
 
 

Lmk 2018. 11. 07. Budahegyvidék 
Úrvacsorás igeliturgia – Keczkó Pál 

Egyházmegyei ifjúsági referens bemutatkozása – Sztyéhlik Csaba  

Az óbudai gyülekezetből származik, a Deák Téri Gimnáziumba járt, jelenleg a budafoki gyülekezet 

főállású hitoktatója, mellette lelkész szakos teológushallgató.  

Szeretné felmérni a gyülekezetekben folyó ifjúsági munkát. Két programot hirdet: január 4-én 

Budafokon egyházmegyei korcsolyázás lesz. Az áprilisi konfirmandus találkozó egyben 

egyházmegyei ifjúsági találkozó is lesz Piliscsabán.  

Homiletika Zof 1,14-18 - Keczkó Pál 

Zofóniás bemutatása: 1. f. Júda elleni ítélet. Ennek befejező versei az Úr közeli napjának, mint a 

harag napjának idejét írják le.  

A könyv két nagy részre bontható: Ítélet és ígéret (a könyv ¾-e ítélethirdetés, míg az utolsó ¼-ben 

van csupán szó az ígéretekről). A pusztulás nem végső célja az Úrnak! Ld. 3,16-17. 

A textus: 

Isten ítélet nem mard el, közeleg. Addig van idő a megtérésre, amíg tart a kegyelem. 

Az Úr pusztító harcos. Csata, véres ütközet.  

Az ige megrázó eseményei segítenek felidézni Jézus szenvedésének történetét. Őt éri a büntetés, 

azért, hogy üdvösségünket megszerezze.  

A textusban nincs benne az ígéret, de utalás szükséges erre.  

Az előkészítő elhangzását követően beszélgetésre kerül sor. Ebben már az ige felolvasásával 

kapcsolatban megoszlanak a vélemények, miszerint felolvasható-e ez a textus vasárnap. Kortörténeti 

kiegészítések hangzanak el. Végül az előkészítő záró gondolatai nyernek megerősítést. 

Esperesi hirdetések 

Ld. a honlapon a Lelkészi munkaközösség fülön a hónap nevére kattintva. 

- parókusi alkalmassági vizsgálat volt tegnap a püspöki hivatalban, Bence Áron vizsgáján voltam 

bizottsági tag. 2-2 szavazati arány miatt, ez a vizsga nem sikerült.  

- egyházmegyei közgyűlés lesz 2018. november 14-én. A meghívó kiküldtük. A SZMSZ 

aktualizálása is fontos feladat, ennek anyag elkészült, küldjük mindenkinek. 

- a hitoktató pályázat határideje: 2018. november 20. A letölthető űrlapon keresztül lehet jelentkezni. 

- az egyházmegyei adminisztrátoron keresztül begyűjtöttük a gyülekezetek felelőseinek az 

elérhetőségét, kérjük segítsétek, a tisztségviselők munkáját 

- másoddiplomás- lelkészképzés prospektusa elvihető. Ld. 

https://teol.lutheran.hu/images/M%C3%A1soddiplom%C3%A1s_lelk%C3%A9szk%C3%A9pz

%C3%A9s.pdf 

- Schulek Mátyás búcsúztatása nov.9-én 17 órakor a kelenföldi templomban lesz. 

https://teol.lutheran.hu/images/M%C3%A1soddiplom%C3%A1s_lelk%C3%A9szk%C3%A9pz%C3%A9s.pdf
https://teol.lutheran.hu/images/M%C3%A1soddiplom%C3%A1s_lelk%C3%A9szk%C3%A9pz%C3%A9s.pdf


 
 

Kézdy Péter: Vigyázó szemetek Rómára vessétek – Beszámoló Ferenc pápa Evangelii Gaudium és 

Laudato si’ című enciklikáiról. 

Rövid bevezető után szemelvényeken keresztül ismertette a két könyv tartalmát. 

Az Evangelii Gaudium melyen keresztül bepillantást nyerhettünk Ferenc pápa teológiai 

gondolkodásának központi elemeire: 

 „Az evangélium öröme tölti el azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik hagyják 

magukat üdvözíteni Általa, megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől, az 

elszigeteltségtől. Jézussal mindig megszületik és újra születik az öröm.” 

Róma püspöke kifejti, hogy ez az öröm indít az evangélizálásra, hogy megismerje a világ mit jelent 

az evangélium jó híre.  

A Laudato si’ témája az ökológiai válság. Assisi Szent Ferenctől kiindulva úgy ír a világról, mint a 

mi közös otthonunk.  

Összegzés (magam számára 😊): Hogy ne csupán a média által felkapott szenzációhajhász hírekből 

tájékozódjunk a mai katolikus egyház irányairól, ezért fontos ismerni részleteiben ezt a két alapvető 

írást. 

A könyvbemutatót követően Dr. Gáncs Tamás számolt be saját élményéről, a pápával való 

személyes találkozójáról. Tamás a Xenofóbia, rasszizmus és populista nacionalizmus a globális 

migráció kontextusában című konferencián képviselte a Magyarországi Evangélikus Egyházat, ahol 

alkalma adódott néhány szót váltani Ferenc pápával.  

 

Az LMK alkalma közös ebéddel zárult, melyet a Keczkó házaspár készített. A menü: Sütőtökkrémleves, 

marhapörkölt nokedlivel, csemegeuborka. 

Köszönjük a Hegyvidéki gyülekezet vendégszeretetét! 

 

 


