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Szep tem ber 6.
Nem kell az álarc! - Isten az
eredetit szereti!
Jézus példázatai
az õszinteségrõl és
az önismeretrõl.

Szep tem ber 13.
Egyházismereti ABC:
„O“rthodox Egyház

Templomépítészet és liturgia kapcsolata. Mi célt szolgálnak az ikonok? Képimádat vagy képtisztelet?

Szep tem ber 20.
„Egy nyáj, egy akol?“ Mitõl
egyház az Egyház?

Jézus példázatai az egységrõl s követésérõl. Hányféle keresz-tény
felekezet létezik jelenleg a világon?
Mi az, ami összeköti, és mi az, ami
elválasztja õket egymástól?

Ok t

Ferdítõ fordítók, avagy a
bibliafordítás nehézségei.

Hányféle bibliafordítás létezik a világon? Kik ellenõrzik a fordításokat? Milyen nehézségekkel kell
megküzdenie egy bibliafordítónak? Kik voltak az „óegyházi
nagyok“?

Ok t ber 11.
Mitõl református a református?

Kuti József szomódi református
lelkipásztor
elõadása
–
kérdésekkel, beszélgetéssel.

Ok t ber 18.
Az a sokszor középpontba került „felforgató“
Római levél...

Pál apostol és megigazulástana a római levél alapján.

Szep tem ber 28.
Mitõl katolikus a katolikus?

Szalai Gábor atya elõadása – kérdésekkel, beszélgetéssel.

No vem ber 8.
Üvegtengeren innen apokaliptikán túl (1.) Dániel könyve.

Legfontosabb történetek és
üzenetük.
Apokaliptikus
szimbólumok és magyarázataik.

No vem ber 15.
Üvegtengeren innen apokaliptikán túl (2.) - Jelenések könyve.

Hogyan került János apostol Patmosz szigetére, s mit
üzennek nekünk látomásai? A kinyilatkoztatás
igéi, a jelképes beszéd
értelmezése. Rendszertani, tipo-logikus vagy
alle-górikus?

No vem ber 22.
„Isteni látomás tanúja voltam“ – avagy „Te
céda nõ, halld az Úr
szavát!“
Hogyan lett Ezékielbõl próféta? Látomásai és jelképes
cselekedetei. Hamis próféták
és a hitetlenek megbüntetése,
a nép és vezetõik leleplezése.
A személyes felelõsség.

Szep tem ber 27.
„Primus inter pares“.

Mennyire „elsõ az egyenlõk
között“ a pápa? A pápaság szerepe régen és ma. A pápa mint
az emberiség nagykövete? Vatikán állam legfõbb közjogi méltósága mint a világ lelkiismerete? Egy õsi hierarchikus intézmény a modern kihívások között...

ber 4.

Ok t ber 25.
„Itt az Isten köztünk“
(EvÉnK 280.) - De hol
van a pokol?

Kárhozatról,
büntetésrõl,
Isten-nélküli állapo-tokról az
Ószövetségben és Újszövetségben.

No vem ber 29.
„Krisztus-próféciák az
Ószövetségben“

Hol találhatók a „klasszikus“,
Megváltóról szóló ígéretek?

De cem ber 6.
„Az én gyerekeim már más
utakon járnak“

NikodØmus-AkadØmia

Mi a z a

A tradíció helye és szerepe. Jó és
rossz
szokásaink,
gyereknevelés, életvezetés

NikodØmus-

De cem ber 13.
„Önök kérték“: Népi vallásosság
az ádventi-karácsonyi
ünnepkörben (ism.)

Hogyan készül egy igazi lucaszék? Mi
az a vesszõzés? A népi játékok a
szakralitás tükrében.

De cem ber 20.
Visszatekintés – 2008-as tervek
megbeszélése

Heti rendszerességû, egyórás vetítettképes ismeretszerzõ alkalom, mely a felnõtt katechézis
szerepét igyekszik betölteni. A
folyamatos tanulást nemcsak célirányos illusztrációk segítik, de mindig van lehetõség kérdezésre, kiegészítésre, vélemények ütköztetésére, a segítõ diskurzusra is.

MiØ rt Ør demes elj nnie?
 M e r t kérdéseinkkel

Félévzáró „piknik“ beszélgetéssel és a
szokásos közös karácsonyfa-díszítéssel.

Kedves Testvérem!

Új szemesztert kezdünk, immáron tizenegyedszer... Testvéreim lankadatlan
érdeklõdését áldja meg az Isten! Övé
legyen a dicsõség és hála mindenért!
Ahogyan korábban, most is hívogatok... szeretettel és türelemmel, bízva
abban, hogy egyre többen éreznek rá a
tanulás, az el-elgondolkodás ízére az Ige fényében. A
visszajelzések/kérések alapján – most kicsit újítva a
formai kereteken is – közös vizsgálódásunk tárgyául
olyan témák kerülnek homloktérbe, melyek nemcsak
mindannyiunk számára tartogatnak meglepetéseket, kihívásokat, de bibliaismereti/bibliatörténeti tudásunkat is
mélyítik. Igyekszem továbbra is úgy alakítani e tanulási
alkalmainkat, hogy azok mindannyiunk számára érdekesek, érthetõek és léleképítõek legyenek.
A feladat nem változott: jó és rossz szétválasztása
életünk végéig tartó folyamat. Az örök emberi és biblikus értékek felidézése olykor izzadságcseppes munkát
igé-nyel, de a végeredményért érdemes idõt, energiát
áldozni, mert ezáltal jobban értjük helyünket nemcsak a
látható, de Isten láthatatlan, lelki világában is. Újra hívogatom Önt, családtagjait, érdeklõdõ barátait,
a régi lelkipásztori szeretettel és tisztelettel:
Franko Mátyás
evangélikus lelkész

a

közös

válasz-keresésben
társakra
Me rt
lelhetünk.
jó
dolog
közösségben az Isten dolgairól
beszélgetni  M e r t aki nagyobb felelõsséget 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.

Tudta

n...?

. . . h o g y honlapunkon - több mint egy éve(!) reggelenkénti frissítéssel „napi útravalót”, gondolatokat és rövid áhítatot talál? . . . h o g n
yapi imatémákat
találva csatlakozhat virtuális imaközösségünkhöz?
vasárnapi
igehirdetéseket
MP3.. .h ogy a
formátumban röviddel az istentisztelet után már letöltheti?.
az aktualitások menüben értesülhet
.. .ho gy
leggyorsabban eseményeinkrõl?

Klikkeljen, ol vas sa!
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