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TEOLÓGIA 
 

"Vagyok, aki Van" - 
Mondottad, Uram, 

S az egyetlen tényre 
Egy égő bokor fénye 

Mondott glóriát, 
Mert ő már tudta 

A teológiát. 
 

A "Van" mondhatja 
Csupán, hogy "Legyen!". 

Így lett életed 
S nekem életem. 
S ki a "Van"-ban 
Osztozott Vele, 
Csak ő tudta: 

Van még egy neve. 
 

Ő mondta el 
Nekem és neked, 
Hogy "Aki Van", 

Az a Szeretet, 
S Benne lehet 

Részed ez a kincs, 
Míg körötted 

örvénylik a nincs. 
 

A nincs, amely 
Oly sötétnek látszik, 

De sötét sincs, 
Csak a fény hiányzik. 

Amit nem látsz 
Elegendő fénnyel, 

 
A sötétség gyermeke: 

a kétely. 
Isten nyújtja 

Benned a kezét, 
Hogy általad terjedjen a lét, 

S valósuljon, 
Ami lényeged: 
KiI él benned 
Ő a Szeretet... 
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FELHÍVÁS 
 

TANFOLYAM: 
KI VOLT JÉZUS? 

 
Főként érdeklődő fiatalok – de bárki – számára szívesen 
tartok az evangéliumokat magyarázó tanfolyamot, ha 
van legalább 4-5 olyan jelentkező, aki komolyan 
vállalja a rendszeres (!) részvételt, havonta egy 
hétköznap este, kb. másfél-két óra időtartamban, a 
Bokorportán (Bp. VIII., Szentkirályi u. 49.), minden 
hónap 4. hétfőjén, 18 órai kezdéssel. (Persze olyanok is 
jelentkezhetnek, akik azt nem tudják megígérni, hogy 
lehetőleg minden alkalommal ott lesznek, de azt igen, 
hogy igyekeznek az esetek többségében eljönni.) 
 
Ízelítőiül néhány a lehetséges témák közül: 
− Rajongó vagy realista volt-e Jézus? 
− Mit tudhatunk Jézus érzelmeiről, különös tekintettel 

dühös mivoltára? 
− Miben állt Jézus valláskritikája? 
− Családellenes volt-e Jézus? 
− Jézus milyen illúziókat akart lerombolni? 
− Hogyan viselkedett Jézus a nőkkel kapcsolatosan? 
− Kik „mentek az agyára” Jézusnak? 
− Melyek az Hegyi beszéd nem hiteles (= nem jézusi) 

részletei? 
− Az evangélisták milyen „nyelvi trükkök” 

alkalmazásával vitték bele saját nézeteiket az 
evangéliumok szövegébe? 

− Hogyan segíthet a nyelvészet a nehezen 
értelmezhető szövegek megfejtésében? 

− Honnan tudhatjuk, hogy Lukács evangélista nem 
kedvelte a szemkontaktust?  

−  
Ezekről és hasonló témákról tartanék mindig vitaindító 
előadást, amelyet – akár megszakításokkal, kisebb 
egységekben is – alaposan megbeszélhetnénk. És persze 
bárki hozhatna őt érdeklő kérdést, problémát az 
evangéliumokkal kapcsolatban, Jézus személyét, 
tanítását vagy gyakorlatát illetően. 
 
Kérem, hogy aki szívesen részt venne ezeken az 
összejöveteleken, az lehetőleg egy héten belül jelezze 
nekem e-mailben. 
 
Köszönettel üdv: 
Gromon Bandi 
 
gromonandras@gmail.com 
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