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Január 12.

Március 2.

Április 20.

Böjt és imádság

„Legyetek egyek, ahogyan én és az én
Atyám egy vagyunk!“

Test és lélek harmóniája, avagy válasszuk külön a test és a lélek igényeit? Mi a böjt célja?
Hogyan böjtölhetek „sikeresen“?

Tudomány és/vagy hit?

Március 9.

Lehetséges-e a kettõ harmóniája vagy egyik törvényszerûen kizárja a
másikat?

Kinyilatkoztatás és titok
Rejtélyes bibliai történetek
nyomában. Miért volt érinthetetlen a frigyláda? Hogyan írta fel Isten a parancsolatait a kõtáblákra? Mit
látott Ezékiel? Elrejtõzködõ és az önmagát kinyilvánító Isten problematikája.

Január 19.
„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“?

Március 16.

Február 2.

„Érted-e amit olvasol?“

Jeles napok a Biblia alapján. Kell-e megtartani valamit a zsidó törvényekbõl vagy elég az
evangélium?

Bibliaértelmezés nehézségei az Ószövetségben és Újszövetségben. Ellentmondásos történetek, tudósítások, mondások a Szentírásban. Hogyan olvassam és mit
higgyek az Élet könyvébõl?

Február 9.

Március 23.

Hogyan ünnepeljünk?

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?

Február 16.
Az új hit terjedése
Reformáció Magyarországon. Hogyan jutott el hazánkba az „új
hit“? Miért vált rövid idõn belül szinte az
egész ország evangélikussá?

Február 23.
„Teher alatt nõ a pálma“
Protestáns élet az ellenreformáció idején. A gyászévtized, a gályarabok és diszkriminatív intézkedések a „más
hiten lévõkkel“ szemben.

„Bizony, bizony mondom
néktek!“
Jelképek, hasonlatok a Bibliában. Szimbólumok, melyek
magyarázatra szorulnak. Tanító történetek, melyek többet
hordoznak, mint ahogyan azt
elsõ hallásra-olvasásra megértünk belõlük.

Felekezetek, hitvallások, dogmák és liturgiák.
Egységre törekvés buktatói? Mit jelent az
ökumené? Mi az ami megfontolásra érdemes
a másfelekezetûek látásában/hitében?

Április 27.
Így éltek az elsõ
keresztények
Milyen liturgia
alapján és hol
tartották alkalmaikat Krisztus
elsõ követõi? Milyen veszélyekkel és kihívásokkal kellett
szembenézni az õskeresztényeknek? Kik voltak a presbiterek, diakónusok?

Május 4.
„Tegyetek tanítvánnyá minden népet“
A kereszténység terjedése. Hogyan terjedt az
evangélium? Miért üldözték Krisztus tanítványait? A misszió rövid története és mai helyzete. Értelmezések a tanítványsággal kapcsolatban. Mit is kell tanítania az Egyháznak?

Május 11.
Gyülekezetünk
története

Istentisztelet és vallásos élet. Miért van istentisztelet? Kit kell kiengesztelni és miért? Milyen következményei vannak
az Isten parancsolatainak?

80 év jegyzõkönyvekben és
képekben. Mikor voltak Tatán
elõször
evangélikusok?
Hogyan szervezõdött újra 80
évvel ezelõtt a tatai lutheránusság?

Április 6.

Május 18.

Március 30.
Engesztelés – engesztelõdés

Miért nagy a nagyhét?

Stressz és a betegség

A húsvétra készülõdés liturgiája. Mikor és miért alakult ki
a „nagyhét“? Mit akar „kommunikálni“ az Egyház a nagyheti liturgiával?

Melyek a pszichoszomatikus betegségek? Mi
okozza szervezetünk egészségi állapotának
kibillenését? Hogyan elõzhetjük meg a bajt?
Segítségnyújtás másoknak és önmagunknak.

Dr. Nagy Erzsébet belgyógyász, TCM elõadása

Május 25.

Miért akarok eljönni?

Látás és meglátás (1.)
Nagy próféták: Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel,
Dániel...

Június 1.
Látás és meglátás (2.)
Kis próféták: Ámósz, Abdiás,
Habakuk, Zakariás, Malakiás...

Mikeás,

Június 8.
„Mert az idõ közel van“ Jel 1,3c

Mert kérdéseim vannak, s
szeretném ha a
válaszkeresésben
társakra lelnék...
...mert jó dolog
közösségben az Isten
dolgairól beszélgetni...

Lépések
a hit felé
Elõadások, beszélgetések azok
számára, akik

Mert felelõsséget érzek a
gyermekeim jövõjéért, és
szeretném a fontos
ismereteket átadni nekik...
Mert az egyház, a gyülekezet közössége sokkal
toleránsabb, életvidámabb mint gondoltam...

Folyamatosan felépülõ honlapunkat
februártól megtalálhatja a

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

Június 15.
Visszatekintés a félévre...
Majd szokásos félévzáró piknik a templomkertben.

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!

Erõs vár a mi Istenünk!

értesülhet alkalmainkról gyülekezeti
életünk legfrissebb híreirõl!
Kedves Testvérem!
Egyre gyorsuló világunkban információk
özönében kell megtalálnunk a számunkra
fontosakat. Ez csöppet sem könnyû feladat... Különösen akkor, amikor a hétköznapjainkban minket elért információk nagyobb része negatív tartalmú. A jó és rossz
szétválasztása, a szükségesek kiválogatása, majd
mindezek megvizsgálása – az örök emberi és biblikus értékek nagyítója alá helyezve – idõigényes feladat. A végeredményért mégis érdemes idõt áldozni, hiszen ezen keresztül életünk közelebb juthat az Isten-felkínálta
emberlét teljességhez. Erre a közös válaszkeresésre
hívogatom Önt és családtagjait, érdeklõdõ barátait,
szeretettel és tisztelettel:

szeretnék megismerni alaposabban
a keresztény tanítás alapigazságait
Minden c s ü t ö r t ö k ö n 18 órakor!
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