
Ökumené 
a gyakorlatban

Rohály Gábor emlékére

A reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából olyan magyarországi szer-
vezetek, mozgalmak képviselőivel beszélgettem, akik munkájuk, hivatásuk
gyakorlása során megélik az ökumenét, és vallják, hogy az evangelizáció, a
teremtésvédelem és az egészségügy területén a keresztény felekezetek csak
együtt tudnak megfelelően válaszolni az újabb és újabb kihívásokra. Arra
kértem Szecsődi Péter ceglédi plébánost, a Fokoláre Mozgalom Papi Ágának
tagját; Bakonyi Lászlót, a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének
elnökét; Márton Andreát, a Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat budapesti központjának vezetőjét; Rohály Gábort, a Naphimnusz
Teremtésvédelmi Egyesület elnökét; valamint Dar vas Mártont és Nagy An-
nát, az Ökumenikus Ifjúsági Iroda munkatársait, hogy mutassák be szer-
vezetük, intézményük ökumenikus kezdeményezéseit, programjait.

A Fokoláre Mozgalom is, mint minden mozgalom és megújulás, amit
a Szentlélek az egyházban elindít, egy személyen keresztül jelent meg.
A Szentlélek kiválaszt egy Istenre figyelő embert, megajándékozza egy
karizmával, egy ajándékkal, és vezeti, hogy a karizma kibontakozzon
és az egész egyház számára ajándék legyen. Chiara Lubich-ot 1943-
ban meghívta Isten, hogy életét feltétel nélküli szeretettel adja oda neki.
A válasz egy mindent odaadó igen volt. Ahogyan Mária kimondja az
igenjét Istennek, és nem vonja vissza, hanem egész élete igenné vá-
lik, úgy Chiara élete is folyamatos igen lesz Isten számára. Az ilyen
lelket tudja a Szentlélek használni, és általa nagy műveket létrehoz-
ni. Neki, és a hozzá csatlakozó lányoknak a Szentírás minden szava
új fényben kezd világítani. Megértik, hogy a Szentírás igéit nemcsak
olvasni, hanem tenni is kell. Mindezekből kiviláglik egy ige, amit Jé-
zus a szenvedése előtt a főpapi imájában kér az Atyától: „Legyenek
mindnyájan egyek” (Jn 17,21). A mozgalomnak nagyon sok kegyel-
mi kincse van, de a célja, hogy Jézus vágyának megvalósulása legyen,
mindenhová a szeretet egységét vigye. A mozgalom szellemisége már
az 1960-as években megjelent hazánkban, de nem szervezeti formá-
ban. A kommunista diktatúra nem kedvezett a lelkiségi mozgalmak
terjedésének. 1970-ben néhány pap elköteleződött a hazai mozgalom
szervezésében. Most több száz elkötelezett tagja van.

Mivel a mozgalom célja a Jézusban megélt egység, Jézus pedig min-
den benne hívőnek az egységét kérte, ezért a Szentlélek hamar vilá-
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 gossá tette, hogy a mozgalom révén sajátos terve van az ökumenizmus
megvalósulásában. Chiara a szeretet egységét élte meg, és a Szentlé-
lek hozta hozzá azokat, akik nyitottak voltak Jézus vágyára. 1961-ben
a németországi Darmstadtban evangélikus lelkészekkel találkozott, akik
szívesen megismerték a Fokoláre Mozgalmat. Majd Canterbury érse-
ke, Michael Ramsey is rácsodálkozott a Fokoláre Mozgalom értékei-
re, és meghívta Chiarát, hogy segítsen megvalósítani a lelkiséget az ang-
likán egyházban is. 1967-ben pedig Athenagorasz konstantinápolyi
pátriárka invitálta Isztambulba: a találkozó hatására a Fokoláre Moz-
galom karizmája az ortodox egyházban is elkezdett terjedni. Ma a Fo -
koláre Mozgalomnak az összes keresztény felekezetből vannak tagjai.

A mozgalom rendszeresen tart ökumenikus találkozókat, amelyek
során elmélyítik és megerősítik az egység iránti elkötelezettségüket,
és elviszik a perifériákra annak gyümölcseit. A keresztény egyházak
és mozgalmak Együtt Európáért című, évenként megrendezésre ke-
rülő találkozóját is a Fokoláre Mozgalom kezdeményezte, és szervezi
a mai napig. A legutóbbi találkozó 2016-ban Münchenben volt, több
ezer résztvevővel. A hazai Fokoláre Mozgalom számára is fontos az
ökumenikus törekvés. Lelkipásztorok és világiak egyaránt érezték,
hogy amit elrontottunk, azt a Szentlélek velünk és általunk akarja hely-
reállítani. Ahol a lelkiség papjai jelen voltak, mindenütt kapcsolatot
kerestek és alakítottak ki protestáns lelkészekkel. Így alakultak meg
azok lelkészkörök, amelyek keretein belül rendszeresen — általában
havonta — találkoznak, és a kölcsönös megismerésben, megértés-
ben és szeretetben élnek meg egy új egységet. Nem akarjuk egymást
megtéríteni, nem akarunk vitatkozni, elsősorban meg akarjuk érte-
ni a másikat. Így megszűnt a bizalmatlanság, és sokkal közelebb ke-
rültünk egymáshoz, mint azt korábban gondoltuk vagy reméltük.
Igazi testvéri közösség jött létre. Jó néhány ilyen lelkészkör műkö-
dik az országban, és ennek kisugárzásaként a különféle gyülekeze-
tekben is megtermi az egység gyümölcsét. Ezeknek a lelkészköröknek
évenként van találkozójuk különböző városokban, ahol megosztják
tapasztalataikat és megerősítik egymást.

A jövőre vonatkozóan nem annyira terveink, mint inkább reményünk
és vágyaink vannak. Mindig meg akarjuk tenni azt, amit Isten elénk
tár, hogy az Ő mindenkit üdvözíteni akaró terve megvalósuljon. Bízunk
abban, hogy vezet bennünket, és ha mi megtesszük azt, amit kér, ak-
kor beteljesül Jézus vágya: „Ut unum sint!”

Az 1992-ben alakult egyesület alma matere a Semmelweis Egyetem
Mentálhigiéné Intézete. A szervezet örökös tiszteletbeli elnöke, a kép-
zések szakmai vezetője Debrecenyi Károly István református lelkész,
mentálhigiénés szakember, terapeuta, klinikai lelkigondozó, diplo-
más szupervízor, teológus, szabad interakciós csoportvezető, bib-
liadráma vezető és kiképző, vezető-főtanácsos. Az egyesület létre-
hozása annak köszönhető, hogy a különböző felekezetekhez tartozó
szakemberek, orvosok, egészségügyi szakdolgozók, lelkipásztorok
felismerték, a betegágy mellett beteglátogató tevékenységet végző mun-
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hogy segítsük a be-
teget a saját vallási,
kulturális erőforrá-
sának újrafelfede-
zésében

Bakonyi László klinikai
lelki gon dozó, mentál-

462

14_BESZÉLGETÉS_IkkerEszter_Layout 1  2017.05.15.  12:10  Page 462



katársnak szüksége van egy speciális felkészültségre. A lelki gon do -
zó nak hitelesnek kell lennie, a betegágy mellett csak őszintén lehet
helyt állni, a saját sérülékenységét is vállalva a segítő hivatás gyakorlása
közben. Ezt a munkát főként önkéntesek végzik, kevés a megélhetést
is biztosító lelkigondozói státusz. Az egyesület alapvetően képző egye-
sület, akkreditált felnőttképzési programmal rendelkezik.

Az egyesületünk tagjai holisztikus szemléletű gyógyító csopor-
tok munkatársai, akik vallják, hogy a test és a lélek együtt gyógyul,
elválaszthatatlanul együtt élik meg az ember létezését. Fontosnak
tartjuk a különböző képzettségű, a betegek iránt elkötelezett szak-
emberek együttműködését. Az egészségügyi intézmény ellátottja a
betegség kezelésén kívül gyakran igényel pszichés és spirituális tá-
mogatást. Ennek elmaradása akadályozhatja a gyógyulást. A klini-
kai lelkigondozó az elsajátított szakismeretek birtokában tisztában van
azzal, hogy a lelkigondozott és ő maga is hármas kapcsolati szállal
rendelkezik (önmagával, környezetével és spirituális szinten). A lelki -
gondozott kapcsolati szálai lehetnek tudatosan ápoltak, vagy sem,
míg a lelkigondozó tudatosan viseli gondját ezeknek a saját vonat-
kozásában. Ha a lelkigondozott nem is ismeri fel, nem is nevezi né-
ven saját kapcsolati rendszerét, a lelkigondozó azért tudja, hogy ren-
delkezik ezekkel, s bízik a kettejük találkozásában a spirituális térben,
abban a térben, ahol már nem csak ketten vannak…

Fontos, hogy a klinikai lelkigondozó, a beteglátogató képes legyen
az ökumenikus szemlélet elsajátítására, hogy saját vallási meggyő-
ződésébe, világképébe be tudja fogadni a másikét is. A lelkigondozást
egy olyan spirituális közegnek tartom, ahol a felekezeti hovatarto-
zás kérdése olyan hangsúllyal szerepel, amennyire azt a lelkigondo -
zott önmaga számára szükségesnek tartja. Álláspontom szerint a
lelkigondozó feladata nem az, hogy megoldjon egy problémát, ha-
nem a beteget segítse abban, hogy önmaga számára megfogalmaz-
za a problémáját (azt, ami foglalkoztatja, nyugtalanítja), meghatározza
a célokat, és felismerje azokat az eszközöket, amelyek ennek a célnak
az eléréséhez önmaga számára vállalhatók. Lehet, hogy nem tudja
levenni a keresztet a válláról, de segíti abban, hogy erőt kapjon an-
nak hordozásához. Úgy vélem, ha valaki keresztény, legyen jó ke-
resztény, ha zsidó, legyen jó zsidó, ha muszlim, legyen jó muszlim.
A kérdés az, hogy az egyén mit kezd a saját vallási, kulturális örök-
sé gével, egy betegség vagy egy más, nehéz szituáció esetén hogyan
képes azt felhasználni? A lelkigondozónak abban kell segítenie a be-
tegeket, hogy a saját vallási, kulturális örökségükből tudjanak merí-
 te ni. Egy ember hitét soha nem szabad megkérdőjelezni.

Aki lelkipásztorként végez beteglátogató tevékenységet, magá-
val hozza a szentségek kiszolgáltatására vonatkozó jogosultságokat.
Amennyiben a beteglátogató világi személy, és a beteg részéről van
igény egy lelkipásztor segítségére vagy a szentség felvételére, akkor
vállalnia kell a közvetítő szerepét a beteg és a lelkipásztor között. Jó-
magam világiként öt évig áldoztattam idős, beteg embereket a Bu-
dapesti Katolikus Kórházlelkészség által látogatott intézményekben.

higié nés szakember, a
Klini kai Lelkigondozók
Ökumenikus Egyesü-
letének elnöke
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Számomra az ökumené nem csak a keresztény felekezetek egy-
ségtörekvését jelenti. Amikor az ökumenéról beszélek, eszembe jut
an nak eredeti értelme, mely szerint az egész teremtett világot egy
tető alatt, egy nagy egységként kell látni. Miképpen vonatkoztathatjuk
az ökumené fogalmát az egész teremtett világra és a saját egyéni éle-
tünkre is? Miként tudjuk azt a számos tevékenységet egy egységbe
fogni, amelyet mindennapjainkban végzünk? Meglátásom szerint
a lelkigondozás nemcsak szakma, hanem valódi hivatás, amelyből a
hivatás gyakorlójának is erőt kell merítenie, önreflexióval és a saját
spirituális szálának következetes, hűséges ápolásával, megelőzve ez-
zel a segítő foglalkozásúakat is veszélyeztető kiégést.

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a Katolikus Karitász — a Ka-
 tolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének — intézménye. A Kato -
likus Karitász felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül nyújt se-
gítséget, az intézményünk mindenki számára nyitott: bármilyen
vallású, felekezetű vagy a hitet kereső rászorulót fogadunk. Az el-
múlt két-három évben megfigyeltem, hogy növekszik azoknak a hoz-
zánk fordulóknak a száma, akik azért kérnek segítséget egyházi in-
tézményünkben, mert nálunk bátran vállalhatják a spiritualitásukat.

Elsősorban szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal foglalkozunk.
A szerfüggőség (alkohol, drog, gyógyszer) mellett nem feledkezhetünk
meg a viselkedési addikciókról sem, ezek közé tartozik többek között
az étkezési zavar, a játék- és az internetfüggőség, valamint a munka-
alkoholizmus is. A munkatársaimmal hiszünk abban, hogy a szenve-
délybetegek kezelése esetében egy rendszerszemléletű megközelítést
kell alapul venni: azaz nemcsak a függőséggel küzdő személlyel, ha-
nem a hozzátartozóival is foglalkozunk, őket is várjuk. Fontos, hogy
a szenvedélybeteg környezetében élők felismerjék, a viselkedésükkel
miként járulnak hozzá a függő személy életviteléhez. A családban (amit
tekinthetünk egy rendszernek) sokkal nagyobb a változás potenci-
álja, ha a rendszer minden tagja közösen dolgozik a változáson és
a fejlődésen, és hajlandó önvizsgálatot tartani annak kapcsán, hogy a
szenvedélybeteg társat, hozzátartozót miként tudja jól segíteni a gyó-
gyulásban.

Munkatársaink a keresztény egyházak különböző felekezeteihez tar-
toznak, így a munkahelyünkön is megéljük az ökumenét, amellett, hogy
az intézményünk alapvetően katolikus. Ellátottjainknak olyan lelki prog-
ramokat kínálunk, amelyek a katolikus egyházi évhez kötődnek.

A Magyar Katolikus Egyház tulajdonában egy rehabilitációs in-
tézmény van, amely a Komárom-Esztergom megyei Leányváron ta-
lálható, de ott is csak férfiakat fogadnak. Ahhoz, hogy tovább tudjuk
küldeni ellátottjainkat (férfiakat, nőket, fiatalokat, gyermekeket) egy
rehabilitációs intézménybe, együtt kell működnünk más történelmi
egyházak hasonló jellegű intézményeivel. Számos hosszú terápiával
foglalkozó intézetet egyházi szervezet vagy alapítvány működtet.
Ezek közül szeretném kiemelni a Magyarországi Református Egy-

Választ kell adnunk a
szenvedő ember prob-
lémáira

Márton Andrea, a Ka-
tolikus Karitász RÉV
Szenve délybeteg-segí-
tő Szolgálat budapes-
ti központ jának veze-
tője
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ház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziójának ráckeresztúri drogterápiás
otthonát, valamint zsibriki rehabilitációs intézetét, illetve a Magyar
Pünkösdi Egyház fenntartásában álló dunaharaszti Hajnalcsillag Re-
habilitá ciós Otthont. Együttműködünk mind a ráckeresztúri és a
zsibriki, mind pedig a dunaharaszti intézmény munkatársaival.

Az egyházi intézmények munkatársaival időről időre szakmai meg-
beszélés keretében találkozunk, ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy
tapasztalatokat cseréljünk, egyeztetést folytassunk az együttműködési
lehetőségekről. Ezeken a találkozókon a zsidó közösség képviselői is
jelen vannak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyarországi Re-
formátus Egyház ráckeresztúri és zsibriki intézményeinek munkatársai,
valamint a Magyarországi Baptista Egyház és a Magyar Pünkösdi Egy-
ház Mindenki Templomának Gyülekezetéhez tartozó Emberbarát Ala-
pítvány kollégái mellett. Ezeken az alkalmakon Victorné Erdős Eszter
református lelkész ismerteti a Kábítószerügyi Tanács ülésein elhang-
zottakat, hiszen ő képviseli a tanácsban az egyházi szervezeteket. A Ká-
bítószerügyi Tanács számára mi is megfogalmazhatunk javaslatokat,
ezeket szintén Victorné Erdős Eszter továbbítja. Már javasoltuk, hogy
legyenek felmérések, kutatások a hajléktalanok és a szenvedélybete-
gek ellátásának ügyében.

A Baptista Szeretetszolgálat által működtetett Utcafront Menedék
Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye az
utcán élő szerhasználókkal, szenvedélybetegekkel foglalkozik, nekik
ezen a területen volt nagyon sok javaslatuk arra vonatkozóan, hogy
hogyan lehetne hatékonyabban segíteni a hajléktalan szenvedélybe-
tegeknek. Nekünk is van alacsonyküszöbű szolgáltatásunk, de nem ta-
lálkozunk olyan mértékben a hajléktalan szenvedélybetegekkel, mint
a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai, akik az utcafront szolgála-
tot működtetik.

A találkozóknak szerves része az imádság, amelyet minden al-
kalommal más közösség képviselői vezetnek. Olyan imát választunk,
amelyet a zsidó és a protestáns testvérekkel együtt örömmel tudunk
imádkozni.

Az utóbbi két évben a református kollégákkal a kábítószer elle-
ni küzdelem nemzetközi napján a Margitszigeti Szabadtéri Színpad
mellett közösen szervezett program keretében igyekeztünk felhív-
ni a figyelmet a problémára.

Meglátásom szerint egy terápiás folyamatban meghatározó, ha az
ellátott számára erőforrást jelent a hit, ebben kell őt megerősíteni, és
nem az a lényeg, hogy melyik felekezethez tartozik. Úgy gondolom,
a hit ereje átsegítheti az embert a nehéz helyzeteken. Sokan abban a
reményben keresnek fel bennünket, hogy intézményünkben bátran
beszélhetnek a hitélettel és a vallással kapcsolatos kérdéseikről. Szá-
mos gyógyulófélben lévő szenvedélybetegnél tapasztalom, hogy
korábbi, gyermekkori vallásos és hittel kapcsolatos élményekre em-
lékezik vissza, és valamilyen formában ismét elkezdi gyakorolni a val-
lását. Az ellátottjaink szívesen részt vesznek azokon a programokon,

465

14_BESZÉLGETÉS_IkkerEszter_Layout 1  2017.05.15.  12:10  Page 465



amelyeken van lehetőség beszélgetésre vagy egy lelki élettel kapcsolatos
előadás meghallgatására, szentmisén való részvételre. Járt hozzánk egy
hajléktalan szenvedélybeteg fiatalember, aki, amikor le tudta tenni a
drogot, és javult az állapota, kért tőlünk egy Bibliát.

Az ellátottjainknak segítünk abban, hogy egy megtartó, a józan éle-
tet támogató közösségbe kerülhessenek. A Katolikus Karitász RÉV Szen-
vedélybeteg-segítő Szolgálatában működik a Gamma GT Szenvedély -
beteg Önsegítő Csoport. A csoportnak rendszeresen van a Katolikus
Egyház képviselői által vezetett lelkigyakorlata. Ezen kívül helyet biz-
tosítunk a drogról való leszokást segítő Narcotics Anonymous közös-
ségnek. Ezeknek a közösségeknek a vezetői olyan tagok, akik előrébb
tartanak társaiknál a gyógyulásban, a csoportvezető irányításával
egymást men torál ják a tagok. A közösség a tagok fejlődését szolgálja.
Nagyon fontos a sorstársi segítő, de mellette szükség van egy pro-
fesszionális segítőre is.

A Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat minden
szolgáltatása minden embernek szól.

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület 2011-ben alakult meg. Az
egyesület megalapításának gondolata még a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia 2008-as Felelősségünk a teremtett világért című, a teremtett
világ védelméről szóló körlevelén dolgozó szakértői társaságban fo-
galmazódott meg. Ez a körlevél valójában egy tanulmánykötet, amely-
 ben több gondolkodó is kifejtette, hogy a kereszténység, a katolicizmus
és a teremtésvédelem milyen kapcsolatban áll. Ez a szakértői társaság
különböző szabadegyetemek, és más, hasonló jellegű program meg-
szervezése után létrehozta a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesü-
letet Nobilis Márió pápai káplán, püspöki tanácsos, az Országos Lel-
kipásztori Intézet akkori igazgatójának támogatásával.

A civil szervezetünk önkéntesekből áll, akik annyi időt szánnak a
munkára, amennyit tudnak, ez meghatározza a kapacitásokat. Elin-
dítottuk és működtetjük a Teremtésvédelem.hu weboldalt, amelynek
felületén megjelentetünk híreket, reflektálunk eseményekre, illetve az
adventi és a nagyböjti időszakban heti rendszerességgel osztunk meg
elmélkedéseket. Ezen kívül van a Mária Rádióban egy négyhetenként
jelentkező műsorunk, az Új Ember hetilapban jelentetünk meg cikkeket,
valamint előadásokat tartunk ökológiai témában.

A szervezetünk neve az ökológiával foglalkozók védőszentjének, As-
sisi Szent Ferencnek a Naphimnuszából származik. Úgy véljük, hogy a
Naphimnusz mintája a helyes környezeti gondolkodásnak. A teremtmények
énekének nyolc szakaszát — amelyek többek között a napról, a hold-
ról, a szélről, az időjárásról, a vízről, a tűzről és a földről szólnak — egy
kiállítás keretében, nyolc szárnyasoltárszerű tablón dolgoztuk fel, kö-
zépen jelent meg maga a fő téma, mellette pedig a jó, reménytkeltő, va-
lamint a rossz, pusztítást okozó gyakorlatok. A Holnaphimnusz címet
viselő kiállítást legutóbb a 2016. októberi nagymarosi ifjúsági találko-
zón mutattuk be.

Az átfogó ökológiai
gondolkodás fontos -
ságára szeretnénk fel-
 hívni a figyelmet

Rohály Gábor, a Nap-
himnusz Teremtésvé-
delmi Egyesület elnöke

2017. április 22-én vá-
ratlanul elhunyt Ro -
hály Gábor. Requiescat
in pace. (A szerk.)
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Aktívan részt veszünk a Teremtés hete szervezésében, amely a Ma-
gyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának a kezdeményezése volt
közel tíz éve. A Teremtés hetét mindig a szeptemberről októberre for-
duló héten tartjuk. Minden Teremtés hete egy adott téma köré épül,
amelyet az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport ad meg,
amelynek mi is tagjai vagyunk. Az adott téma kapcsán gondolatéb-
resztőket írunk, amelyeket egy füzetben adunk ki. A kiadványunk az
ökumenikus hét minden napjára ajánl egy elmélkedést és egy gyakorlati
tanácsot. 2015-ben az éghajlati igazságosság témáját adtuk meg, Ná-
tán Dávid királynak elmondott példázatából kiindulva, amely egy gaz-
dag és egy szegény emberről szól (2Sám 12,1). A 2016-os Teremtés hete
„A szelídek öröksége” mottót kapta, a Hegyi beszédben elhangzó bol-
dogmondások alapján: „Boldog a szelídek, mert ők öröklik a földet”
(Mt 5,5). Ennek kapcsán arra kerestük a választ, hogyan lehetünk sze-
lídek a hegyekkel, a vizekkel, a növényekkel, az állatokkal, embertár -
sainkkal, kulturális értékeinkkel. Az ökumenikus hét során nem szer-
vezünk nagy központi ünnepségeket, ugyan van egy közösen tartott
nyitó vagy záró istentisztelet. A célunk az, hogy a kis közösségek he-
lyi szinten szervezzék meg a Teremtés hetét.

Nemcsak a közvetlen környezetvédelemnek, a háborítatlan ter-
mészeti környezet megőrzésének gondolatára szorítkozunk, hanem sok-
kal inkább az átfogó ökológiai gondolkodásra törekszünk, miként azt
Ferenc pápa kifejtette Laudato si’ kezdetű enciklikájában, felismerve azt,
hogy ugyanaz az értékrend kell, hogy működjön az emberben, ami-
kor a környezetet óvja, mint amikor embertársával és Istennel való kap-
csolatát éli meg. Tehát mi azt gondoljuk, hogy minden mindennel ösz-
szefügg, ahogy azt Ferenc pápa is megfogalmazta a Laudato si’-ben.
Együttműködő partnereink között van a Magyar Református Egyház
Ökogyülekezeti Mozgalma, amely a skót egyház példája alapján buz-
dít környezettudatosságra. Az Ökogyülekezeti Mozgalom kiadott egy
ajánlást arra nézve, hogy mitől lesz egy gyülekezet valóban ökogyü -
lekezet — erre a címre pályázni is lehet. A szempontok között van, hogy
egy évben legalább egyszer szabadban kell tartani egy áhítatot. Az Öko -
gyülekezeti Mozgalom mellett együtt dolgozunk a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoportjával, valamint
a metodista testvérekkel.

Az ENSZ-tagállamok számára 2015-ben szervezett párizsi klíma-
csúcsra az Egyházak Világtanácsa gyalogos zarándoklatot szervezett
Norvégiából, hogy ily módon fejezzék ki szolidaritásukat a klíma-
változás által leginkább sújtott területek lakói számára. A zarándok-
lat Norvégia északi részéből indult 2015 tavaszán és november végére
érkeztek meg a francia fővárosba, hogy felhívják a figyelmet az igaz -
ságosabb és fenntarthatóbb együttélés fontosságára. Ehhez az észak-
déli vonalhoz csatlakoztunk egy kelet-nyugati irányú kerékpáros za-
rándoklattal, amely a Teremtés hetére esett. Az első kerékpáros csoport
Kárpátaljáról, Beregszászból indult, Kisvárdán és Tokajon keresztül
értek Budapestre. A staféta-kerékpározás a Tekerj a felbarátodért! címet
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kapta. A stafétát — amely egy üvegcső volt, amelybe minden állomáson
egy kis földet töltöttünk — Budapesten vettük át Kodácsy Tamás refor -
mátus lelkésszel és Csontos Ivett-tel, a kezdeményezés metodista részt-
vevőjével. Tatán, Pannonhalmán és Répcelakon át értünk Sopronba,
ahol részt vettünk a Teremtés hete ökumenikus záró istentiszteletén
a soproni evangélikus templomban. A kerékpáros zarándoklat során
kisebb-nagyobb szakaszok erejéig sokan csatlakoztak hozzánk. Út-
közben meglátogattuk a tatai református, valamint a répcelaki kato-
likus közösséget. Felemelő volt látni, hogy Répcelakon milyen szépen
rendben tartják a településhez tartozó vizes élőhelyet, hogy büszkék
rá, és fel tudják mutatni az értékeit. A stafétát Sopronban átadtuk az
osztrák zarándokoknak, akik Németországban találkoztak a Norvé-
giából érkező gyalogos zarándokcsoporttal, és továbbadták számuk-
 ra az üvegcsövet, amely így jutott el Párizsba.

A 2015-ös Tekerj a felebarátodért! akció sikerének hatására 2016-ban
— amikor A szelídek öröksége volt a téma — a Teremtés hete ökume-
nikus megnyitójára kerékpárral érkeztünk Budapestről Szegedre, a Kal-
kuttai Teréz anya-templomhoz. Az út során megálltunk Albertirsán,
Cegléden, valamint Tiszakécskén is. A 2016-os zarándoklat a Nap-
himnusz Teremtésvédelmi Egyesület és az Ökogyülekezeti Mozgalom
szervezésében valósult meg. 2017-ben is szeretnénk hasonló jellegű
kerékpáros zarándoklatot szervezni.

A szervezés mellett a hit közös megélésére is van lehetőségünk, kü-
lönösen jó alkalmat adnak erre a Teremtés hete ökumenikus nyitó és
záró istentiszteletei. Ezeknek a helyszínei változnak, az viszont fontos
szempont, hogy mindig megszentelt helyen tartsuk az ökumenikus is-
tentiszteleteket. Küzdünk a Budapest-központúság ellen, habár a fő-
városban is sok feladat vár megoldásra, ugyanakkor itt sok a nyitott,
tettre kész ember a teremtésvédelem területén. Fontosnak tartom, hogy
gyakran menjünk vidékre, mert a vidéken élő emberek közelebb élnek
a természethez, sokat tanulhatunk tőlük.

A történelmi egyházak állásfoglalása egységes a teremtésvédelem
témájában, ez még inkább megkönnyíti az együttműködést. A Teremtés
hetén és a Tekerj a felebarátodért! kerékpáros zarándoklaton kívül sze-
retném kiemelni a budapesti Herman Ottó Intézet által létrehozott Te-
remtésvédelmi Udvart a Művészetek Völgyében, a kapolcsi római ka-
tolikus templom udvarán. A templomban rendhagyó istentiszteleteket
vezetett Fekete Károly református püspök, Dani Eszter református lel-
kész, Kocsis Áron református lelkész, Füzes Ádám katolikus pap és
Pásztor Zsófia metodista lelkész. Az istentiszteleteken kívül pódium -
beszélgetéseket is szerveztünk Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű encik -
likájáról, az egyházak gazdaságfejlesztésben betöltött szerepéről, va-
lamint a klímaváltozás témájáról. A szervezésben az egyesületünk
mellett részt vett a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet és az Öko -
gyü le kezeti Mozgalom. A tervek szerint idén is lesz Teremtésvédel-
mi Udvar Kapolcson.

A zöld szervezetek 2015-ös országos találkozóján, Tokajban nyílt
először lehetőségünk arra, hogy az Ökogyülekezeti Mozgalommal
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együtt egy szekciót szenteljünk a teremtésvédelem, a környezeti és tár-
sadalmi igazságosság témájának, ahol szót kaphattak a hitalapú kör-
nyezetvédők. A 2016-os országos találkozó keretében az őriszentpéteri
református templomban szerveztünk konferenciát a teremtett világ meg-
őrzéséről. Ennek a konferenciának része volt egy interaktív bibliadráma
játék, amely Noé bárkájának történetén alapult. Majd ezt követte egy
kerekasztal-beszélgetés arról, hogy mit tesznek az egyházak a terem-
tett világ megőrzéséért. A kerekasztal-beszélgetésen Kodácsy Tamás
és Szűcs Boglárka vett részt az Ökogyülekezeti Mozgalom képvisele-
tében, az evangélikus Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoporttól Bé-
res Tamás, a Metodista Egyháztól Khaled A. László érkezett, a Nap-
himnusz Termtésvédelmi Egyesületet Nobilis Márió atyával képviseltük.

2015 májusában jelent meg Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű encik-
likája, őszre pedig elkészült a magyar fordítás is. Ennek apropóján kon-
ferenciát szerveztünk az Országház felsőházi termében Közös otthonunk
a teremtett világ címmel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas
in Veritate Bizottságával, valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Tanáccsal együttműködésben. Az eseményen többek között részt vett
Áder János köztársasági elnök, Erdő Péter bíboros, esztergom-buda-
pesti érsek, Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia elnöke, valamint Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi
Egyetem tanára.

Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikája mindenkihez szól, és na-
gyon fontos, hogy a szentatya az enciklikában a közös otthonunk gon-
dozásáról ír, tehát olyan ügyről, amely mindenkit érint. Ferenc pápa
az enciklika ötödik fejezetében dialógusra buzdít, szélesre nyitva az
ajtót: párbeszédre bátorít a tudomány és a különböző vallások kép-
viselőivel, valamint a politikusokkal.

A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és
a Magyarországi Evangélikus Egyház KözösPont elnevezésű
fesztiválmisszója 2000-től van jelen Magyarországon. A KözösPont cél-
ja, hogy a három történelmi egyház fiataljai önkéntesként a könnyű-
zenei fesztiválokon szólítsák meg a kereső vagy nem hívő fiatalokat.
A KözösPont a fesztiválokon egy-egy különböző témájú sátorral jele-
nik meg. Az önkéntesek hívják a sátor mellett elsétáló fesztiválozó-
kat, hogy térjenek be a sátorba egy érdekes játékra vagy beszélgetés-
re. Ezeken a beszélgetéseken szó eshet önismeretről, kereszténységről,
igény esetén lelkigondozást is végzünk. Ezeknek a sátraknak az ér-
dekessége, hogy az adott fesztiválon felállított sátorban a három egy-
házból egy-egy lelkivezető is jelen van. A sátrak díszletei között is meg-
jelennek a vallási jelképek, például a kereszt és a hal. A beszélgetések
során gyakran szóba kerül, hogy az adott sátorban a három egyház
fiataljai dolgoznak együtt. 2016-ban a soproni VOLT Fesztiválon, a ve-
lencei EFFOTT-on, a Zamárdiban rendezett Strand Fesztiválon és a Sze-
gedi Ifjúsági Napokon (SZIN) voltunk jelen a KözösPont-sátorral.

A KözösPontot a Hatok bizottsága koordinálja. A bizottságot a ka-
tolikus, a református és az evangélikus egyház egy-egy laikus és kle-

A célunk az, hogy a
fia talokat kimozdít-
suk a komfortzóná-
jukból 

Darvas Márton és
Nagy Anna, az Öku-
menikus Ifjúsági Iroda
munkatársai a Közös -
Pont Öku menikus If-
júsági Misszió ról és
a 72 óra kompromisz-
szum nélkül kezdemé-
nyezésről
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rikus tagja alkotja. Ők tartják a kapcsolatot az egyházak vezetőivel, a
jelentkezők közül kiválasztják a KözösPont-sátrak önkénteseit, segí-
tenek a sátorvezetők és csapataik számára a fesztiválmisszióra való fel-
készülésben.

A KözösPont tevékenysége indirekt misszióként vagy preevange -
lizációként értelmezhető. Olyan közeget szeretnénk teremteni, ami meg-
szólítja, meghívja a fiatalokat. Azok a keresztény fiatalok, akik szolgálatot
végeznek a sátorban, valóban megélik a kereszténységüket, az egyházi
szerveződéssel járó kötöttségek nélkül, így kötetlenebbül és őszintébben
lehet képviselni azt a nagyon nagy metszetet, ami közös a három nagy
egyház tanításában, és nagyon jó üzenet a keresők, az érdeklődők szá-
mára is. Találkoztunk olyan fiatallal, aki meglepődött, hogy a három
egyházból együtt vagyunk jelen, mert még nem hallott ilyenről. És ez
felveti azt a kérdést is, hogy mi a reménységünk az evangelizáció si-
kerét, hatékonyságát illetően, ha azt látják kívülről, hogy még a ke-
resztények sincsenek meg egymás között, hogyan szólíthatnánk meg
azokat, akik valami miatt távol vannak a hittől?

Természetesen mindig lesznek kihívások azzal kapcsolatban is, hogy
hogyan értjük meg egymást, hogyan tudunk egymással kommunikálni,
hogy próbáljuk meg szép lassan letenni azokat a terheket, előítélete-
ket, amelyeket öntudatlanul magunkra raktunk a saját egyházaink-
ban más felekezetekkel kapcsolatban. Nagy értéknek tartjuk, hogy az
egyházaknak vannak olyan fiataljai, akiknek valódi kapcsolatuk van
a többi egyházzal, és nemcsak anekdoták révén ismerik a többi egy-
házat, hanem valódi emberi kapcsolatok fűzik őket azokhoz.

A KözösPont fesztiválmisszió mellett a Magyar Katolikus Egyház,
a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus
Egyház által 2000-ben alapított Ökumenikus Ifjúsági Iroda másik prog-
ramja a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes akció: fi-
atalok csoportjai országszerte arra szánnak három napot, hogy má-
soknak segítsenek. A 72 óra kompromisszum nélkül nem magyar
kezdeményezés, eredetileg Németországból indult a 1990-es évek vé-
gén, a 2000-es évek elején. A kezdeményezés alapkoncepciója az volt,
hogy az önkéntes munkavégzésbe avassák be a fiatalokat, hogy el-
higgyék, szükség van rájuk, hogy tényleg tudnak valódi változást el-
érni ilyen kis rövid idő alatt is. A német kezdeményezés sikerének ha-
tására az osztrák katolikus ifjúsági mozgalom és a svájci nemzeti ifjúsági
tanács is elkezdett szervezni hasonló jellegű önkéntes rendezvényt a
saját hazájában. Németország, Ausztria és Svájc mellett Szlovákia, Bosz-
nia-Hercegovina, Szlovénia és Csehország is csatlakozott a kezdemé-
nye zéshez. A magyar szervezőket az osztrák minta inspirálta a leginkább.
Látszott, hogy azokban az európai országokban, ahol ez megvalósul,
egyrészt tényleg meg tudja mozgatni a fiatalságot, másrészt társadal-
mi kontextusban is nagyobb hangsúlyt kap az önkéntesség értéke.

Magyarországon a háromnapos összefogás 2006-ban valósult meg
először, akkor még csak a szombathelyi és a győri katolikus egyház-
megyében. Az első ökumenikus, országos szintű 72 óra kompromisszum
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nélkül akcióra 2007 márciusában került sor, 2008 óta minden év ok-
tóberére szervezzük az eseményt. Az elmúlt években Erdélyben is csat-
lakoztak a magyarországi 72 óra kompromisszum nélkül programhoz.
2007-ben 1100-an vettek részt a programban, 2011-től az önkéntesek szá-
ma 8000 és 9000 között mozog. A 72 óra kompromisszum nélkül prog-
ramot megyei szinten helyi önkéntes koordinátorok szervezik, akik szá-
mára egy évben két alkalommal tartunk képzést. Bárhogy is alakul a
koordinátorok felekezeti eloszlása, a szervezők feladata az, hogy a leg-
jobb tudásuk szerint megszólítsák mindhárom felekezet tagjait, és per-
sze azokat a fiatalokat is, akik egyik egyházhoz sem tartoznak. A he-
lyi koordinátorok feladata az önkéntes munkavégzésre lehetőséget
biztosító szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatfelvétel és a csa-
patok toborzása, amely az internetes közösségi oldalakon a leghaté-
konyabb, de tanintézményekben, gyülekezetekben, ifjúsági közössé-
gekben is könnyen el lehet érni a fiatalokat.

A 72 óra kompromisszum nélkül program feladatai három cso-
portba sorolhatók: a fejlesztő, a szociális és az ökológiai körbe. A fej-
lesztő jellegű feladatok között lehet egy közösségi tér, egy közhasznú
intézmény, egy köztér szebbé tétele, szociális feladatnak számít egy
olyan intézményben végzett tevékenység, ahol emberekkel kell fog-
lalkozni, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, idősek, árvák, fo-
gyatékkal élők számára nyújtott segítséget jelent. Az ökológiai fel -
adatkör a környezetvédelemmel kapcsolatos projekteket foglalja
magába: szemétszedés, erdőszéli szemétlerakók felszámolása, folyó
vagy patakmeder megtisztítása, virág- és faültetések.

A célunk az, hogy a fiatalokat jó értelemben kimozdítsuk a kom-
fortzónájukból. Például egy fiatal számára az a tény, hogy lefest egy
padot, ami előtt korábban mindig elment, és elgondolkodik azon, hogy
ezt valakinek le kell festeni pár évente, és most lehet ő is, aki ezt meg-
teszi, ez is kimozdulás a hétköznapokból, egyfajta szemléletformálás.
De az is szemléletformáló lehet, ha fiatalok adott csoportja a más élet-
állapotban lévő, árva, hátrányos helyzetű, betegséggel küzdő kortár-
saival találkozik. Ezek a tapasztalatok, találkozások arra késztetik az
önkénteseket, hogy a saját életüket is újraértelmezzék. Budapesten a
legtöbb csapat az akció megnyitásának pillanatáig nem tudja, hogy pon-
tosan milyen feladatot kell elvégeznie, a résztvevők a megnyitó al-
kalmával, egy borítékban kapják meg a feladatot, a helyszínt, valamint
azt, hogy kit kell keresni a munka elvégzésével kapcsolatban. Igyek-
szünk minél több embert megmozgatni: ha nyolcezer fiatal csinál va-
lamit, az tízmillió ember között sem elhanyagolható. A 72 óra komp-
romisszum nélkül budapesti megnyitóját egy belvárosi szórakozóhelyen
szoktuk megszervezni, hogy ezáltal is közelebb vigyük a programot
a fiatalokhoz. A budapesti megnyitóra mindhárom egyháztól érkezik
egy-egy felszólaló, akik imádsággal vagy egy szentírási szakasz ma-
gyarázatával bátorítják a résztvevőket.
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