Balla Péter bemutatkozása

1962-ben
születtem
Budapesten.
Szüleim
kisgyermek korom óta bátyámmal együtt hitben
neveltek. A Budapest-Szabadság téri Református
Egyházközségben kereszteltek meg, itt konfirmáltam, itt volt az esküvőnk, négy gyermekünket
is itt keresztelte meg nagyapjuk, Dr. Hegedűs Loránt Püspök úr. Egy év kecskeméti
segédlelkészi szolgálat után e budapesti gyülekezetben szolgáltam négy éven át beosztott
lelkészként, és ma is itt vagyok egyháztag. Feleségem orvos, Isten kegyelméből több mint 31
éve élünk boldog házasságban. Három fiunk házas, leányunk eljegyzett menyasszony.
A Budapesti Református Theologiai Akadémián tettem I. lelkészképesítő vizsgát 1985-ben és
II. lelkészképesítő vizsgát 1986-ban. Az Edinburgh-i Egyetemen doktoráltam 1994-ben, és az
év őszétől tanítok a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, az Újszövetségi
Tanszéken, 2002-től tanszékvezető egyetemi tanárként. Édesapám, Balla Tibor, részt vett a
Magyar Református Presbiteri Szövetség alapításában és sok éven át a vezetésében is.
A Presbiteri Szövetség sok alkalmán tarthattam előadást, írásaim jelentek meg a Presbiteri
Füzetekben is. Több mint 25 éve szolgálok a református lelkészek és vallástanárok képzésében,
ezt a tanítói feladatomat is lelkészi elhívásom és szolgálatom részének tekintem.
Sok alkalommal szolgálhattam Egyházkerületünk gyülekezeteiben, Egyházmegyéink lelkészei
és presbiterei körében igehirdetéssel vagy teológiai, bibliai tárgyú előadással. Nagy öröm
ilyenkor immár egy új nemzedéknyi teológus és vallástanár korábbi hallgatómmal találkozni.
A Károli Gáspár Református Egyetemet vezethettem 2009-2011 között rektori feladatokkal
megbízott rektorhelyettesként, majd 2011-2019 között, két cikluson át rektorként.
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlésének tagja vagyok immár harmadik
ciklusban, és szintén harmadik ciklusban vagyok Zsinatunk tagja, a Bp.-Északi Református
Egyházmegye küldöttjeként.
A Károli Egyetem vezetését az adminisztrációs feladatok mellett lelkipásztori szolgálatnak is
tekintettem, a vezetőségben konszenzusos, közösségi döntésekre törekedtem.
Püspökké választásom esetén is közösségi vezetést szeretnék megvalósítani, az Egyházkerület
egységét szeretném munkálni, lelkigondozói szolgálatot végezni és teológiai útmutatást is
nyújtani Gyülekezeteinkben. Zsinati tagként a többi Egyházkerület vezetésével és zsinati
tagjaival is jó kapcsolatot ápolok, az Egyházkerületek közötti további testvéri kapcsolatot is
szeretném építeni.
A választások eredményét Urunk kezéből fogom elfogadni, és a választások után is
Egyházkerületünk egységét, lelki épülését igyekszem szolgálni testvéri szeretetben.

