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SSSSzzzzeeeepppp    tttteeeemmmm    bbbbeeeerrrr    6666....
Nem kell az ál -
arc! - Is ten az
ere de tit sze re ti!
Jé zus pél dá za tai
az õszin te ség rõl és
az ön is me ret rõl.

SSSSzzzzeeeepppp    tttteeeemmmm    bbbbeeeerrrr    11113333....
Egy ház is me re ti ABC:
„O“rthodox Egy ház
Temp lom épí té szet és li tur -
gia kap cso la ta. Mi célt szol -
gál nak az iko nok? Kép imá -
dat vagy kép tisz te let?

SSSSzzzzeeeepppp    tttteeeemmmm    bbbbeeeerrrr    22220000....
„Egy nyáj, egy akol?“ Mi tõl
egy ház az Egy ház?
Jé zus pél dá za tai az egy ség rõl s kö -
ve tés érõl. Hányféle keresz-tény
felekezet létezik jelenleg a világon?
Mi az, ami összeköti, és mi az, ami
elválasztja õket egymástól?

SSSSzzzzeeeepppp    tttteeeemmmm    bbbbeeeerrrr    22227777....    
„Primus inter pares“.
Men  nyi re „el sõ az egyen lõk
között“ a pá pa? A pá pa ság sze -
re pe ré gen és ma. A pá pa mint
az em be ri ség nagy kö ve te? Va -
ti kán ál lam leg fõbb köz jo gi mél -
tó sá ga mint a vi lág lel ki is me re -
te? Egy õsi hi e rar chi kus in téz -
mény a mo dern ki hí vá sok kö -
zött...

SSSSzzzzeeeepppp    tttteeeemmmm    bbbbeeeerrrr    22228888....
Mi tõl ka to li kus a ka to li kus?
Szalai Gá bor atya elõ adá sa – kérdésekkel, be szél -
ge tés sel.

OOOOkkkk    ttttóóóó    bbbbeeeerrrr    4444....

Fer dí tõ for dí tók, avagy a
bib lia for dí tás ne héz sé gei.
Hányfé le bib lia for dí tás lé te zik a vi -
lá gon? Kik el len õr zik a for dí tá so -
kat? Mi lyen ne héz sé gek kel kell
meg küz de nie egy bib lia for dí tó -
nak? Kik vol tak az „óegy há zi
nagyok“?

OOOOkkkk    ttttóóóó    bbbbeeeerrrr    11111111....
Mi tõl re for má tus a re for -
má tus?
Kuti Jó zsef szomódi re for má tus
lel ki pász tor elõ adá sa –
kérdésekkel, be szél ge tés sel.

OOOOkkkk    ttttóóóó    bbbbeeeerrrr    11118888....
Az a sok szor kö zép pont ba ke rült „felforgató“
Ró mai le vél...
Pál apos tol és megigazulástana a ró mai levél alap ján.

OOOOkkkk    ttttóóóó    bbbbeeeerrrr    22225555....
„Itt az Is ten köztünk“
(EvÉnK 280.) - De hol
van a po kol?
Kár ho zat ról, bün te tés rõl,
Isten-nélküli állapo-tokról az
Ószö vet ség ben és Új szö vet -
ség ben.

NNNNoooo    vvvveeeemmmm    bbbbeeeerrrr    8888....
Üveg ten ge ren in nen -
apokaliptikán túl (1.) -
Dá ni el köny ve.
Leg fon to sabb tör té ne tek és
üze ne tük. Apokaliptikus
szim bó lu mok és ma gya rá za -
ta ik.

NNNNoooo    vvvveeeemmmm    bbbbeeeerrrr    11115555....
Üveg ten ge ren in nen -
apokaliptikán túl (2.) - Je le né sek köny ve.
Ho gyan ke rült Já nos apos tol Patmosz szi ge té re, s mit

üzen nek ne künk lá to má -
sai? A ki nyi lat koz ta tás
igéi, a jelképes beszéd
ér tel me zé se. Rend szer -
ta ni, tipo-logikus vagy
alle-górikus?

NNNNoooo    vvvveeeemmmm    bbbbeeeerrrr    22222222....
„Isteni látomás tanúja voltam“ – avagy „Te
céda nõ, halld az Úr
szavát!“
Ho gyan lett Ezékielbõl pró fé -
ta? Lá to má sai és jel ké pes
cse le ke de tei. Ha mis pró fé ták
és a hi tet le nek meg bün te té se,
a nép és ve ze tõ ik le lep le zé se.
A sze mé lyes fe le lõs ség.

NNNNoooo    vvvveeeemmmm    bbbbeeeerrrr    22229999....
„Krisz tus-pró fé ci ák az
Ószövetségben“
Hol találhatók a „klasszikus“,
Meg vál tó ról szó ló ígé re tek?



Kedves Testvérem!
Új sze mesz tert kez dünk, im má ron ti -

zenegyed szer... Testvéreim lankadatlan
érdeklõdését áldja meg az Isten! Övé
legyen a dicsõség és hála mindenért!

Ahogyan korábban, most is hívo-
gatok... sze re tet tel és türelemmel, bízva
abban, hogy egyre többen éreznek rá a
tanulás, az el-elgondolkodás ízére az Ige fényében. A
vissza jel zé sek/ké ré sek alap ján – most kicsit újítva a
formai kereteken is – kö zös vizs gá ló dá sunk tár gyá ul
olyan témák kerülnek homloktérbe, melyek nemcsak
mind an  nyi unk szá má ra tar to gatnak meg le pe té se ket, ki -
hí vá so kat, de bibliaismereti/bibliatörténeti tudásunkat is
mélyítik. Igyek szem továbbra is úgy ala kí ta ni e ta nu lá si
al kal ma in kat, hogy azok mind an  nyi unk szá má ra ér de -
kesek, érthetõek és léleképítõek le gyenek.

A feladat nem változott: jó és rossz szét vá lasz tá sa
éle tünk vé gé ig tar tó fo lya mat. Az örök em be ri és bib li -
kus ér té kek fel idé zé se olykor izzadságcseppes munkát
igé-nyel, de a vég ered mény ért ér de mes idõt, energiát
ál doz ni, mert ez ál tal job ban ért jük he lyün ket nem csak a
lát ha tó, de Is ten lát ha tat lan, lel ki vi lá gá ban is. Új ra hí vo -
ga tom Önt, csa lád tag ja it, ér dek lõ dõ ba rá ta it,

a ré gi lelkipásztori sze re tet tel és tisz te let tel:
Franko Mátyás

evangélikus lelkész

He ti rendszerességû, egy órás ve -
tí tett ké pes is me ret szer zõ al ka -
lom, mely a fel nõtt katechézis
sze re pét igyek szik be töl te ni.  A
fo lya ma tos ta nu lást nem csak cél -

irá nyos il luszt rá ci ók se gí tik, de min dig van le he tõ -
ség kér de zés re, kiegészítésre, vé le -
mé nyek üt köz te té sé re, a segítõ dis -
kur zus ra is.
MMMMiiiiØØØØrrrrtttt    ØØØØrrrrddddeeeemmmmeeeessss    eeeelllljjjjöööönnnnnnnniiiieeee????
����MMMMeeeerrrrtttt kér dé se inkkel a közös
válasz-keresésben társakra
lelhetünk. ����MMMMeeeerrrrtttt jó dolog
közösségben az Isten dolgairól
beszélgetni ����MMMMeeeerrrrtttt aki nagyobb fele-
lõsséget érez gyermekei, gyülekezetünk jövõjéért, s
szeretné az emberlét igazán fontos ismereteit
továbbadni – annak ez megerõsítõ lehe-tõséggé
válhat... 

Honlapunkat megtalálhatja a

http://tata.lutheran.hu
címen, ahol értesülhet alkalmainkról,
gyülekezeti életünk legfrissebb híreirõl.

����VVVVeeeelllleeeetttteeeekkkk    vvvvaaaaggggyyyyooookkkk............����

NikodØmus-AkadØmiaNikodØmus-AkadØmia

EEEEllll????aaaaddddÆÆÆÆssssooookkkk,,,,
bbbbeeeesssszzzzØØØØllllggggeeeettttØØØØsssseeeekkkk

azok szÆmÆra, akik szeretnØk alaposabbanazok szÆmÆra, akik szeretnØk alaposabban
megismerni a keresztØny tanítÆsmegismerni a keresztØny tanítÆs

alapigazsÆgaitalapigazsÆgait

MindenMinden ccccssssüüüüttttöööörrrrttttöööökkkköööönnnn1818
órakor!órakor!
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TATAI EVANGÉLIKUS EGYH`ZKÖZSÉG, Bárány u. 2. Franko Mátyás
ev.lelk. TEL:444488887777----888833334444

Tudta Ön...?Tudta Ön...?
............hhhhooooggggyyyyhon la pun kon - több mint egy éve(!) -
reggelenkénti fris sí tés sel „na pi út ra va lót”, gon do la -
to kat és rö vid áhí ta tot ta lál? ............hhhhooooggggyyyynapi imatémákat
találva csat la koz hat vir tu á lis ima kö zös sé günk höz?
............hhhhooooggggyyyy a va sár na pi ige hir de té se ket MP3-
formátumban rö vid del az is ten tisz te let után már le -
tölt he ti?............hhhhooooggggyyyyaz ak tu a li tá sok me nü ben ér te sül het
leg gyor sab ban ese mé nye ink rõl?

KKKKlllliiiikkkkkkkkeeeelllljjjjeeeennnn,,,,    oooollll    vvvvaaaassss    ssssaaaa!!!!

TTTTÆÆÆÆmmmmooooggggaaaassssssssoooonnnn    mmmmiiiinnnnkkkkeeeetttt    ØØØØrrrrddddeeeekkkkllllııııddddØØØØssssØØØØvvvveeeellll

ØØØØssss    hhhhíííívvvv    jjjjaaaa    ffffeeeellll    mmmmÆÆÆÆ    ssssooookkkk    ffffiiii    ggggyyyyeeeellll    mmmmØØØØtttt    iiiissss!!!!
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DDDDeeee    cccceeeemmmm    bbbbeeeerrrr    6666....
„Az én gyerekeim már más
utakon járnak“
A tradíció helye és szerepe. Jó és
rossz szokásaink, gyerek-
nevelés, életvezetés

DDDDeeee    cccceeeemmmm    bbbbeeeerrrr    11113333....
„Önök kérték“: Népi vallásosság
az ádventi-karácsonyi
ünnepkörben (ism.)
Hogyan készül egy igazi lucaszék? Mi
az a vesszõzés? A népi játékok a
szakralitás tükrében.

DDDDeeee    cccceeeemmmm    bbbbeeeerrrr    22220000....
Vis  sza te kin tés – 2008-as ter vek
meg be szé lé se
Fél év zá ró „piknik“ be szél ge tés sel és a
szo ká sos kö zös ka rá csony fa-dí szí tés -
sel.


