
január 7.

Keresztény érték?
Mitől keresztény egy érték? Éle-
tünk, testi-lelki képességeink egy
idealizált fejlődés (evolúció?) ered-
ményei vagy mindennek van szak-
rális, esetleg „üdvtörténeti” oka?

január 14.

Hallás és meghallás…
Mit mond a Biblia szólásról és
hallgatásról? Hogyan tanítottak a
próféták, az írástudók, s hogyan
beszélt Jézus? Biblikus szavak –

szóképek és gondolatok, avagy hogyan értsük a JóIstent?
Belehallás, áthallás, meghallás…Az Istenhez vezető kom-
munikációs út buktatói.

január 28.

Amikor a lehetetlenből

lehetőség lesz…
„Örök életnek beszéde van Tenálad!”
Mit keresek, mit kap(hat)ok,
miben nyújt segítséget az ige?
Hogyan hallgassam és olvassam
Isten Igéjét?

február 4.

„Isten igéje élő és ható”

amikor a szavak már nem

mondanak semmit…
Isteni igazságok – társadalmi igazság-
talanságok. A bizonyságtételek non-
verbális formái.

február 11.

Nagyító alatt az igehirdető
Nemcsak gyermekek, mi magunk is
ismerjük a furcsa érzést, mely felteteti
velünk a kérdést, amikor prédikáció
alatt elkalandoznak gondolataink:
Mikor lesz már vége?Az igehirdetés „jó-
sága”– avagy a „klasszikus” prédiká-
lási hibák...

február 18.

Kunst & Predigt

– Predigt oder Kunst? 
Prédikáció és művészet. Prédi-
káció, mint irodalmi stílus. A
művészet szerepe és helye a pré-
dikációkban. Elvárások és lehe-
tőségek egy „kor-szerű”
igehirdetésben. Installáció vagy
inspiráció? Bizonyságtétel és ta-
nítás, az igehirdetés útkeresései  a 21. század keresztény
egyházaiban.

február 25.

Tanulj fiam, mert...!
A teljesítmény-kényszer és megfe-
lelés. A gyermeknevelés modern-
kori buktatói.

március 4.

Eljátszott gyerekkor
Gyermekek és a „gépezés”...
Egyre gyakoribb a szülők pana-
sza, hogy gyermekeik túl sok
időt töltenek számítógép előtt.
Realitás és virtuális világ.

március 11.

Tényleg vége lesz a

világnak 2012-ben?
Célpontban (újra) az apokalipti-
kus irodalom – Migráció, integrá-
ció, globalizáció és hatásaik…

március 18.

Szingli vagy nem

szingli? – ez itt a

kérdés!
Európában minden harma-
dik háztartás „egyszemé-
lyes”. Egyre inkább
kitolódik a családalapítás
kezdete. Bűn-e az együttélés? Okok és okozatok nyomában
a keresztény kultúra és közösség jövőjét illetően.

március 25.

Boldog vagy?
Mitől boldog egy ember? Boldogság-
definíciók. Mi az, hogy határtalan
boldogság? Mit mond a Biblia a bol-
dogságról?

április 8.

Lehet-e a keresztény

ember depressziós?
A boldogságkeresés vesztett csatái
közt. A hit hiánya vagy a lélek zava-
rai? Koreferens: Dr.N.E.

április 15.

Az állatok nem hazudnak

– de az ember igen!
Titkok, bűnök, lelkiismereti terhek
és következményeik.

április 15.

Ki volt Melanchton Fülöp?
Philipp Melanchthon (sz.: 1497-ben)
450 éve hunyt el. Luther pályatársa-
ként a reformáció támogatója volt.
A Wittenbergi Egyetem rektoraként
már életében „Praeceptor Germa-
niae”-nak (Németország tanítójá-
nak) nevezték. A humanista tudós
1560. április 19-én hunyt el.

április 29.

Az idő és Jóisten...
„Semmire sincs időm!
Rendbe kellene már tennem
a dolgaim, de nincs egy sza-
bad percem se!” – ismerős
mondataink ezek. Mi az
idő, s mivégre adta az
URIsten?  Miért van be-
lőle oly kevés? Viszo-
nyunk az időhöz és annak Urához, a JóIstenhez. 



TT uu dd tt aa   ÖÖ nn ??
...hogy hon la pun kon – több mint három éve(!) – reggelenkénti fris sí tés -
sel „na pi út ra va ló”-ként egy-egy rö vid áhí ta tot ta lál? ...hogy 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? ...hogy honlapunkat több mint 38ezer(!) alkalommal keresték fel,
Európa számos országából, de visszajelzések érkeztek amerikából, sőt
nepálból is! ...hogy hon la punknak köszönhetően az elmúlt két eszten-
dőben a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!)
az interneten talált ránk?

Honlapunkat megtalÆlhatja a

hhttttpp :: // //ttaattaa.. lluutthheerraann..hhuu
címen, ahol Ørtesülhet alkalmainkról, gyülekezeti

Øletünk legfrissebb híreirıl.
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Klikkeljen, ol vas sa!
Támogasson minket

érdeklődésével és hív ja
fel má sok  fi gyel mét is!

Kedves Testvérem!

A 16. szemeszterünket kezdjük el nemsokára,
hála legyen az ÚRIstennek! Újra hívogatok...
sze re tet tel és türelemmel, bízva abban, hogy
egyre többen éreznek rá a tanulás, az el-elgon-
dolkodás ízére az Ige fényénél. Feladatunk a
„régi“: jó és rossz szét vá lasz tá sa éle tünk vé gé -

ig tar tó küzdelmeink között. Az örök em be ri-  és bib li kus ér -
té kek fel idé zé se ugyan izzadság-cseppes munkát igényel, de
a vég ered mény ért ér de mes időt, energiát ál doz ni, mert ez ál -
tal job ban megért jük he lyün ket nem csak a lát ha tó, de Is ten
lát ha tat lan, lel ki vi lá gá ban is. 
Ezért új ra hí vo ga tom Önt, csa lád tag ja it, ér dek lő dő ba rá ta it,
továbbra is lelkipásztori sze re tet tel
és tisz te let tel, 2009. ádventjén

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

TaTai  Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834
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BibliaÓraBibliaÓra
azok számára, akik szeretnék alaposabbanazok számára, akik szeretnék alaposabban

megismerni a keresztény tanítás alapigazságaitmegismerni a keresztény tanítás alapigazságait

MindenMinden ccssüüttöörr ttöökköönn 18 órakor!18 órakor!

2010
I.�félév�témái

16.�szemeszter

Miről hallhatunk

ebben a félévben?
18+1 alkalmunkat most három részre

osztottam. Az elsőben Isten igéje hallgatásának

és hirdetésének problémakörét vizsgáljuk.

Utána a gyermekkor jelenkori gondjai és

társadalomszociológiai kérdések kerülnek

elénk. Végül Isten Igéjéhez való viszonyunkról

elmélkedünk. A közös el-elgondolkodáshoz az

etikai iránytűt most is Jézus evangéliumi

tanításából kölcsönözzük.

Köszönjük mindenki érdeklődését!
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május 6.

Szólj Uram, mert hallja a te

szolgád!”
Külső és belső hallás. Hogyan vezeti Isten
az övéit?  Mi az, amit biztosan nem az „Úr
mondott”?

május 20.

„Ti vagytok az igazság hangjai!”
– mondta volna Jézus, de nem
mondta... Helyette azt mondta:  „Ti
vagytok a Föld sója, világosság és he-
gyen épült város.” Mindezek csönd-
ben végzik be dolgukat; de mit
tegyünk, ha hallgatásunkkal csak
erősítjük a  bűn hatalmát? Szól-
junk-e vagy se?

május 27.

Ez az én hangom!
Egész gyermek-, s ifjúkorunkban
arra készültünk, hogy beillesz-
kedjünk a felnőttek társadalmába.
Az évtizedes procedúra nem
mentes a krititák hangjától, de el-
jutottunk-e az önkritikáig?

június 3.

Félévzáró piknik
Reménység szerint jó idővel – a
templomkertben. Vissza- és előre-
tekintés, hálaadás.

Továbbra is várom a

Testvérek visszajelzéseit, s

téma-javaslataikat, hogy a következő

szemeszterben is keresztény életünk

javítását célzó témáink legyenek a

NikA-n! 


