január 10.
Hit és hitetlenség –
bizalom és vakhit

Miért hisznek egyesek, s
mások miért nem? Mi a
hiszékenység alapja? A bizalom nehéz elnyerése és könynyű elvesztése. Mit ad a hit,
s mit vesz el a hitetlenség?

Február 21.

Április 10.

Hit és engedelmesség, hit és ellenállás

Hit és egészség

Az engedelmesség helye a
világban, s amikor az engedetlenség ideje van. A hatalom elfogadása vagy harc
az igazságtalanság ellen?
Mi az a felszabadítás-teológia?
Mit
akartak
a
„Deutsche Christen“ s mit a
Hitvalló Egyház tagjai a hitleri Németországban?

Miért nem tudunk megbocsátás
nélkül élni, s miért fájdalmas, ha
nem bocsátanak meg nekünk?

Március 6.

Május 8.

Hit és tolerancia

Hit és szeretet

Békés egymás mellett élés és/vagy
a jobbító szándék buktatói. A vallási türelmetlenség okai.

január 31.

Március 13.

Hit és realitás

Február 7.
Hit és hivatás

Munka és egzisztencia, alkotás
vagy tervszerű végrehajtás.
Mitől válik hivatássá a munka,
s mikor válik hátránnyá a rutin?
Pályaválasztás és a benne rejlő
nehézségek. Mit akar az Isten
tőlem a munkámon keresztül?

Február 14.
Hit és haza

A szülőföld szerepe.
Melyik identitás az erősebb, s mi adja az értékek prioritását? Hogyan
köthető össze az Istenhit a nemzettudattal?

Miben hiszünk, s kiben
reménykedünk? A reménység szerepe a mindennapi hitéletben. Miért
múlik el a hit, s miért szűnik meg a remény is?

Hit és megbocsátás

Hit és vallás

Mit jelent a páli „nem látható dolgok valósága“? Mi az
illúzió, s mitől vonzó az
irrealitás? Hol vannak a hit
korlátai, s melyek a hit
veszélyes útjai?

Április 17.
Hit és reménység

Február 28.

január 17.
Miben hisz a modern 21. századi ember? Mit határoz meg
az istenkép? Mitől vallás a
vallás? A misztika szerepe a
vallásban. Mi a vallás –
ragaszkodás a régihez?

Lelkiállapot és testi kondíció.
Teljesítmény-kényszer és kiegyensúlyozottság. Mitől beteg
a modern ember? Van-e tökéletes orvosság avagy meg lehet-e
előzni a betegség kitörését?
Miért fizet a test a lélek bűneiért?

Hit és csalódás

Miért „erős a szeretet, mint
halál“? Mi a különbség a fileo,
az erosz és az agapé között?
Mitől nő, s hogyan fogyatkozik
a szeretet?

Május 15.

Szép tervek és csúnya bukások. Mitől esendő az ember?
Kikből lesznek a szentek?

Hit és erkölcs –
rend, s rendszer

Az illem és a szokás – ízlés
és ízléstelenség. Általános
viselkedési szabályok és a
tradíció.
A
szexuális
erkölcs. Miért vannak a
korlátok, s mi történik, ha azokat valaki áttöri?

Március 27.
Miben mérhető le a
hit nagysága? Miért
„favorizálja“ a világ a
hűtlenséget? Szankció és jutalom az
ember életében.

Május 22.
Ezt már én sem hiszem! –
Hit és csoda

Április 3.
Hit és a hit próbái

Miért a szenvedés? A
kereszthordozás a hétköznapokban. Hogyan
oszthatom meg azt, ami
csak nekem fáj? Melyek
a hitre leselkedő alapvető veszélyek?

Ószövetségi nagyotmondások és
újszövetségi irodalmi túlzások.
Mitől válik csodává a törvényszerű, s mikor foszlik
szét a törvény?

Május 29.
Miben hisz, aki Benne hisz?

Jézus személye és tanítása, kijelentései, s azok értelmezései.

Június 5.
A hirdető, aki
Hirdetetté lett

Jézus-biográfiák és Jézuskutatások. Mi értelme van a
történeti Jézus-kép mozaikos
megalkotásának?

Június 12.
Félévzáró piknik

Visszatekintés, reflexiók. Tervek közös készítése a következő szemeszterre.Beszélgetések –
sok finomsággal.

Kedves Testvérem!

U

runk kegyelméből Új
szemesztert kezdünk,
immáron tizenkettedik
alkalommal. A lankadatlan érdeklődést áldja meg az Isten!
Ahogyan korábban – most is
hívogatok...
szeretettel
és
türelemmel, bízva abban,
hogy egyre többen éreznek rá
a tanulás, az el-elgondolkodás ízére az Ige fényénél. A
visszajelzések/kérések alapján
most is olyan témák kerülnek homloktérbe, melyek nemcsak
mindannyiunk számára meglepetéseket, kihívásokat tartogatnak, de bibliaismereti/bibliatörténeti tudásunkat is
mélyítik. Igyekszem továbbra is úgy alakítani ezeket a tanulási alkalmainkat, hogy azok mindannyiunk számára érdekesek, érthetőek és mindenekelőtt léleképítőek legyenek.
A feladat a régi: jó és rossz szétválasztása életünk
végéig tartó folyamatában. Az örök emberi és biblikus
értékek felidézése ugyan izzadságcseppes munkát igényel,
de a végeredményért érdemes időt, energiát áldozni, mert
ezáltal jobban értjük helyünket nemcsak a látható, de Isten
láthatatlan, lelki világában is.
Ezért újra hívogatom Önt, családtagjait, érdeklődő barátait, lelkipásztori szeretettel és tisztelettel:
Tata, 2007. év utolsó napjaiban

Franko Mátyás
evangélikus lelkész

»Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevû
ember, a zsidók egyik vezetõ embere. Õ egy éjjel
elment Jézushoz... és megkérdezte tõle: „Hogyan
történhet meg mindez?” Jn 3,1...4«

