
Új megközelítések a katolikus szivárványpasztorációban 

 

Nagyon vártam ezt a műhelyt a két Michael, Brinkschroder (MB) és Clifton (MC) 

szervezésében. Rám nagy hatást tett annak idején MB béketeremtő személyisége még a 2017-es 

kelet-európai konferencián, ami Pesten volt.  

A workshopot azzal kezdték, hogy mi az, hogy pasztoráció (pastoral). Ez a második 

vatikáni zsinat buzzwordje, ahol az egyik fő dokumentumot, a Gaudium et spest lelkipásztori 

konstitúciónak nevezték, szembehelyezve a dogmatikával, erkölcstannal. Míg II. János Pált és 

XVI. Benedeket sokan dogmatikusnak, a szexuálerkölcsi kérdésekben a természettörvény 

képviselőjének látják, Ferenc pápa Jézusnak a tanítói szerepével szemben a gyógyítóit 

hangsúlyozza. A két hozzáállás között van egyfajta dialektológia. Áttekintették az utóbbi évek 

szinódusait is: a családról szólókat (amik közül az elsőnek a félidős jelentése nagyon haladóra 

sikerült a melegeknek az egyházban való szerepével kapcsolatban, amiből aztán nem győztek 

visszavenni) és az ifjúságit. 

MC bemutatta a francia egyház alakulását: a francia forradalom és az államtól való 

szétválasztás után ma fenyegetett áldozatnak látja magát az egyház, és a hívek száma csökken. 

Bemutatta a három melegséggel kapcsolatos szervezetet. A katolikus papok a gyakorlatban 

ezekhez küldik az érintetteket. A plébániákon vannak a ,,homoszexuálisokért", elsősorban a 

szülők pasztorációjáért felelős emberek, beszélgetőcsoportok, imamenetek. A papok, akik akartak, 

részt vehettek négy alkalomból álló oktatáson a témában. Vannak nyitott terek, rendszeres lelki 

gondozás (counseling). 2013 tavaszán a házasságról szóló törvény kampányában az egyház a 

szélsőjobbal került egy gyékényre, amit azóta próbálnak visszacsinálni. Tavaly hivatalos mise 

volt a melegkeresztényeknek, meg homofóbia ellenes virrasztás ötven résztvevővel. 

MB átvéve a szót először a polgári melegházasságok katolikus megáldásának 

gyakorlatáról beszélt: Csak ne a templomban! Ne legyenek tanúk! A hitvestársak egymásnak 

adott ajándékait meg lehet áldani, de gyűrűket nem. (Az egyik résztvevő szerint toitoiokat és 

tigrisketreceket is megáld az egyház.) Van olyan vélemény, ami szerint kevésbé házasságtörő, ha 

valaki gyakran szakít a partnereivel, mert akkor legalább időnként kilép a bűnös kapcsolatból. 

Németországban a fő különbség Franciaországhoz képest, hogy a hívek nagyjából fele 

protestáns. Egyre-másra valósul meg az egyelő házasság a helyi egyházakban. Bár nem beszélt 

explicite a német Melegek és az egyház ökumenikus munkacsoportjáról (...Homosexuelle und 

Kirche, HuK), azt sejtem, hogy több esetben erre utalt, ezért így írom. A HuK kapcsolatban van 

Franz-Josef Hermann Bode püspökkel, és a téma terítéken van a püspöki konferenciában. 

Novemberben terveznek új döntést hozni teológiai megalapozással. A melegeket az 

újraházasodott elváltakkal együtt kezelik. Július közepén a HuK kiad egy könyvet a témában, 

először németül -- angol fordítás sajnos nem várható. Húszféle liturgia van forgalomban a meleg 

párok megáldására, némelyikhez a szerző pap a nevét is meri adni. 10 egyházmegyében van 

melegpasztoráció (nőket is beleértve, de a nem-binárisokat nem). 

Kis történelmi háttér: a második vatikáni zsinat (VII) előtt a katolikus egyház hivatalos 

tanítása a természettörvényre hivatkozva ítélte el a homoszexualitást. A VII nem hivatkozott a 

természettörvényre, hanem inkább az emberi személy méltóságára és a szeretetre. A VII után a 

német szinódus kiadott egy szöveget, amit ugyan nehéz értelmezni, de a szándékolt mondanivaló 

azt volt, hogy az elköteleződés a homoszexuális élettársi kapcsolatban is pozitívum. Ez után jelent 

meg az első modern vatikáni dokumentum a homoszexualitásról (Persona Humana, PH, 1975), 

ami a VII-höz képest is visszalépést jelentett, amennyiben újra a természettörvényre hivatkozik. 

A német egyház azóta sem fogadta el a PH-t. 

A németeket a Vatikánban lázadóknak tartják, ezért fontos lenne teológiai érvelésekbe 

bocsátkozni. A német püspöki konferencia most egy úgynevezett szinodális útba kezdett. Ez 

hivatalosan nem szinódus. A melegek megáldásának szertartása szerepel a témái között. A cél 

tehát egy olyan javaslat kidolgozása, amivel a német püspökök többsége egyet tud érteni. A 

különféle szóba került szertartások közül a polgári esküvő utáni hálaadó mise tűnik az alkalmas 

kompromisszumnak, ennek szabályairól ugyanis a helyi püspök rendelkezhet. 

Marci 
 

 

 

 

 



Carol Shepherd előadása a biszexualitásról 

 
A konferencia mottója az volt, hogy Breaking New Ground, ami valami olyasmit jelent, 

hogy utat törni, új vizekre evezni. Ennek kapcsán volt néhány „plenáris” előadás, ezek közül az 

egyiket Carol Shepherd, a Fórum frissen megválasztott titkára tartotta, és a téma a biszexualitás 

és kereszténység volt. Carol maga is biszexuális, és kutatóként is ezzel a területtel foglalkozik. És 

amúgy rendkívül szórakoztató az előadói stílusa, élvezet volt hallgatni. Azzal kezdte, hogy 

mutatott néhány példát arra, hogyan marad ki rendszeresen a B az LMBTQ tematikájú 

(keresztény) könyvekből, kiadványokból. Mármint nem a B betű a betűszóból, az mindig ott van, 

hanem a biszexualitás taglalása. Jó esetben egy lábjegyzet vagy egy fél mondat erejéig 

megemlítik, de van olyan is, hogy egyáltalán szóba sem kerül. Pedig az LMB közösségen belül ők 

lennének a legtöbben (egy kanadai kutatás eredményeit mutatta példának), mégis alig kerülnek 

szóba vagy jutnak szóhoz, még LMBTQ körökben is. Carol például önmagán kívül csak egyetlen 

másik emberről tud, aki még a biszexualitás és kereszténység témakörét kutatja. És hogy miért 

van ez? Egyrészt van egy teljes félreértés a biszexuálisokkal kapcsolatban, ami meglehetősen 

makacsul tartja magát, gyakran még LMBTQ berkeken belül is: mindenki úgy képzeli, hogy 

szexuálisan túlfűtött szédelgők, akik fűvel-fával lefekszenek, ami legalább annyira hamis, mint 

amikor a melegekről mondanak hasonlókat. Másrészt az az alapfeltevés, hogy róluk nem kell 

külön beszélni, nekik nincsenek gondjaik, hiszen könnyebben belesimulnak a többségi 

társadalomba. Pedig ez a csend veszélyes lehet, mert mentális problémák forrásává válhat, hogy 

nincs tér, idő, platform a biszexuálisok problémáinak megjelenítésére, kibeszélésére. 

Befejezésként Carol arról beszélt, hogy meleg vagy leszbikus keresztényként sokszor érezhetjük, 

hogy két nagyon különböző világ metszéspontjában különleges helyzetben vagyunk, és számára 

ezt mindennél jobban szimbolizálja a kereszt, a két szár találkozása. De ez a köztesség a 

biszexuálisokra hatványozottan igaz, és a jelenleginél több figyelem és odafordulás kell feléjük, 

hogy ez javulni kezdhessen. 

Dani 
 

Élménybeszámoló 

 

„Az EuroFórumról nem lehet csak úgy beszélni, hogy igazán értsd, milyen, ahhoz ott kell 

lenni” – ehhez hasonlóak az első gondolataim azzal kapcsolatban, hogy az egész közösséget, 

atmoszférát bemutassam. Nem akarok ilyesmiket mondani, mert nem szeretnék úgy hangzani, 

mintha felsőbbrendű lennék, vagy szerencsés kiválasztott. Ettől függetlenül viszont tényleg 

szerencsés vagyok, hogy ennek a közösségnek a részese lehetek – immár három éve – és az 

EuroFórum továbbra is egy olyan dolog, amit receptre írnék fel mindenkinek. 

Az EuroFórum közössége nagyjából 120 tagot számlál. Persze valamennyiben változik az 

összetétel, hiszen mindig van, aki éppen nem tud jönni, vannak új tagok, valamint a fogadó 

országokból kicsit mindig többen érkeznek, de alapvetően egy összeszokott nemzetközi 

közösségről beszélünk, rendszeres tagokkal – vannak, akik még a 80-as, 90-es években 

csatlakoztak, és sokan direkt erre a hétre időzítik a szabadságukat, mert a Fórum olyan nekik, 

mint egy jól bevált mininyaralás. A tagok között vannak teológusok, laikusok, párok, 

egyedülállók, elfogadó országokból és kevésbé elfogadó országokból, magukat teljesen és 

egyáltalán nem felvállaló emberek, akik egytől-egyig – mindenféle elfogultság nélkül – nagyon jó 

fejek, megértőek, tehetségesek, és úgy általában fantasztikusak. 

Elsősorban olyan epizódokat ragadok ki, amik nekem megmaradtak. ☺ Tetszett például 

az, hogy több lehetőség is volt a Biblia ’queer értelmezésére’. Azt hiszem, nem kell bemutatnom, 

hogy a legtöbb gyülekezetben megvannak azok a tipikus igeversek, amelyeket felhasználnak az 

LMBT+ közösség ellen, viszont egyes, befogadást elősegítő történetek mellett pedig elsiklanak. A 

női előkonferencián azt néztük meg, hogyan lehet kapcsolódni bizonyos ismert bibliai 

történetekhez (pl. a jó pásztor, Jézus feltámasztja Lázárt), illetve az egyik workshopunkon azt 

néztük meg (Shanon Ferguson angliai nem bináris lelkész vezetésével), hogy a transzneműek és 

nem binárisok ellen felhasznált igeverseket hogyan kell helyesen, kontextusban – esetleg egy 

elfogadóbb kontextusban értelmezni. 

Nagy élmény volt számomra a másik két workshop is – a másodikat Tina Beardsley angol 

lelkésznő tartotta, legutóbbi, Transfaith c. könyve alapján – amint a neve elárulja, elsősorban 



transznemű emberek hitéleti kérdéseiről szól, és segédletként szolgál egyházi vezetők számára is. 

A harmadik workshopot Miroslav Matavka tartotta, Szlovákiából, a visegrádi országok 

helyzetéről. Mindegyik workshopban különösen értékesek voltak a beszélgetések, amik az 

érintettek között jöttek létre, valamint hogy mindkét témánál volt egy csomó nem érintett ember 

is a közösség sorai között – jó érzés volt látni, hogy szeretnénk tanulni egymástól. 

Mindenképpen kiemelném még a csütörtök délutáni fakultatív programokat, ahol ki-ki 

különböző programokra iratkozhatott fel túravezetővel – mi például a tengerpartra utaztunk le 

egy közel félórás látogatásra, és az 50 perces út kiváló kapcsolódási lehetőség volt a kisbusznyi 

ember számára. Valamint itt megemlíteném az esti közösségi programokat, és spontán 

beszélgetéseket, amikor egyszerűen csak lehetőségünk van egymást egy kicsit jobban 

megismerni, és otthonra találni a közösségben. 

Amy 
 
 

Hit és Szexualitás - 2018-as felmérés (Faith & Sexuality - Survey 2018) 

 

Az egyik műhelymunka témája egy 2018-ban készült felmérés volt, melyet az Egyesült 

Királyságban készítettek. A magas résztvevőszám (4613 kitöltő) és a jó színvonalú kutatási 

módszertan miatt szakmai körökben is elismerik az eredményeit. 

Egyik legfontosabb eredményeként Jayne Ozanne azt emelte ki, hogy a kitöltők közül 

458-an voltak azok, akik szexualitásuk megváltoztatására tettek erőfeszítéseket valamilyen 

formában. A kutatásban résztvevők közt többségben voltak a fehér, angol nemzetiségű, katolikus 

emberek és alacsonyan reprezentáltan jelentek meg az etnikai és vallási kisebbségek. 

A 458 résztvevőből 281-en jelezték, hogy mentális problémákkal küzdöttek és közülük 91-

en kíséreltek meg öngyilkosságot. Kétharmaduk (193) gondolt öngyilkosságra, 5-ből ketten 

önmagukban kárt tettek (jelentősen magasabb arányban nők) és egy negyedük szenvedett 

étkezési zavaroktól. 

Az összes LMBTQ+ részvevők 14,9%-a választotta önkéntesen, hogy az átalakuláson 

dolgozik az önelfogadás helyett, 20,7%-uk mások tanácsára vett részt átalakító terápiában, de 

3,5%-uk (77-en) kényszerítve voltak rá. Különböző módszereket soroltak fel a kérdőívben, hogy 

kiderítsék milyen pszichés, érzelmi, szellemi és fizikai „gyógymódokkal” dolgoztak, például 

imádság a változásért, pszichoterápia, hormonterápia stb. A módszerek közt szerepelt a szexuális 

aktusban való részvétel is egy ellenkező neművel, melyben 39,8%-uk önkéntesen vett részt, 

annak érdekében, hogy megváltozzanak, míg további 6%-uk, 22 résztvevő kényszerítve volt a 

szexuális aktusra. 

Néhányan nyilatkozták azt, hogy orvosi tanácsra vettek részt a terápiában, viszont 

majdnem a felük vallási vezetőjük tanácsára tett így. A kutatásból kiderült az is, hogy a fiatalabb 

korosztály erősebben érintett (18 év vagy alatta) és az is, hogy a terápiák eredménytelenül 

zárultak, közel ¾-ük mondta, hogy nem volt számukra hasznos és nem gondolják, hogy másoknak 

működne. További részleteket angolul itt találtok: https://ozanne.foundation/faith-sexuality-

survey-2018/ 
Miért fontosak ezek a számok? Azt sokszor elmondják szakemberek, hogy szerintük a 

szexuális irányultság megváltoztatására való törekvés káros, esetleg hoznak néhány személyes 

példát, olyanok történeteit, akikkel találkoztak. Viszont amíg csak egy-egy esetről van szó, az 

átalakító terápiát támogatók könnyen relativizálják a negatív hatásokat. Jayne elszántan 

dolgozik azon, hogy törvényileg tiltsák a terápia alkalmazást és az arra való kényszerítést 

bűncselekménynek tekintsék, ebben pedig nagy segítséget nyújt egy reprezentatív mintán vett 

felmérés eredménye.  

Anita  
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LMBTQ Keresztény Közösségek Európai Fóruma 2019, Canterbury 

 

Marci odafelé menet említett valami olyasmit futólag, hogy néha nem tudja, mi is az 

értelme ennek az Európai Fórumnak. Nem értettem. Hogy lehet ez egyáltalán kérdés? Hiszen ez 

teljesen egyértelmű… Aztán a konferencia alatt valamire (bevallom, már nem emlékszem, hogy 

mire) azt mondta, hogy „na ez az értelme a fórumnak”. Nem, ez nem Marci beszámolója, de ez a 

kettő együtt jó megközelítése az én benyomásaimnak is, hiszen azok is hullámoztak az értetlen 

magam elé bámulás (ez mi? ezt miért kell? és miért így?) és a gyermeki lelkesedés (ez de jó! ez 

kell nekünk is!) végletei között. Volt például az a workshop a férfi előkonferencián, aminek az 

elején azt gondoltam, hogy „jaj ne, egy újabb összeesküvéselmélet arról, hogy Jézus meleg volt”. 

De aztán a végére egy érdekes beszélgetés kerekedett belőle, többek között arról, hogy mik 

lehettek a (nem szexuális értelemben vett) intimitás határai és kifejeződési formái Jézus korában. 

Vagy a nyitóceremónia, ahol egy rögtönzött néhány tagú kórus énekelt közepesen 

katasztrofálisan, de aztán volt egy magával ragadó és inspiráló beszéd Ruth Hunttól, a Stonewall 

(Nagy-Britannia legnagyobb LMBTQ jogvédő szervezete) leköszönő elnökétől, aki gyakorló 

katolikus.  
  A program zsúfolt volt, és még menet közben is gyakran változott, alig győztük követni. 

(Ez persze adódott az utolsó pillanatos áthelyezésből is, és dicséret illeti a szervező csapatot, hogy 

ilyen hirtelen összerántották ezt az 5 napot egy teljesen új helyszínen, láthatóan iszonyú sokat 

dolgoztak vele.) De így is volt sok emlékezetes pillanat, amikor ezek a külső körülmények 

elhalványultak, elmosódtak, és kidomborodott valami lényegi, valami szép és jó. És bár volt 

néhány olyan is ezek közül, ami a szervezett program része volt (a nyitóbeszéd például, vagy 

amikor a fiúkórus zsoltárokat énekelt az esti áhítaton a katedrálisban), a legtöbb ilyen pillanat 

nekem mégis személyekhez, beszélgetésekhez kötődik. Azt hiszem, a legjobb nekem az volt, hogy 

volt alkalom, idő, helyzet arra, hogy megtaláljanak érdekes beszélgetések, történetek, életutak, és 

hogy ezekből átszűrődött egy őszinte érdeklődés irántam, irántunk. Egymás iránt. Na ez az 

értelme a fórumnak. (Ez is, sok más egyéb mellett.) 

Dani 
 

 

Férfi előkonferencia: A szeretett tanítvány és egy kis szivárványosság 

 

A helyszínváltozást talán a férfi előkonferencia sínylette meg a legjobban. Első este 

csupán a jégtörő játékokra gyűltünk össze, összesen két előadás volt. Elsőként Renato Lings a 

szeretett tanítványról szóló előadását előlegezte meg nekünk, amit eredetileg csak a második 

műhelyes idősávra terveztek. 
A szentírási témájú előadásban Renato arról beszélt, hogy ki lehet az a szereplő, akit a 

János-evangélium úgy nevez meg, hogy (az) a tanítvány, akit Jézus szeretett. Először rövidebben 

a gazdag ifjúról beszélt ebben az összefüggésben, majd hosszabban Lázárról. Mindkét esetben 

kiemelte, hogy a szöveg szerint Jézus (meg)kedvelte az illetőt.   

A Lázárral való azonosítást arra alapozza, hogy a 11. fejezetig szerepel Lázár, de nem 

szerepel a szeretett tanítvány (SZT), a 13-tól pedig fordítva. A szentírásban Lázárt úgy ismerjük 

meg, mint aki Máriával (mármint a Magdalaival) és Mártával hármasban a választott családot (a 

nem vérségi alapon szerveződő családot) testesítik meg, akikhez Jézus visszajár. A kulcsjelenet 

persze Lázár feltámasztása: Uram, akit szeretsz (gr. filia), meghalt. Majd, Jézus megsiratja 

Lázárt, és ,,látták, hogy mennyire szerette őt". A 12. fejezetben a főpap meg akarja ölni Lázárt.  A 

13. fejezettől az SZT-t látjuk: az utolsó vacsorán a Mester mellén fekve, a sírhoz futva, és a 

tóparton. Végül, amikor Jézus végrendelkezve elmondja Péternek, hogy mi vár rá, Péter 

visszakérdez, hogy az SZT-vel mi lesz.  
Bár nem tűnt tudományosan megalapozottnak az előadás, tetszett, és azóta is eszembe 

jut. Szerintem olyasmi ez, mint ami a Putna-könyv beleolvasós olvasatnak nevez. 

A férfi előkonf sztárelőadója (Cive Gardner) egy imaginatív gyakorlatot vezetett, majd egy 

képről beszélgettünk. Ezek olyan szivárványos keresztény gyakorlatok voltak, amihez mi a 

MOZaiK-ban nem vagyunk szokva. Nekem sok volt, az imagináció közben el is aludtam. A kép 

két fiatal srác, látszólag egy angyal és egy ember, erotikus táncát ábrázolja az égbe emelkedve. 

Elvileg az Atyára, a Fiúra, és láthatatlan harmadikként a Szentlélekre értette a festő, de ez 

nekem inkább zavaros. 

Marci 



Felkészülés az Egyházak Világtanácsának 2021-es gyűlésére 

 

Kicsit motiválatlanul érkeztem idén nem-Londonba. Ebben az is közrejátszott, hogy az M 

csoport vezetőválasztásán az egyik testvér kifejezte értetlenségét, hogy minek nekünk az 

EuFórum. Ez valahogy bogarat ültetett a fülembe, hiszen annyira más Nyugat-Európa: mások a 

nehézségeink és az előnyeink is. A sors/Gondviselés humora, hogy az első dolog, ami belelkesített, 

ez a világszintű témával foglalkozó workshop volt. 

A műhely bevezetéseként a négy szervező bemutatta a témában érintett intézményeket. 

Ehhez egy nagyon ügyes módszert választottak: egy-egy szervezet szerepébe bújva beszéltek 

,,magukról”.  

• Az Egyházak Világtanácsa (Word Council of Curches, WCC) 1948-ban alakult, párszáz 

egyház a tagja, félmillió hívőt képvisel ezer képviselővel, hétévente találkoznak, és 

olyan témákkal is foglalkoznak, mint a szegénység, éghajlatváltozás, nők és gyerekek. 

• a WCC-nek az előző, 2013-as (Busan, Dél-Korea) találkozón alakult egy 

referenciacsoportja az emberi nemiségről. Ennek vezetősége Genfben van. 
• Van egy olyan szervezet is, hogy az LMBT-keresztény csoportok globális koalíciója. 

• Végül van az EuFórumnak a WCC-vel foglalkozó munkacsoportja (kb. a workshop négy 

szervezője) 

A workshop fő részében négy csoportra osztódtunk. 
* Kommunikáció (első sorban a nyilvánosság felé a gyűlés előtt, alatt és után) 

* Szivárványközpont: egy fizikai hely a gyűlés során találkozás, párbeszéd és ismeretterjesztés 

céljára 

* fundraising 

* füzet tanúságtételekkel 

Engem Gabriele Mayer szerény hozzáállása érintett meg a legjobban. Már az elején is 

említette, hogy céljuk a diplomáciai készségek fejlesztése, és a lezáró szavaiban is azt 

hangsúlyozta, hogy következetesen diplomatikusnak kell lennie a hangvételünknek: ha átváltunk 

mozgalmárba, az a hídépítő szavakat is hitelteleníti. Nyelvezetünket a Bibliával kell 

összeegyeztetnünk (,,kiengesztelnünk", reconcile), nem gondolkodhatunk úgy (mi, németek), hogy 

the west and the rest. Hogy értjük az evangéliumot egy globális világban? Mit jelent nem is 

magunkba zárkózni, de nem is dominálni, hanem hozzájárulni (contribute). 
Marci 

 
Élménybeszámoló 

 

Egy korai géppel indultunk szerda reggel Budapestről Londonba mozaikos barátaimmal. 

A Stansted reptérről busszal Londonba mentünk s néhány órát ott töltöttünk. Londonból szintén 

busszal mentünk Canterbury-be. Ott a University of Kent-ben volt a szállásunk és a konferencia 

helyszínei. 

Eredetileg úgy volt, hogy Londonban lesz a konferencia, de később módosítani kellett a 

helyszínt. Canterbury az Anglikán Egyház központja, a canterbury-i érsek székhelye. Csodálatos, 

bájos kis angol város középkori házakkal és középkori gótikus katedrálissal. 

A University of Kent a város melletti dombon helyezkedett el, szép rálátással a városra. 

Szerda este volt a Men's Pre-Conference. Itt egy ismerkedési játékot játszottunk, sok nevetéssel. 

Jonathan Brown lelkész tartotta. 

Csütörtök délelőtt egy workshopon vettünk részt, mi férfiak. Renato Lings dán teológus 

tartotta és a Szeretett Tanítványról szólt. A halálból feltámasztott Lázárt azonosította János 

evangelistával a Biblia alapján. Valószínűsítette, hogy Lázár/János LMBTQ személy volt. 

Jézushoz bensőséges barátság fűzte. Őt bízta meg Jézus a kereszten, hogy viselje édesanyja 

gondját. 

A következő workshop témája Isten mint "szerető" volt. Clive Gardner anglikán lelkész 

tartotta. Ő is a Bibliára hivatkozott: a szerelmesek választják egymást. Isten is választja az 

embert. Isten szereti az embert. Misztikus házassággal írja le a Biblia az Atya és a Fiú 

kapcsolatát. Illetve az erotikus szerelmet is szentnek gondolja az előadó. 

A délután folyamán Marcival együtt felfedeztük Canterbury városát. 

Este volt a nyitó ceremónia. Annak fő előadója Ruth Hunt volt, a Stonewall UK vezetője. 

Az LMBTQ jogok védelme iránt elkötelezett személyiség, aki a világ minden táján harcol az 

LMBTQ emberek egyenlőségéért és a brit kormányra is befolyással van. 



A ceremónia után a Marketplace nevű rendezvény következett, ahol a résztvevők saját 

országaik különleges ételeit és italait kínálták megkóstolásra, valamint információt nyújtottak a 

hazájukban működő LMBTQ-keresztény szervezetekről, leginkább információs füzetek 

formájában. Én nagyon élveztem ezt az eseményt. Mi főleg ropit kínáltunk és elvihető füzetként 

angol nyelvű Mannát. 

Pénteken a workshop-ok napja volt. Én részt vettem az Egyesült Királyságban 2018-ban 

végzett Hit és Szexualitás Felmérés kielemzésén. Jayne Ozanne tartotta, aki a brit kormány 

tanácsadója is egyben LMBTQ ügyekben. 

A másik workshop amin részt vettem, azt Misha Cherniak tartotta egy európai fórumos 

kutatási tervezetről: Hogyan tudjuk felismerni, hogy egy egyház befogadó-e? Itt rengeteg féle 

ismérvet szedtünk össze, pl. hogy támogatja-e az adott egyház az LMBTQ közösséget, kik 

szolgálhatnak az adott egyházban vezető pozícióban, bocsánatot kért-e az adott egyház az 

LMBTQ közösségtől a múltbéli elutasító hozzáállásáért, élvez-e az adott egyház állami 

privilégiumokat, van-e az LMBTQ személyeknek pasztorációja, stb. 

Késő délután egy evensong-on vettünk részt a Canterbury-i katedrálisban. Előtte a 

katedrális dean-je fogadott bennünket és vezetett körbe az épületben. Csodálatos volt mindkettő. 

Szombaton délelőtt előadáson vettünk részt, ahol a felszólalók: rev. Shanon Ferguson, rev. 

Jonathan Brown, dr. Carol A. Shepherd, rev. dr. Tine Beardsley, Philip Baldwin, és Jayne 

Ozanne. Témáik voltak: biszexuálisok mellőzöttsége, transzneműek helyzete, HIV pozitívval való 

élés, reparatív terápiák hasztalansága (Jayne Ozanne több mint 10 évig vett részt reparatív 

terápián... eredménytelenül. Evangéliumi keresztény közege nyomására kezdte el. Most az ilyen 

terápiák betiltásán fáradozik.) 

Délután a St Peter's metodista templomban vettünk részt istentiszteleten (eucharisztián). 

Prédikált: Wielie Elhorst, holland lelkész. Csodálatos élmény volt. Áthatotta az egészet a szeretet 

és az elfogadás. Jó érzés volt egy ilyen kedves és befogadó közösséghez tartozni. 

A Gálavacsora előtt néhányan még kisbusszal lementünk a tengerpartra, Botany Bay-be, 

amely arról híres, hogy szép mészkőszikla szirtjei vannak. Este a Gálavacsorán, evés előtt 

elénekeltük egymás kezét fogva a "Hallelujah" c. dalt. Nagyon megható volt együtt énekelni. 

Vasárnap délelőtt volt a Záróceremónia. Itt az Európai Fórum jövőbeli terveit mutatták 

be. Ezután utaztunk fel Londonba, hogy néhány órát Angliában élő mozaikos barátainkkal 

töltsünk. Csodálatos volt Londont újra látni, de örömmel nyugtáztam, hogy a konferencia egy 

kisvárosban volt és nem egy lüktető, zajos metropoliszban. Luton reptérről indult a gépünk vissza 

és éjfél körül érkeztünk meg Budapestre. 

Nagyon szépen meg szeretném köszönni mind az Európai Fórumnak, mind a Mozaik 

Közösségnek hogy lehetővé tették számomra, hogy részt tudjak venni ezen a konferencián. 

Csodálatos és életre szóló élmény volt. Halleluja. Istennek legyen hála. 

Máté 
 

 
Annual General Meeting (AGM) 

 

Évente egy nagy rendes közgyűlése van a Fórumnak, amelyre mindig az éves konferencia 

alkalmával kerül sor. A Fórum tagszervezetei képviselők útján képviseltetik magukat a 

közgyűlésen, a szavazatok száma a tagszervezet taglétszámának arányában van meghatározva. 
A 2019-es közgyűlésen 29 (régiek) + 2 (újak) tagszervezet képviseltette magát és összesen 

56 (régiek) + 4 (újak) szavazattal dönthettünk egyes kérdésekben. 
A nyitóbeszéd és közös ima után megválasztottuk a közgyűlést levezető személyeket, a 

jegyzőkönyvvezetőket és a szavazatszámlálókat. (Előbbi kettő előre egyeztetett volt, hisz 

tényleges felkészülést igényel, utóbbi random.) 
Elhúzódó, hosszú procedúra, a 3 óra, amennyit eredetileg rászántak, nem bizonyult 

elégnek, még úgy sem, hogy a munkacsoportok és egyéb prezentációk áttételre kerültek a záró 

ceremónia (est) programjai közé. 
Az újonnan csatlakozni kívánó közösségek rövid bemutatkozója után egyhangúlag 

elfogadtuk csatlakozási kérelmüket, átvehették szavazó kártyájukat. 
Az AGM keretein belül került sor a mentorprogram eredményeinek bemutatására az 

abban résztvevők által. 
A tavalyi közgyűlésről készült jegyzőkönyv áttekintését követően a jelzett hibák javításra 

kerültek (ezek inkább elgépelések voltak és egyéb pontosítások). Ezt követően a pénzügyi 



beszámolókat hallgathattuk meg, a múlt évről szólót és a jövő évekre vonatkozókat, a 

legoptimálisabb és legpesszimistább megközelítésből. Ezután pedig a stratégiai tervvel 

ismerkedhettünk meg, amellyel már korábban egy workshop keretében a Fórum lelkes törzstagjai 

részletesebben megismerkedhettek. 
Fontos része a közgyűlésnek a tisztségviselők megválasztása. A jelenlegi egyik társelnök le- 

és elköszönt, mint vezető a Fórumtól  és megválasztottuk az új társelnököket, jobban mondva 

egyikőjüket újra, másikójuk pozíciójára nem akad helyben ambiciózus jelentkező. 
A titkár és a közép- és kelet európai koordinátorok megválasztása zökkenőmentes volt, hisz 

mások nem jelentkeztek a pozícióra és ők kettejük továbbra is lelkesen vállalták. 
Az új tagdíjfizetési rendszer átbeszélését követően meg is szavaztuk azt. Ennek köszönhetően 

nekünk, kelet-európai és kis taglétszámú csoportoknak kevesebbet kell majd fizetni. (A hollandok 

nemtetszésüknek adtak hangot, hisz náluk lesz olyan csoport, akinek duplájára nő a fizetendő 

tagdíj összege.) 
Időközben megszavazásra került az is, hogy a 2021-es konferencia Hollandiában kerüljön 

megrendezésre. 
István 

 


