
Alulirott hitiiket megval16 magyar kereszty6nek m6lys6ges megtitkoz6ssel 6rtesiilttink Bolcskei Guszt6v ti-

szdntrili piispriknek, a Magyar Reformdtus Egyhdzzsinati lelk6szi elntjkenek a Zsinat 2008. m6jus 21-6nlar-

tott iil6s6n tett kijelent6s616l, melyben J6zus Krisztus golgotai kereszten az eg6sz teremtett vildg megv6lt6-

sii6rt hozott egyetlen, egyszeri 6s tokeletes 6ldozata szenved6s6nek piedesztilli6ra emelte az 0n."Holocaust"

6ldozatait, az emberisdg trirt6nelm6ben egyedrilal16 szenved6snek min6sitve azt.

Valljuk, hogy minden n6p, igy a zsid6sdg szenved6se is kiziirolag Krisztus szenved6s6ben nyerheti el v6g-

s6 6rtelm6t, s erre p6lda a vil6gtort6nelemben Krisztus rigy66rt val6ban egyedtildl16 szenved6st 5t6lt magyar-

sdg dldozathozatala.
Ezen evang6liumellenes, hitvalldsellenes 6s egyhdzunkhoz m6ltatlan kijelent6s6t tov6bb tet6zve Bolcskei

prispok ugyanekkor vdlasztott n6pk6nt besz6lt lzraelrSl, mikozben kizilr6lag Krisztusban lehet minden n6p 6s

minden eniber kivdlasztott, s minden ezzel ellent6tes tanftds az isteni kegyelmi kivdlasztds t6ny6vel szemben

a hamis kivdlasztotts6g{udatot, s az abb6l ered6 rinistenit6st 6s istentelens6get igazolia 6s timogatja.

Mindennek dobbenetes szeml6ltet6s6t adta ezen besz6d6ben Bolcskei piispok, amikor fgy eml6kezett

meg lzraeldllam szulet6s6nek 60. 6vfordulojdr6l, hogy evang6liumi, hitvalldsos 6s kiemelt egyhini tiszts6-

g6b6l kovetkezS kotelezetts6g6t semmibe v6ve egy szoval sem tett emlitdst - szemben angliai lelkiismeretes

isid6 erlelmis6giekkel - arrol, hogy lzrael 6llam az egyetemes emberi jogok, de legf6k6pp a m6zesiTizpa-

rancsolat labbaitiprasdvalsz[iletett meg, a palesztin n6p ezreit legyilkolva 6s szdzezreit elulddzve sztilofold-

t''ilrnpedig, 
hogy Botcskei prispiik a fentiekkel egyrltt lzrael n6pe jelen 6let6t lsten szerint val6nak nyilv6-

nitotta, egyr6szt Slinon Peresz izraeli 6llamelnok Magyarorszdg elfoglaldsfrol a ktjzelmIltban tett torv6nyte-

len nyilatkozatdt igazolta, mdsr6szt meggyaldzta az alig t6bb mint egy 6wel ezel6tt D6l-Libanonban izraeli

kazetifls bombfkkal drtatlanul halalra gyilkolt kereszty6n 6s muszlim gyermekek szlzainak eml6kezetdt.

Elv6rjuk a Magyarorszdgi Reformdtus Egyhdz illet6kes bir6s6gdtol, hogy a fentiek alapidn halad6ktalanul

hivatalbol inditsoitfegyelmielj6rdst BdlcskeiGusztdv piisptik, zsinati lelk6sz elntjkkelszemben 6s it6lje el

evang6liumellenes, hitvall6sellenes 6s egyhazi tiszts6g6hez m6ltatlan megnyilvdnul6sait.
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