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Beszámoló a 2016-os esztendő zsidómissziós szolgálatairól

A 2016-os esztendő igen intenzív volt a közös munka és események szervezése (Izraelfórum) és a
tervezett  események  lebonyolítása  szempontjából,  illetve  felkészülés  a  Reformáció  500
évfordulójának megünneplésére.

Időrendben haladva a következő eseményekről számolhatok be:
 Március 5. Izraelfórum alkalmai közül az első. Első pontunk a világ jelenlegi helyzetének

bibliai feldolgozása és imaközösség volt. Különös tekintettel a zsidómisszió, iszlámmisszió
tekintetében. Ezen az eseményen előkészítettük Jobst Bitner magyarországi látogatását. Ő
maga egy németországi  evangélikus  lelkész,  akit  az  Úr arra  indított,  hogy az  ébredés  a
kiengesztelődéssel és a múltban megtörtént bűnök megvallásával és mindez elsősorban a
zsidóság felé irányulva történhet meg. Így az Egyház csak akkor ébredhet fel, ha krisztusi
szeretet  ébredhet  szívében a  zsidóság felé  való  szolgálat  során.  Ő maga gyülekezetével
végiglátogatja azokat a helyeket, ahol a második világháborúban holokauszttal kapcsolatos
deportálások  elkezdődtek.  Így  jutott  el  Budaörsre  is  (április  4.),  ahol  az  önkormányzat
meghívására  az  Illyés  Gyula  gimnázium  diákjainak  részvételével  igen  erőteljes
bizonyságtételt tett. Várják őt vissza 2017-ben is.

 Március  29-  április  2-ig  Norvégiába  utazhattam,  amikor  is  a  Norvég Egyházi  Szolgálat
Izraelért  (a  norvég  missziós  szervezet,  amihez  a  magyarországi  Gisle  Johnson  Intézet
tartozik)  vezetősége  és  teológusai  a  Nostra  Ætate  50  éves  évfordulójára  megjelent
misszióval foglalkozó dokumentumát értékelték.

 Magyarországra látogatott  az  „Apple of His Eye” amerikai  missziós  társaság is,  mellyel
korábbról  jó  kapcsolataim vannak.  Május 5-én az itteni  szolgálati  lehetőségekről,  illetve
zsidómissziós segítségnyújtás kérdéseiről volt szó.

 Május  9-én  egy  igen  komoly  teológiai  és  missziói  megbeszélésen  voltam  jelen.  Az
Izraelfórum egyik tagja  a  Zsidók Jézusért  magyarországi  szervezete  az ozorai  New Age
fesztiválra készült föl, ahová tudomásuk szerint sok zsidó látogat el.

 Jobst Bitner gyülekezetéből származik Anna Möller fiatal egyetemista leány is, aki a családi
titkokat földerítve döbbent rá arra, hogy nagyapja náci tiszt volt és a budapesti zsinagóga
megszentségtelenítésében igencsak komoly része volt a második világháború alatt. Június 3-
án helyezett el emléktáblát a zsinagóga kertjében. Erről az eseményről képes beszámolót is
készült.

 Szeptember  8-án a  Dávid Sátora gyülekezetben egy igen különleges  alkalmon vehettem
részt,  ahol három külföldi  előadó osztotta  meg látását  abban a kérdésben, hogy hol van
szerepe  a  mai  Egyház  ébredésében  a  zsidóságnak  és  a  zsidósághoz  fűződő viszonynak.
Johannes Fichtenbauer, Eyal Friedman és Nagy Dávid arról beszéltek, hogy elkerülhetetlen
az  egyház  számára  az  evangélium  hirdetése  a  zsidóság  számára  és  ezzel  együtt  a
kiengesztelődés.

 Karácsonykor szerveződő megemlékezés a Városmajorban. A templom környékén a XII.
kerületi  nyilasok brutális  módon gyilkoltak meg több száz  zsidót.  A Hanuka ünnepének
egybeeső  napján  a  Hanuka  fényeit  gyújtották  meg.  A  fény  és  a  csoda  ünnepe  (a
Makkabeusok  története).  Olyan  ünnep,  amikor  maga  Jézus  is  Jeruzsálemben  volt  (a
templomszentelés ünnepe - Hanuka). Ezen az ünnepen nyilatkoztatta ki, hogy Ő Izrael és a
világ Igaz Pásztora.

 A GJI szolgálatának része az is,  hogy a látóterembe kerülő zsidó származású embereket
segítsem a Bibliaismeretben, Krisztus megismerésében. Ez sok esetben komoly lelkipásztori
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kérdés, hiszen a megtört szív, az emberi nehéz sorsok, a krízishelyzetek a
zsidókat sem kerülik el.

 GJ  Intézethez  tartozó  munkámnak  tartom  azt  is,  hogy  az  EKE
Bibliaiskolában Ószövetségi Bibliaismeretet oktatva az egyház szolgáló népének közelebb
próbálom hozni hitünk, keresztyénségünk zsidó gyökereit.

Endreffy Géza 


