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JJJJ aaaa nnnn uuuu áááá rrrr     1111 2222 ....
Tudomány és/vagy hit?
Lehetséges-e a kettõ har-
móniája vagy egyik tör-
vényszerûen kizárja a
másikat?

JJJJ aaaa nnnn uuuu áááá rrrr     1111 9999 ....
„Szemet szemért, fogat fogért“
Büntetés-rendszer a Bibliában. Igazságos-e a
halálbüntetés? Mi a célja a börtönöknek?
Létezik-e jóvátétel? Vannak-e manapság
„menedék-városok“?

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     2222 ....     
Hogyan ünnepeljünk?
Jeles napok a Biblia alapján. Kell-e megtarta-
ni valamit a zsidó törvényekbõl vagy elég az
evangélium?

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     9999 ....
Evangélikus nagyjaink
Berzsenyi, Bornemissza, Kossuth és Petõfi
nyomában... Ki volt Ács Mihály? Mikor élt
Edvi Illés Gergely? Ki
volt Huszár Gál? Mit
köszönhetünk Karner
Károlynak, Budaker
Oszkárnak vagy a
Prõhle családnak? 

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     1111 6666 ....
Az új hit terjedése
Reformáció Magyaror-
szágon. Hogyan jutott el hazánkba az „új
hit“? Miért vált rövid idõn belül szinte az

egész ország evangélikussá?

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     2222 3333 ....
„Teher alatt nõ a pálma“
Protestáns élet az ellenrefor-
máció idején. A gyászévti-
zed, a gályarabok és diszkri-
minatív intézkedések a „más
hiten lévõkkel“ szemben.

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     2222 ....
Böjt és imádság
Test és lélek harmóniája, avagy válasszuk kü-
lön a test és a lélek igényeit? Mi a böjt célja?
Hogyan böjtölhetek „sikeresen“?

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     9999 ....
Kinyilatkoztatás és titok

Rejtélyes bibliai történetek
nyomában. Miért volt érint-
hetetlen a frigyláda? Ho-
gyan írta fel Isten a paran-
csolatait a kõtáblákra? Mit
látott Ezékiel? Elrejtõzkö-
dõ és az önmagát kinyilvá-

nító Isten problematikája.

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     1111 6666 ....
„Érted-e amit olvasol?“
Bibliaértelmezés nehézségei az Ószövetség-
ben és Újszövetségben. Ellentmondásos tör-
ténetek, tudósítások, mondások a Szentírás-
ban. Hogyan olvassam és mit
higgyek az Élet könyvébõl?

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     2222 3333 ....
„Bizony, bizony mondom
néktek!“
Jelképek, hasonlatok a Bibliá-
ban. Szimbólumok, melyek
magyarázatra szorulnak. Ta-
nító történetek, melyek többet
hordoznak, mint ahogyan azt
elsõ hallásra-olvasásra meg-
értünk belõlük.

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     3333 0000 ....
Engesztelés – engesztelõdés
Istentisztelet és vallásos élet. Miért van isten-
tisztelet? Kit kell kiengesztelni és miért? Mi-
lyen következményei vannak
az Isten parancsolatainak?

ÁÁÁÁ pppp rrrr iiii llll iiii ssss     6666 ....
Miért nagy a nagyhét?
A húsvétra készülõdés liturgi-
ája. Mikor és miért alakult ki
a „nagyhét“? Mit akar „kom-
munikálni“ az Egyház a nagy-
heti liturgiával?

ÁÁÁÁ pppp rrrr iiii llll iiii ssss     2222 0000 ....
„Legyetek egyek, ahogyan én és az én
Atyám egy vagyunk!“
Felekezetek, hitvallások, dogmák és liturgiák.
Egységre törekvés buktatói? Mit jelent az
ökumené? Mi az ami megfontolásra érdemes
a másfelekezetûek látásában/hitében? 

ÁÁÁÁ pppp rrrr iiii llll iiii ssss     2222 7777 ....
Így éltek az elsõ
keresztények
Milyen liturgia
alapján és hol
tartották alkal-
maikat Krisztus
elsõ követõi? Mi-
lyen veszélyekkel és kihívásokkal kellett
szembenézni az õskeresztényeknek? Kik vol-
tak a presbiterek, diakónusok?

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     4444 ....
„Tegyetek tanítvánnyá minden népet“
A kereszténység terjedése. Hogyan terjedt az
evangélium? Miért üldözték Krisztus tanítvá-
nyait? A misszió rövid története és mai hely-
zete. Értelmezések a tanítványsággal kapcso-
latban. Mit is kell tanítania az Egyháznak?

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     1111 1111 ....
Gyülekezetünk
története
80 év jegyzõ-
könyvekben és
képekben. Mi-
kor voltak Ta-
tán elõször
evangélikusok?
Hogyan szerve-
zõdött újra 80
évvel ezelõtt a tatai lutheránusság?

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     1111 8888 ....
Stressz és a betegség
Dr. Nagy Erzsébet belgyógyász, TCM elõadása
Melyek a pszichoszomatikus betegségek? Mi
okozza szervezetünk egészségi állapotának
kibillenését? Hogyan elõzhetjük meg a bajt?
Segítségnyújtás másoknak és önmagunknak.



MMiiéérrtt  aakkaarrookk  eelljjöönnnnii??
MMMMeeeerrrr tttt     kkkkéééérrrrddddéééésssseeee iiiimmmm    vvvvaaaannnnnnnnaaaakkkk ,,,,     ssss
sssszzzzeeeerrrreeee ttttnnnnéééémmmm    hhhhaaaa    aaaa
vvvváááállllaaaasssszzzzkkkkeeeerrrreeeessssééééssssbbbbeeeennnn
ttttáááárrrrssssaaaakkkkrrrraaaa     llll eeee llllnnnnéééékkkk .... .... ....

.... .... ....mmmmeeeerrrr tttt     jjjjóóóó    ddddoooolllloooogggg
kkkköööözzzzöööössssssssééééggggbbbbeeeennnn    aaaazzzz     IIIIssss tttteeeennnn
ddddoooollllggggaaaaiiii rrrróóóóllll     bbbbeeeesssszzzzéééé llllggggeeeettttnnnniiii .... .... ....

MMMMeeeerrrr tttt     ffff eeee llll eeee llll õõõõssssssssééééggggeeee tttt     éééé rrrr zzzzeeeekkkk     aaaa
ggggyyyyeeee rrrrmmmmeeeekkkkeeee iiiimmmm    jjjj öööövvvvõõõõ jjjj éééééééé rrrr tttt ,,,,     ééééssss
sssszzzzeeee rrrr eeee ttttnnnnéééémmmm    aaaa     ffffoooonnnnttttoooossss
iiii ssssmmmmeeeerrrr eeee tttt eeeekkkkeeee tttt     áááá tttt aaaaddddnnnn iiii     nnnneeeekkkk iiii kkkk .... .... ....

MMMMeeeerrrr tttt     aaaazzzz    eeeeggggyyyyhhhháááázzzz,,,,     aaaa    ggggyyyyüüüülllleeeekkkkeeeezzzzeeeetttt     kkkköööözzzzöööössssssssééééggggeeee     ssssooookkkkkkkkaaaallll
ttttoooo llll eeee rrrráááánnnnssssaaaabbbbbbbb ,,,,     éééé llll eeee tttt vvvv iiii ddddáááámmmmaaaabbbbbbbb     mmmmiiiinnnntttt     ggggoooonnnnddddoooo llll tttt aaaammmm.... .... ....

Folyamatosan felépülõ honlapunkat
ffeebbrruuáárrttóóll megtalálhatja a

wwwwwwwwwwww.... ttttaaaattttaaaa .... lllluuuutttthhhheeeerrrraaaannnn....hhhhuuuu
címen, ahol

éérrtteessüüllhheett  aallkkaallmmaaiinnkkrróóll  ggyyüülleekkeezzeettii
éélleettüünnkk  lleeggffrriisssseebbbb  hhíírreeiirrõõll!!

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     2222 5555 ....
Látás és meglátás (1.)
Nagy próféták: Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel,
Dániel...

JJJJ úúúú nnnn iiii uuuu ssss     1111 ....
Látás és meglátás (2.)
Kis próféták: Ámósz, Abdiás, Mikeás,
Habakuk, Zakariás, Malakiás...

JJJJ úúúú nnnn iiii uuuu ssss     8888 ....
„Mert az idõ közel van“ Jel 1,3c

János, az evangélista és próféta. A „szeretett
tanítvány” – ahogyan János magát említi –
speciális feladata. Tanúság és (jövõbe)látás
feszültségében élve Patmosz magányában.

JJJJ úúúú nnnn iiii uuuu ssss     1111 5555 ....
Visszatekintés a félévre...
Majd szokásos félévzáró piknik a templom-
kertben.

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!

Erõs vár a mi Istenünk!

LLééppéésseekk
aa   hh ii tt   ff ee ll éé

Elõadások, beszélgetések azokElõadások, beszélgetések azok
számára, akikszámára, akik

szeretnék megismerni alaposabbanszeretnék megismerni alaposabban
a keresztény tanítás alapigazságaita keresztény tanítás alapigazságait

MindenMinden ccccssssüüüü tttt öööörrrr tttt öööökkkköööönnnn 18 órakor!18 órakor!

2006/1. félév témái2006/1. félév témái

Kedves Testvérem!
Egyre gyorsuló világunkban információk
özönében kell megtalálnunk a számunkra
fontosakat. Ez csöppet sem könnyû fel-
adat... Különösen akkor, amikor a hétköz-
napjainkban minket elért információk na-
gyobb része negatív tartalmú. A jó és rossz

szétválasztása, a szükségesek kiválogatása, majd
mindezek megvizsgálása – az örök emberi és biblikus ér-
tékek nagyítója alá helyezve – idõigényes feladat. A vég-
eredményért mégis érdemes idõt áldozni, hiszen ezen ke-
resztül életünk közelebb juthat az Isten-felkínálta
emberlét teljességhez. Erre a közös válaszkeresésre
hívogatom Önt és családtagjait, érdeklõdõ barátait,

szeretettel és tisztelettel:
TTAATTAAII  EEVVAANNGGÉÉLLIIKKUUSS  EEGGYYHHÁÁZZKKÖÖZZSSÉÉGG,,  BBáárráánnyy  uu..  22..

Franko Mátyás evangélikus lelkész – TEL: 444488887777----888833334444


