
Január 10.
Lehet-e örökké élni? Az
örök ifjúság nyomában?
A fiatalságnak sok-sok előnye
van, de a hátrányairól kevésbé
veszünk tudomást. Ugyanak-
kor van/lenne előnye az idős
kornak is! De mit mond mind-
erről a Biblia?

Január 17.
„Még ma velem leszel a
paradicsomban!“
Hol lehet a mennyország?
Mit jelent a halál utáni élet
a hívőknek és hogyan véle-
kednek róla a nem hívők?
Mennyország-elképzelések
a Szent iratokban és a kép-
zőművészetben...

Január 31.
“Ha ezt hiszed,
üdvözülsz!”
Mitől dogma a dogma?
Mit kell (vagy csak
lehet?) hinni, hogy üdvö-
züljünk? Egyetemes zsi-
natok és “rablózsinatok”
hatásai a keresztény dog-
matika fejlődésére. 

Február 7.
Mit kíván a JóIsten?
– Megigazulástanok
a Bibliában....
Mit kell tenni azért, hogy
a hívő ember “elnyerje”
Isten jóindulatát? Tényleg
elégséges lenne csak a hit,
s föleslegessé váltak volna
a jócselekedetek? Az
ószövetségi és újszövet-
ségi Isten-elképzelések
nyomában.

Február 14.
A Háromegy-Isten nyomában
Micsoda vagy kicsoda a Szenthá-
romság? Miért is három  Az, Aki
valójában EGY? Hogyan alakult ki
a Szentháromság-hit? Egyházunk
hivatalos hitvallásainak vizsgálata
és Szentháromság-hit jelentősége a
keresztény teológiában... 

Február 21.
“Ti vagytok a föld
sója!”
Mit tudnak a kereszté-
nyek, amit mások nem?
Mit tanított Jézus, s mit ta-
nítanak ma a keresztények,
amit más vallások nem? 

Február 28.
Isten évszázada – avagy a
vallások visszatérése
Nagy-Egyházak veszítik el
rapid módon híveiket, ugyan-
akkor egyre növekszik az igény
a spiritualitásra. Reneszánszu-
kat élik a fundamentalista moz-
galmak, miközben politikai
erővé formálódott a keresztény
szélsőséges gondolkodás is...

Március 7.
Az ünnep misztériuma,
s az ünneplés szépsége
Még nem találtatott egyetlen
társadalom, közösség sem,
amely képes lett volna vég-
érvényesen mellőzni a misz-
tériumot. Az anyagvilág
kiüresítő “rabságában” más-
fajta valóságra is vágyunk...
ez a szentség misztériuma,
amely szentségével bizton-
ságat ad a bizonytalanban, a
folyamatosan változóban.

Március 14.
Az idő, mint talentum
A modern ember legnagyobb
ellensége/kihívója az idő... Ipa-
rág is alapult az idő-menedzse-
lésre, s az idő minél effektívebb
felhasználására. Telik vagy csak
múlik az időnk? Az egyházi/li-
turgikus esztendő adta lehető-
ségeink.

Március 21.
Jogos, de nem etikus - a
bűn problémája a 21.
században
Lehetséges-e megelőzni a
bűnt, vagy a mulasztást? A
“feddhetetlenség” és az élet-
szentség mai nehézségei.

Április 11.
“Semper reformari” - és a
tradicionális egyház
Ellentmondás vagy dialektika?
Népegyházi álmok és diasz-
póra-lehetőségek közt élve a re-
formáció örökségét.

Április 18.
Isten az álmokban
Isten vezeti az embert. Álmok-
ban, látomásokban, sugalla-
tokban. Mit tudósít ezekről a
a Szentírás?

Április 25.
Jézus és a hamis Mammon
baráti társasága
Az “isteni pénz” és a
keresztények Istene. Milyen a
viszonya a keresztény embernek
a pénzhez?



Május 9.
Ki a gazdag, s ki a
szegény?
Egyház és szociális felada-
tok. Könyörületesség és szo-
ciális gondoskodás a
Bibliában.

Május 16.
Asszertív* Krisztus és
az agresszív misszió
Mit jelent a “jézusi út”, s mit
kell értenünk krisztusi sze-
lídség alatt?
* a behódoló és a fenyegető között;
kellő határozottságú és öntudatú

Május 23.
Krisztusi megoldások a
krízishelyzetekben...
A keresztény konfliktus-
kezelés  lehetőségei – avagy a
krisztuskövető is csak ember? 

Május 30.
Szeretet-nyelvek
A kapcsolati kommunikáció
fajtái a hétköznapokban.

Június 6.
Köthet-e életbiztosítást a
hívő ember?
Esetleg lottózhat is? A hit szabad-
sága és a szabad akarat valamint
a predesztináció örök kérdése.

Június 13.
Félévzáró NikA-piknik
Visszatekintés, értékelések és
ötletgyűjtés a fehér asztal
mellett. Templomkerti sze-
meszter-záró alkalom.

TTuuddttaa??
...hogy hon la pun kon – több mint 6(!) 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 80ezer(!) alkalommal keresték már fel, Eu-
rópa számos országából, de visszajelzések érkeztek amerikából, sőt ne-
pálból is! ...hogy hon la punknak köszönhetően az elmúlt két esztendőben
a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!) az in-
terneten talált ránk?

honlapunkat megtalálhatja a

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

életünk legfrissebb híreirõl.

EE RRŐŐSS    VV ÁÁ RR   AA   MM II    IISS TT EE NNÜÜÜ NNKKK !!
Klikkeljen, ol vas sa!
Támogasson minket

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

Kedves Testvérem!
A 22. 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,lelkipásztori sze re tet -
tel és tisz te let tel, 
2012. ádventjében TaTai  Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834
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NikANikA ”A kérdések és válaszok bibliaórája””A kérdések és válaszok bibliaórája”

2013. I. félév témái 
a 22. szemeszterben

Miről hallhatunk?
Először az örökélet izgalmas kérdéseit járjuk körbe, s a
mennyország-elképzelések mellett megvizsgáljuk a dog-
matika szerepét és fejlődését. Majd közzéppontba kerül
a Szentháromság-tan és vallási reneszánsz okait tanul-
mányozzuk át. Az ünneplés szépségéről, tartalmáról és
céljáról az egyházi esztendő segítségével elmélkedünk
közösen. Etikai kérdések sem maradhatnak el, így a bűn
21. századi jelenlétét tekintjük át. Ehhez kapcsolódnak
az egyház szociális feladatait és missziói programját be-
mutató előadások. Végül a konfliktus-kezelés módszereit
vesszük górcső alá. Legvégül pedig a szabad akarat és
predesztináció örök problémájára keressük közösen a
választ.

Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!

““ééss  bbeesszzééddeeiimm
mmeeggmmaarraaddnnaakk
ttiibbeennnneetteekk””  JJnn  1155,,77

BibliaÓra

BibliaÓra

azok számára, akik szeretnék

alaposabban megismerni a keresztény

tanítás alapigazságait

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész


