
január 13.

Álságos válság...
A kocka el van vetve”- tartja a
latin közmondás. Kockáza-
tos időkben sokan a szeren-
cséjükben bíznak, de
mennyit kockáz(tat)hat a
keresztény ember?..

január 20.

Mi teszi az embert
emberré?
Egyesek az értelmes, alkotó
munkában, mások a beszédben
látják az ember elkülönését az ál-
latvilágtól. A teológus szerint a
bűn az, ami kizárólag az ember
sajátja...

február 3.

Szabad-e megölnünk azt,
aki öl?
„Ne ölj!” tilalma szabályozza az
egyént –, de védekezhet-e öléssel a
közösség önmaga védelmében,
ahogyan azt az Ószövetség népe
tette, s egyes államok ma is teszik?

február 10.

Létezik-e
kollektív bűn?
A 20. században milliók
tapasztalták meg a kol-
lektív büntetést: etnikai
tisztogatások, kitelepíté-
sek, gulágok, koncentrá-

ciós táborok... de létezik-e kollektív elkövetése a bűnnek?

február 17.

Az Egyház nem lehet
bűnös... és egy felekezet
vagy szekta?
“Teríteken” a tipikusan egyházi
bűnök: simonia, inkvizíció, bűnbo-
csátó cédulákkal való kereskedés...

február 24.

Hit és hűség a pap
életében
Mi a különbség az ároni és a
melkisédek rendje szerint való
papság között? Miért avatnak, s
miért nem szentelnek papot a
protestáns egyházakban? 

március 3.

Rászolgálhat-e
valaki a pokolra?
Sokan hiszik, hogy jócselek-
detekkel “bevásárol-hatják”
magukat a mennyországba.
De igaz-e ennek az ellentéte

is? Van-e ember, aki valóban  megérdemli a poklot?

március 10.

Ikonok nyomában
Az orthodox egyházban
fontos szerepet töltenek be
az  ikonok. Megismerhetjük
liturgikus szerepüket, s
hallhatunk a különböző
ikonfestő iskolákról is...

március 17

Látomás vagy realitás?
Őrangyalok, ördögök, démo-
nok és lidércek... Mit mond
róluk a Biblia, s hogyan foglalt
állást ezekben a kérdésekben a
keresztény teológia az elmúlt
két évezredben? Angyal-, és
ördög-ábrázolások a keresz-
tény művészetben...

március 24.

Aki gondolkodik
az hisz?
Teológiai érvek és filo-
zófiai ellenérvek az
Isten létezésével kapcso-
latban.

március 31.

Kinek higgyek? Istennek,
Jézusnak vagy a Bibliának?
És melyik felekezetnek? Fókuszban a
hit a vallás és a hitvallásosság.

április 7.

Tévedtek-e a tévtanítók?
Hogyan éltek a korai keresztények?
Mi alakította rítusukat, milyen
külső és belső tényezők formálták
hagyományaikat és tanításaikat?

április 28.

Protestáns vagyok –
nem eretnek!
A világon mintegy félmilliárd
protestáns él. Múltjuk és jele-
nük – konzervatívoktól az
ultra-radikálisokig.

május 5.

Mennyire veszi komolyan
az ÚRIsten az
engedelmességet?
Isteni tiltásokés elvárások. Mi tör-
ténik, ha mégis megteszem...?

május 12.

Miért perlekedünk a
JóIstennel?
Isten nem haragszik ránk..
Akkor mi miért haragszunk
Őreá?

május 19.

És tényleg... Mi az értelme
a teremtettségnek?
Egész életünk az ismeretlen kuta-
tásával telik - s a végén alig tu-
dunk meg valamit. Vagy mégis?
Miért van ez a világ, s benne mi?



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 40ezer(!) 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 :: // //tt aattaa.. ll uutthheerraann..hhuu
címen, ahol Ørtesülhet alkalmainkról, gyülekezeti

Øletünk legfrissebb híreirıl.

EERRŐŐSS��VVÁÁRR��AA��MMII �� IISSTTEENNÜÜÜNNKKK!!

Klikkeljen, ol vas sa!
Támogasson minket

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

Kedves Testvérem!

A 18. 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

NikANikA

BibliaÓraBibliaÓra
azok számára, akik szeretnék alaposabban

megismerni a keresztény tanítás alapigazságait
MindenMinden ccssüüttöörr ttöökköönn 18 órakor!18 órakor!

2011
I.�félév�témái

18.�szemeszter

Miről hallhatunk?
Szemeszterünket a bűn és az egyén ill. a közösség kap-
csolatának vizsgálatával kezdjük és természetesen nem
kerüljük ki az Egyház területét sem. Szó lesz ikonokról,
s angyalábrázolásokról a keresztény művészetben, majd
a hit és hitvallásosság felé fordulunk. Legvégül Isten-
kapcsolatunk minőségét vizsgáljuk meg, s “közkívánat-
ra” egy templomépítészeti tanórával zárjuk Isten
kegyelméből 18. szemeszterünket!

.
Köszönjük érdeklődését,támogató jelenlétét!

május 26.

Álmaink Istene, s
Isten álma...
Nemcsak nekünk vannak
terveink az életünkkel - az
Istennek is. Hogyan véleke-
dünk Istenről, törvényeiről
és az örök evidenciákról? 

június 9.

Templomépítés
régen – és ma
Hogyan, s milyen koncep-
cióval építették a templo-
mokat régen, s mi vezérli a
mai templomok tervezőit,
építőit?

június 16.

Félévzáró
piknik
A templomkertben.

Szerkesszük együtt

a NikA-t!

Továbbra is várom Testvérek visszajelzéseit,
téma-javaslataikat, hogy a következő
szemeszterben is keresztény életünk 

lelkiségének javítását célzó témáink legyenek a

NikA-n!

““HHiiggggyyeetteekk  IIsstteennbbeenn  ééss

hhiiggggyyeetteekk  éénnbbeennnneemm!!””
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