Kedves Atyák és munkatársak!
Bibliás találkozás, mely átnyúl minden határon.
A Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia 2021 január 24-én 15 órai kezdettel, Ferenc pápa által
meghirdetett Isteni Ige vasárnapja alkalmából találkoztatni szeretné a Zoom internetes program
segítségével azokat, akik 2016-2020 között részt vettek a Biblia Ó- és Újszövetségi szövegének
felolvasásában.
Ez alatt az idő alatt mintegy 241 csoportban szerveződött, kb. 500 ember olvasta fel az Újszövetséget
és mintegy 850 az Ószövetséget. Tehát összesen kb. 1350 fő kapcsolódott be ebbe a programba az
elmúlt négy évben. Köszönjük nekik, hogy hangjukat kölcsönözve hallgathatóvá tették Isten Igéjét,
amely már most hallgatható a https://www.sznbk1988.hu/ honlapon, amelynek 2020. 12. 29-ig 38966
látogatója volt.
Most a felolvasó csoportokból kiválasztottunk 10 helyszínt és őket szeretnénk összekapcsolni egy kb.
1 órás programban. A képben és hangban közreadott műsorhoz kb. 1000 fő csatlakozhat néző és
hallgatóként az interneten.
A határon kívüliek küldenének bibliás üzenetet a határon belülieknek és fordítva. A programba a
következő helyszínek megszólaltatását tervezzük, Pécs, Debrecen, Pozsony, Komárom,
Gyulafehérvár, Kolozsvár, Szabadka.
A programban megszólalásra kértük Dr. Bábel Balázs, kalocsai érseket, Dr. Kovács Gergely
gyulafehérvári érseket és Dr. Balog Zoltán Dunamelléki Református egyházkerület püspökét,
valamint Dr. Martos Levente Balázs-t Pápa Biblikus Bizottság tagját, Dr. Pecsuk Ottót a Magyar
Bibliatársulat elnökét, Akyama Manabu Tsukuba (Japán) egyetem professzorát. Elfogadták
felkérésünket Rómában a Pápai Magyar Intézet teológusai. A programot a Szeged- Tarjánvárosi Szent
Gellért templomból koordináljuk. A kapcsolások közötti zenei anyagot válogatta Gyüdi Sándor és
előadják a szegedi énekesek, és közreműködik templomunk orgonistája Simon Bálint.
Magyarországon és más országokban is problematikus az ökumenikus imahét megszervezése. Január
24-én magyar idő szerint 15 órakor szerveznénk egy bibliás találkozást a Hangos Biblia csoportok 10
helyszínével. Örülnék, ha minél többen bekapcsolódnának a Zoom program segítségével ebbe a bibliás
imaórába. Az elérhetőséghez regisztrálni kell, ami azt jelenti, hogy küldeni kell egy E-mail címet a
technikai stábunknak

a mellékelt címre pandibalazs@regio10.hu legkésőbb

január 18-ig.
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