
Szeptember 10.
Mire van Istennek
szeme, amire nekünk
nincs?
Isten szeme mindent lát... a
mienk pedig olykor azt sem
veszi észre, ami előtte van...

Szeptember 17.
Hogy hívják
a JóIstent?
Hány néven nevezi a
Biblia az ÚRIstent?
Lehet-e nevet adni a „Va-
gyok, aki Vagyoknak”?

Szeptember 24.
Biblikus
mértékkel
Jézusi intenciók szerint
„ha kényszerítenek min-
ket egy mérföldre”, azt jó
szívvel vállaljuk fel... De-
miért kellene megtennünk
a második mérföldet is?

Október 1.
V.I.P.-k és az
ÚRIsten 
Státuszok és érté-
kek. Mi az, ami érté-
kes az ÚR előtt is?

Október 8.
Távkapcsolat
–  távházasság?
Változó világ – váltakozó
munkahelyek, a mobilitás
árát mindig az emberi
kapcsolatok sínylik meg
leginkább. Lehet-e keresz-
tényként távházasságban
élni?

Október 15.
„Oly nehéz
a választás...”
Igent mondjak vagy nemet?  –
sokak számára óriási dillema!
A döntéseinket meghatározó
körülmények, s a JóIsten  aka-
rata. Mit akarok, s mit akarha-
tok?

Október 22.
500 éve született 
Kálvin János
Vendégünk Szabó Előd naszályi
református  lelkipásztor.

November 5.
Lelki emberek a vi-
lági hatalomban
Lehet-e a lelkész politikus?
Hogyan viszonyul az egy-
ház a politikai szerepet vál-
laló papjaihoz, s hogyan
vélekednek a hívek minder-
ről?

November 12.
„Ne paráználkodj!”
Mit kell érteni ezen a
parancsolaton? „Csak”
a házasságtörést? Is-
métli önmagát a Tízpa-
rancsolat;  „Felebarátod
feleségét ne kívánd!”? 
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...hogy hon la pun kon – több mint három éve(!) – regge-
lenkénti 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 33ezer(!) alkalommal ke-
resték fel, Európa számos országából, de visszajelzé-
sek érkeztek amerikából, sőt nepálból is!

...hogy hon la punknak köszönhetően az elmúlt két esz-
tendőben a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek
több mint 30%-a(!) az interneten talált ránk?

Klikkeljen, ol vas sa! Támogasson minket
érdeklõdésével és hív ja fel má sok fi gyel mét is!

Kedves Testvérem!
A 15. szemeszterünket kezdjük el
nemsokára, hála legyen az ÚRIstennek! 
Újra hívogatok... sze re tet tel és türelem-
mel, bízva abban, hogy egyre többen
éreznek rá a tanulás, az el-elgondolko-
dás ízére az Ige fényénél. 
Feladatunk a „régi“: jó és rossz szét vá -
lasz tá sa éle tünk vé gé ig tar tó küzdelme-
ink között. Az örök em be ri-  és bib li kus
ér té kek fel idé zé se ugyan izzadság-csep-

pes 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:

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

TaTai  Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834
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félév témái

15. szemeszter

December 10.
Ádvent vonzásában
Ádventi időszak a várakozás,
a készülődés ideje... De mit vár
valójában az Egyház? Mit je-
lentenek ennek az ünnepkör-
nek a szimbólumai, s mi az
eredetük?

December 17.
„Csomagkészítés”
Készülődés a karácsonyra...

Honlapunkat megtalálhatja a
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címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti

életünk legfrissebb híreirõl.
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November 19.
Mennyire fair az élet?
Olykor felsóhajtunk: Ez
így nem igazságos! Való-
ban igazságtalan az élet?
Egyesek egészségesek és
gazdagok, mások szegé-
nyek, s „ráadásul” még
betegség is kínozza őket...
Miért ilyen a világ?

November 26. 
Mit kezd a JóIsten a
balfácánokkal?
„Szegény embernek semmi
se sikerül!” – Ki ne ismerné
ezt régi mondást, s ezt is:
„Na ez is csak velem történ-
het meg!” Tényleg vannak
ügyeletes szerencsétlenek
vagy csak az eredménytelen-
séget akarjuk megmagya-

rázni az efféle önsajnálatunkkkal?

December 3.
„Alapérzések a Bibliában”
Szeretet, düh, irígység, félelem...
hogy csak néhányat említsünk
azon alapérzések közül, melyek
reflexszerűen mozgatják minden-
napjainkat. Mi formáljuk ezeket
az érzéseket vagy az érzések ural-
kodnak felettünk?


