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Ajánlom 66

Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora és
Kereskényi Sándor református lelkész gyújtotta meg
vasárnap este a második gyertyát a hatalmas Dóm téri
adventi koszorún.
A második gyertyát gyújtották meg vasárnap este a Dóm téri óriás adventi
koszorún. Kereskényi Sándor református lelkész arról beszélt: 2 ezer éve Jézus
megérkezett, a Biblia szerint pedig újra el fog jönni. Az advent tehát az
emlékezés mellett a várakozásé is, hiszen minden ünneppel közelebb kerülünk
ismételt eljöveteléhez.
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Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora volt társa a
gyertyagyújtásban, aki beszédében úgy fogalmazott, ahhoz, hogy az advent
ünnep legyen, nem kell hívőnek lenni. A mai világunk anyagias és ezen nem
lehet változtatni, néha azonban lehet lassítani – erre az advent megfelelő
alkalom lehet. Ha tudunk ilyenkor egymásra gyelni, hívő és nem hívő
egyaránt gazdagodhat ebben az időszakban.
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