal való elfogadása,
amire a muszlimok vívmányként tekintettek). A Közel-Keleten nincs polgári házasság, hanem az adott
felekezet, egyház családjogi szabályozását fogadják el. A birodalomban 1856-ban kimondták a vallás szabadságot, de nem a mi fogalmaink szerint, hiszen az iszlámot nem lehet megkérdőjelezni, tilos a hi tehagyás. A keresztények a szigorúan ellenőrzött társadalmakban (Egyiptom, Szíria, Irak) évtizedekig
biztonságban éltek, és nem lázadtak a rendszer ellen. Az „arab tavasz” ezt az egyensúlyt alapjaiban
rengette meg. Ugyanakkor hamis és egyoldalú az az állítás, hogy „a diktátorokat támogatták” ezekben
az országokban. 2011 előtt sokkal kisebb volt az elvándorlás. A külföldi vendégmunkásnak volt otthon
egy háza, biztosította a család stabilitását, ez akár 20-25 otthonmaradó családtagot is jelenthetett. Sok
keresztény dolgozott az USA-ban zöld kártyával, sokan tanultak nyugaton, egy másik állampolgárságot
is felvettek veszély esetére, de nem akartak végleg kivándorolni. Ahogyan HENRI BOULAD, a híres egyiptomi-libanoni jezsuita teológus is mondta: a keresztényeknek nagy túlhatalomban kell érvényesülniük,
de ebben a legjobban a szomszédság által kialakított kapcsolatrendszer működött. Így például a szíriai

muszlimok jól ismerik a kereszténységet. SPEIDL BIANKA elmondta, hogy amikor Damaszkusz szegény
külvárosában albérlőként élt, palesztin háziasszonya húsvétkor az öt kenyeret és két halat ábrázoló tá lat vett neki. Megkérdezte, hogy tudja-e, miről szól, de a megajándékozott igenlő válaszán túl ő is el
akarta mondani. Libanonban március 25., Gyümölcsoltó Boldogasszony napja mindenki számára vallásközi ünnepnap. Az előadó tanúja volt, ahogyan a Mária-szúrát (Korán 19., amely szintén leírja Gábriel arkangyal látogatását), és az evangélium vonatkozó részét egymás után recitálják a két vallás kép viselői művészi előadásban. Egy másik példa, hogy a 2019-ben nagycsütörtökön Szíriában előadott
passiót egy muszlim rendező rendezte. A keresztények élete nem lenne lehetetlen, de sajnos a nyugati
egyházak sincsenek igazán tisztában a lehetőségekkel és a körülményekkel. Mára az 1910 körüli tíz
százalékról kettőre csökkent a közel-keleti keresztények aránya. Említette, hogy a maronita majd pro testáns BUTRUSZ AL-BUSZTANI (1819-1883) író, nyelvész, dragomán (követségi tolmács) 1870-ben Bejrútban nemzeti iskolákat nyitott, ahol minden felekezet gondoskodott a sajátjainak hittanóráiról. A protes táns misszió is ekkor erősödött meg, és adták ki az első modern arab nyelvű Bibliát (Van Dyck’s Bible),
mégpedig azzal a szándékkal, hogy nyelvi színvonala a Koránéval vetekedjen. A fordítást a muszlim
JUSZUF AL-ASZIR (1815-1889) író, költő, vallásjogász lektorálta.
A Közel-Keleten az arab szocializmus sohasem volt ateista, ám a korrupt és kiszolgáltatott államokban
a gazdasági fejlődés egy szűk elitet szolgált ki. Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb lett a gazdasági
és politikai instabilitás, így például Libanon, amelyet az 1970-es évekig a Közel-Kelet Svájcának neveztek, ismételten a tönk szélére került. Az állami tisztségek elosztása ma még az 1932-es arányok alap ján történik ― 60 százalék keresztény, 40 muszlim, de mára ez körülbelül 30-70-re változott. A KözelKeleten az elmúlt 110 évben a keresztények száma négyszeresére, a muszlimoké tízszeresére növekedett, a kivándorlás azonban ezen is sokat ront. Az USA és az EU a szankciókkal tulajdonképpen a
szír népet bünteti. Naponta csak 3-4 órában van áramszolgáltatás, állandósult az üzemanyag- és a kenyérhiány. Az előadó 2017-ben járt Szíriában, de ma ahhoz képest is sokkal szomorúbb a helyzet. Sokan nyugatra és az Egyesült Arab Emirátusokba járnak dolgozni, és ha a helyzet nem javul, soha nem
fognak visszatérni.
Mi a megoldás? A keresztények részére nem lehet területi autonómiát biztosítani, ahhoz túlságosan
keveredik a lakosság. Az egyházhoz tartozás politikai képviseletet is jelent, de újra kellene gondolni: le gyen vallási és kulturális autonómia, de az általános polgári jogok is érvényesüljenek, így például a pol gári házasság. Megoldás csak kompromisszumokkal képzelhető el, és a keresztények is megosztottak.
Az előadó 2017-ben 30 interjút készített Libanonban szíriai és iraki menekültekkel. Szíriában 7, Irakban már 14 éve folyt a háború, az irakiak, akik először belső menekültek voltak, addigra teljesen kime rültek. A szírek azt mondták, hogy visszaköltöznének, ha újjáépíthetnék a házaikat, de azóta már ők is
el akarnak menni. Nyugaton sokat foglalkoznak a muszlim bevándorlókkal, de a keresztények problé máját nem értik. A keleti kereszténységnek (ahogy az iszlámnak) a közösségi lét az alapeleme, fontos,
hogy külső megnyilvánulásai legyenek a hitnek, az ünnepi felvonulásoktól elkezdve. Nyugaton a közös ségi szempont egyre inkább kiesik, és a keresztény élet (is) individualizálódik.
Kérdésekre válaszolva SPEIDL BIANKA elmondta, hogy az iszlámban évszázadok óta egyfajta intellektuális stagnálás figyelhető meg. A görög szellemi örökség inspiráló hatása megszűnt, a konzervatív ten denciák, így például a vahabizmus érvényesül. A privát iszlámnak is vannak hívei, de ez csak egy szűk
kört jelent. A keleti keresztények esetében a civil társadalom megerősítése jelenthetné a kiutat. Egy ke resztény párt önmagában nem lenne elég erős. Frakcióként koalíciós partner lehetne, de akkor az a
kérdés, hogy ki lenne az állam partnere, a keresztény párt vagy az egyházak. A protestánsok persze
sokkal kevesebben vannak. Szíriában egy ma már csak 30 ezer lelket számláló egyház mind az öt
püspökségét megtartotta, a hívek fogyása ellenére is. Átfogó segítségre lenne szükségük. Irakban inkább lehetett volna területi autonómiát kialakítani a keresztényeknek, de mára már úgy tűnik, hogy ez
elkésett.
Arra a kérdésre, hogy az iszlám miért nem nyitott mások iránt, a válasz: a muszlimokkal lehet baráti viszonyt kialakítani, de a közösségi kontroll hatására az egyén viselkedése megváltozhat. Ez pedig nem
rosszindulat vagy agresszivitás, hanem szabálykövetés. A szabályozottság sokkal elviselhetőbb számukra, a szabadsággal a legtöbben nem tudnak mit kezdeni. Nyugaton a keresztek eltávolítása, a köztéren felállított karácsonyfáról való lemondás az utolsó pillérek lebontását jelenti, hiszen a muszlimok
igazán a transzcendenshez tudnának kapcsolódni. A mérsékelt muszlimok elfogadják a kereszténye ket. A szekularizáció persze az iszlámot is érinti. Tunézia ebből a szempontból különösen érdekes.
HABIB BURGIBA elnök 1960-ban betiltotta a ramadánt, és szekuláris, autoriter rezsimet alakított ki. Itt,

2011-ben kezdődött az arab tavasz gazdasági problémák miatt azzal, hogy egy utcai árus engedély hiánya miatt felgyújtotta magát. A felkelés eredménye felvilágosult iszlamista fordulat lett, amely azt hir deti, hogy: „Azért nem igazságos a társadalom, mert nem eléggé muszlim.” A 2011-13 közötti egyipto mi iszlamista kormánynak katonai puccs vetett véget.
A muszlimok Nyugaton nem tudnak mihez kapcsolódni. A nyugati társadalmakban felhígultak a szoká sok és általában a vallásgyakorlás. Az iszlámra való áttérést sokaknál az motiválja, hogy egyszerű és
átlátható. A szegényadó (zakát) általában tíz százalék, a síitáknál ehhez még további öt járul különbö ző projektekre. Az Öböl-monarchiákban túlnyomórészt nem muszlim vendégmunkások dolgoznak, és
ezek az államok elsősorban a jelenleg 6-7 százaléknyi európai muszlimot segítik ― nem véletlenül alakulnak iszlám bankok, és haladja meg ezt az arányt a halal-élelmiszerek forgalmazása.
*
A témát és a meghívást az motiválta, hogy az idei ökumenikus imahét anyagát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa (MECC) állította össze Mt 2,2. alapján: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk,
hogy imádjuk őt.” Bármennyire nehéz és szomorú is most arrafelé a keresztények helyzete, ők sem
érik be ennek megállapításával, amint erről az utolsó mondat is tanúskodik: „Az MECC továbbra is azért
imádkozik és munkálkodik, hogy Krisztus világossága egyre fényesebben ragyogjon napkeleten.”
Szentpétery Péter, bizottsági elnök

Vallásközi Dialógus Bizottsága zárt ülése
A magyarországi zsidó irányzatok bemutatása
A MEÖT Vallásközi Dialógus Bizottsága 2022. május 23-án 11 órakor tartotta soron következő ülését
az ökumenikus tanács első emeleti tanácstermében. A zárkörű előadás vendége Dr. RÓNA TAMÁS főrabbi volt, aki A magyarországi zsidó irányzatok bemutatása címmel tartott egy rendkívül érdekfeszítő előadást. A jelenléti előadás mellett online is volt lehetőség bekapcsolódni az alkalomba, azok számára,
akik ezt kérték. A főrabbi életpályáját Dr. FISCHL VILMOS főtitkár úr mutatta be. Ezután Prof. Dr.
SZENTPÉTERY PÉTER, a bizottság elnöke köszöntötte őt.
Az előadás a sajátos magyarországi helyzetet mutatta be, elkezdve a kezdetektől, a honfoglalástól
napjainkig. A nagyívű előadás különösen kitért a
19. századi saját magyar irányzatokra (neológ, ortodox és ante statusquo), majd végig vitte azok
tovább élését a mai napig, rámutatva arra, hogy a
rendszerváltás után milyen újabb irányzatok jelentek meg a hazai palettán. Főrabbi úr őszintén beszélt a zsidóságon mint valláson belüli irányzatok
közti helyzetről, kiemelte a zsidó-keresztyén párbeszéd fontosságát, a megújulás szükségességét,
amelyet a cikk írója is rendkívül fontosnak tart
minden vallásra nézve.
A beszélgetés végén kérdésekre került sor. KOVÁCS ÁBRAHÁM, PATAKY ALBERT és MÉSZÁROS KÁLMÁN részéről elhangzott komoly kérdésekre szép és szabatos válaszokat kaptunk. A válaszokból a hazai vallását gyakorló zsidóság számát, hitéletét és tevékenységeit még jobban láthatták és érthették a bizottság
evangélikus, református, baptista és pünkösdi tagjai. Az ülés végén a bizottság elnöke az Örökkévaló
áldását kívánta a főrabbi úr életére és munkásságára.
Prof. Dr. Kovács Ábrahám, egyetemi tanár, bizottsági tag

