
A Norvég Egyházi Szolgálat Izraelért (NCMI)
magyarországi intézete

a Gisle Johnson Intézet (GJI)
tevékenysége a 2013-as esztendőben

A  GJI  szolgálata  alkalmi  és  rendszeres  alkalmak  megszervezéséből  áll.  Ez  ebben  az
esztendőben is  így  volt,  hiszen volt  konferenciánk amelyet  hosszú előkészítő  munkával
szerveztünk meg és találkozók, megbeszélések, imaközösség, amely rendszeresek.

• A legfontosabb rendszeres alkalom, melyen részt veszek az  Izráelfórum,  melynek
alapító  tagja  is  vagyok.  Ez  a  „Kerekasztal”  11  szervezetet,  gyülekezetet,  missziós
csoportosulást jelent akiknek Isten szívükre helyzete az Ő népéért való imádkozást,
a bizonyságtételt és az igehirdetést valamilyen formában. Ezek a következők: Dániel
csoport;  Éjféli  Kiáltás  Misszió;  Izrael  Keresztény Barátai;  Keresztények Izraelért;
Keresztyén bizonyságtétel Izraelért; Magyar Evangéliumi Aliansz; Menóra Messiási
Gyülekezet;  Nemzetközi  Keresztény  Követség  Jeruzsálem;  GJI;  Zsidók  Jézusért
Szervezet és a Segítség az Élethez Alapítvány. Az Izráelfórum évente 3-4 alkalommal
jön  össze,  találkozásunk  helyszíne  a  baptista  „Bárka”  gyülekezet.  Alkalmainkat
teológiai  kérdésekkel  kezdjük,  valaki  fölkészül  egy  kérdésből  (pl.  mennyiben
tekinthető Izrael  állama magalakulása Isten ígéretei  beteljesülésének?),  bevezetőt
mond hozzá és megosztjuk egymással látásunkat, véleményt cserélünk. A társaság
nagyon  sokszínű.  Van  olyan,  aki  a  bizonyságtételig  sem  megy  el,  az  imádkozás
szolgálatát  végzi.  Van,  aki  az  egyházban végzett  teológiai  munkájával  hívja  föl  a
keresztyének  figyelmét  Isten  népének  helyzetére  és  próbálja  alakítani  felekezete
véleményformálását.  Van,  aki  lelki  olvasmányok  nemzetközi  szervezetének
irodalmát  lefordítva  szolgál  és  van,  aki  frontális  utcamissziót  végez.  Ezeken  az
alkalmakon  próbálunk  közéleti  kérdésekre  is  reflektálni,  hallattuk  hangunkat  a
sajtóban is.

• A 2013-as esztendő leglátványosabb megmozdulása egy konferencia megszervezése
volt  november  18-ára  az  EHÉ-re.  Címe:  Az  antiszemitizmus  mint  teológiai  és
társadalmi  probléma  Konferencia  a  Norvég  Egyházi  Szolgálat  Izraelért  és  a
Magyarországi  Evangélikus  Egyház  szervezésében  volt.  A  szervezést  többen
végeztük:  Fabiny  Tamás  püspök  és  Fabiny  Tibor.  Előadók  a  következők  voltak:
Köves Slomó ortodox rabbi, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)
vezetője;  Rolf  Gunnar  Heitmann,  a  Norvég  Egyházi  Szolgálat  Izraelért  vezetője;
Tatai István református lelkész; Vattamány Gyula teológus-vallástörténész, a Wesley
János  Lelkészképző  Főiskola  tanára;  Csepregi  Zoltán  egyháztörténész,  az
Evangélikus  Hittudományi  Egyetem  tanszékvezető  tanára;  Donáth  László
evangélikus  lelkész;  Kovács  András  szociológus.  A  konferencia  egy
fórumbeszélgetéssel  zárult,  melynek  résztvevői  a  következők  voltak:  Jutta
Hausmann (Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetség Tanszékének vezetője),
Avi  Snyder  (a  „Zsidók  Jézusért”  európai  és  magyarországi  vezetője),  Simonyi
Andrea  (Segítség  Az  Élethez  Alapítvány  titkára),  Mátis  Lilla  (filmrendező,
Keresztyén  Követség  Jeruzsálem  tagja),  Rolf  Gunnar  Heitmannnem  (NCMI)  A
konferencia  részvevőinek  száma  80  körüli  volt.  Az  eseményről  nem  csak  az
evangélikus és egyházi, de világi sajtó is közlést adott.

• Ehhez  a  konferenciához  kapcsolódóan  szerveztem  meg  egy  emléktábla  avatását,
melyet Zuglóban a Gyarmat utca 14. számú ház falán helyeztünk el ünnepélyesen. A
táblán  található  felirat  ez:  Ezt  a  házat  a  norvég  lelkész  és  misszionárius,  Gisle
Johnson  (1876–1946)  vásárolta  1922-ben  a  zsidóság  körében  végzett  keresztyén
szolgálat,  tanítás  és  istentiszteleti  élet  központjául.  Az  épület  a  Norvég  Egyházi



Szolgálat  Izraelért  tulajdonában  állt,  majd  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház
vette  át  1950-ben,  és  néhány  évig  misszionáriusképző  iskolaként  működött.
Állíttatta  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  és  a  Gisle  Johnson  Intézet.  Az
alkalmon áhitatot tartott D. Szebik Imre püspök és megjelent Boleratzcky Lóránt is,
akinek az NCMI újra Magyarországra kerülését is köszönhetjük.

• Részt vettem továbbá egy EU-s finanszírozással létrejött konferencia sorozat egyik
alkalmán,  mely  az  Aktív  emlékezet  címet  viseli.  Több  Közép-európai  országban
megrendezett sorozat volt ez az Izráelfórum egyik alapítójának (Segítség az Élethez
Alapítvány)  szervezésében.  A  sorozat  Holokauszt  túlélőket  szólított  meg  és  a
különböző  helyszínek  összefüggéseiben  és  az  ott  történt  események  alapján
szólította  meg  az  ott  élő  gyülekezeteket  és  szólította  föl  őket  imádkozásra  és
cselekvésre az antiszemitizmus ellen. Én Kassára tudtam eljutni.

• Nagy esemény előkészületei zajlanak most, melyben – lehetőségeimhez mérten –
próbálok magam is rész venni. Ez a Menetelés az Életért mozgalom, mely végig járja
a  deportálások  útvonalát,  felhívva  a  figyelmet  a  Holokauszt  botrányára  és
szégyenére. A szervezet, amely ez a „zarándoklatot” kitalálta olyan megtért emberek,
akiknek szülei, nagyszülei SS tisztek, katonák, börtönőrök voltak.

• Erkölcsi  és  némileg  fizikai  támogatással  voltam  jelen  az  Izráelfórum  egy  másik
alapítója a CWI (Keresztyén Bizonyságtétel Iráelért) utcamisszióján, mely Budapest
belvárosában zajlott.

• Részt  vettem  a  Zsidók  Jézusért  Szövetség  (JfJ)  vacsoráján  is,  melyet
Magyarországra költözésük és  hivatalos bemutatkozásuk alkalmával  tartottak.  Itt
nagyon jó találkozási lehetőségek adódtak más szervezetekkel, csoportosulásokkal,
melyekkel közös a szolgálati területünk.
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