január 12.

február 23.

Ünnepek és hétköznapok a keresztény ember életében. Van, aki az
egyik napot különbnek tartja a másiknál, s van, aki mindet egyformának... Melyik a helyes, mi a
követendő?

Milyen nemzetiségű volt Jézus? A
nemzeti vagy az egyetemes elkötelezettség-e a mérvadó? Lehet-e valaki
egyszerre több kultúrának a képviselője? Világpolgárok és “multikultik”...

Vasárnap nélkül csak
munkanapok vannak

Jézus, a hit és a keresztény
identitás...

január 19.

március 1.

Az Egyház jövője, a jövő
egyháza – Álomegyház (vagy
csak?) egyházi álmok?

április 12.

Keresztény ideológia
jelene és jövője a
technológiai kor
küszöbén
Modern (digitális) életünk elképzelhetetlen a mobilitás és
a gyors információáramlás
nélkül. Milyen behatásokra
kell választ találnunk?

Hagyta magát Jézus
vagy adta magát?

április 19.

Ős(rég)i történetek
aktuális üzenetei

Az ószövetségi áldozatkultusz (szakrális erőszak) és
Jézus váltságáldozatának
teológiai aspektusai.

Meghívott előadó: Dr. Kálmán
Szabolcs ny. református lelkipásztor

Teremtéstörténettől Bábelig... Milyen tanulságokat rejtenek számunkra
az ősi elbeszélések?

március 8.

február 2.

Az Istenhez vezetés
tudománya

Misszió és/vagy
ökumené?
A keresztény misszió akadályai
egy demokratikus, pluralista
társadalomban. Érdekkonfliktusok és prioritások.

A legnagyobb feladat/kihívás a hétköznapokban...

Tényleg üzenni akar nekünk
a JóIsten a tragédiákon
keresztül?

február 16.

“Isten országa nem evés és
ivás”– édesség, sör és
internet... böjtben
Táplálkozás-stratégia és böjtölés a keresztény kultúrában. A böjti időszak
megélésének nehézségei a felgyorsult
világban. Jézus szabály-töréseit is komolyan megkritizálták: “Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és ezt mondják: Íme,
falánk és részeges ember, vámszedők és
bűnösök barátja!” Mt 11,19

Kegyelem vagy
küzdelem?

március 22.

február 9.

Isten és a természeti
katasztrófák...

május 3.

Egyházi házasság –
világi nélkül?
Magánügy-e a vallás? Ha
igen, akkor teljesen
mindegy, hogy keresztelünk vagy sem, hogy a
pap temet vagy társdalmilag búcsúztatnak.. Miért éppen az esküvő lenne kivétel?
Röviden átfutjuk a keresztény házasságkötés teológia-történeti alakulását és a válás gyakorlatát az ókortól napjainkig...

március 29.

Gyermekáldás apa nélkül?
Isten szabadsága s a demagóg
ember szolgasága... “Gyereket akarok, de rögtön!” Szabad-e megtenni mindent, amit lehet? Etikai
dilemmák és gazdasági érdekek
szorításában...

Az áldás elnyerésének dialektikája. Lehet-e kiérdemelni az áldást? Kell-e
küzdeni a kegyelemért vagy
tényleg “ingyen“ van?

május 10.

Ember-gyűlölet és
állatszeretet...
Avagy: az állatok szerepe az ember szocializációjában.

május 17.

Szabadság és szolgálat –
Na, de kérem... Az állam
nem én vagyok!
Ki az én felebarátom? Kinek kell
hordozni a szociális felelősséget?
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Hová tűntek a (keresztény)
példaképek?
Követésre méltók-e még a mai
krisztuskövetők? Élménykereszténység és biznisz-egyház,
megélhetési vallásosság és politikai érdekek... Bizonyságtevéseink effektivitása...

május 31.

“Ez az utolsó tánc,
aztán mindennek
vége?”
A világvége-ideológiák szerepe a krízishelyzetekben.
Az ószövetségi és újszövetségi apokaliptika gyökerei.

2

Tudta Ön?
...hogy honlapunkon – több mint 5(!) éve – reggelenkénti frissítéssel „napi útravaló”-ként egy-egy rövid áhítatot talál? ...hogy a vasárnapi igehirdetéseket MP3-formátumban röviddel az istentisztelet után már letöltheti?
...hogy honlapunkat több mint 56ezer(!) alkalommal keresték fel, Európa
számos országából, de visszajelzések érkeztek amerikából, sőt nepálból
is! ...hogy honlapunknak köszönhetően az elmúlt két esztendőben a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!) az interneten talált ránk?

NikA
BibliaÓra

azok számára, akik szeretnék alaposabban
megismerni a keresztény tanítás alapigazságait
Minden csü tör tökön 18 órakor!

“Mindent megvizsgáljatok,
ami jó megtartsátok!”

honlapunkat megtalálhatja a

június 7.

NikA-piknik
Visszatekintés, értékelések és ötletgyűjtés a
fehér asztal mellett.
Templomkerti szemeszter-záró alkalom.

Jöjjünk, s hivogassunk
másokat is!
Továbbra is várom Testvérek visszajelzéseit,
téma-javaslataikat, hogy a következő
szemeszterben is keresztény életünk
lelkiségének javítását célzó témáink legyenek a

NikA-n!

h t t p : / /t a t a .l u t h e ra n .h u
címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti
életünk legfrissebb híreirõl.
E R Ő S  V Á R  A M I  IS T E N Ü N K !

Klikkeljen, olvas sa!
Támogasson minket
érdeklődésével és hív ja
fel má sok fi gyel mét is!
Kedves Testvérem!
A 20. szemeszterünket kezdjük el nemsokára,
hála legyen az ÚRIstennek! Újra hívogatok...
szeretettel és türelemmel, bízva abban, hogy
egyre többen éreznek rá a tanulás, az el-elgondolkodás ízére az Ige fényénél. Feladatunk a
„régi“: jó és rossz szétválasztása életünk végéig tartó küzdelmeink között. Az örök emberi- és biblikus értékek felidézése ugyan izzadság-cseppes munkát igényel, de
a végeredményért érdemes időt, energiát áldozni, mert ezáltal jobban megértjük helyünket nemcsak a látható, de Isten
láthatatlan, lelki világában is.
Ezért újra hívogatom Önt, családtagjait,
érdeklődő barátait,
lelkipásztori szeretettel
Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész
és tisztelettel, 2012. Vízkereszt
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I.félévtémái
a20.szemeszterben

Miről hallhatunk?

20. szemeszterünket ünnepeink és hétköznapjaink ritmusának vizsgálatával kezdjük el, s majd az ökumené
és misszió különös kapcsolatáról esik szó. A böjti kihívások után Jézus személyével és váltságművével
foglalkozunk, mely alkalmak után az Istenhez vezetés
tudománya kerül középpontba. Ezután házasságteológiában mélyülhetünk el, amit korunk technikai haladása által felvetett etikai kérdések megtárgyalása követ.

Köszönjük mindenki megtisztelő érdeklődését
és a támogató jelenlétet!
TaTai Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834

