
január 12.
Vasárnap nélkül csak
munkanapok vannak
Ünnepek és hétköznapok a keresz-
tény ember életében. Van, aki az
egyik napot különbnek tartja a má-
siknál, s van, aki mindet egyformá-
nak... Melyik a helyes, mi a
követendő?

január 19.
Az Egyház jövője, a jövő
egyháza – Álomegyház (vagy
csak?) egyházi álmok?
Meghívott előadó: Dr. Kálmán

Szabolcs ny. református lelkipásztor

február 2.
Misszió és/vagy
ökumené?
A keresztény misszió akadályai
egy demokratikus, pluralista
társadalomban. Érdekkonfliktu-
sok és prioritások.

február 9.
Isten és a természeti
katasztrófák...
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 ke-
resztény kultúrában. A böjti időszak
megélésének nehézségei a felgyorsult
világban. Jézus szabály-töréseit is ko-
molyan megkritizálták: “Eljött az Em-
berfia, eszik és iszik, és ezt mondják: Íme,
falánk és részeges ember, vámszedők és
bűnösök barátja!” Mt 11,19

február 23.
Jézus, a hit és a keresztény
identitás...
Milyen nemzetiségű volt Jézus? A
nemzeti vagy az egyetemes elkötele-
zettség-e a mérvadó? Lehet-e valaki
egyszerre több kultúrának a képvise-
lője? Világpolgárok és “multikultik”...

március 1.
Hagyta magát Jézus
vagy adta magát?
Az ószövetségi áldozat-
kultusz (szakrális erőszak) és
Jézus váltságáldozatának
teológiai aspektusai.

március 8.
Az Istenhez vezetés
tudománya
A legnagyobb feladat/ki-
hívás a hétköznapok-
ban...

március 22.
Egyházi házasság –
világi nélkül?
Magánügy-e a vallás? Ha
igen, akkor teljesen
mindegy, hogy kereszte-
lünk vagy sem, hogy a
pap temet vagy társdal-

milag búcsúztatnak.. Miért éppen az esküvő lenne kivétel?
Röviden átfutjuk a keresztény házasságkötés teológia-törté-
neti alakulását és a válás gyakorlatát az ókortól napjainkig...

március 29.
Gyermekáldás apa nélkül?
Isten szabadsága s a demagóg
ember szolgasága... “Gyereket aka-
rok, de rögtön!” Szabad-e meg-
tenni mindent, amit lehet? Etikai
dilemmák és gazdasági érdekek
szorításában...

április 12.
Keresztény ideológia
jelene és jövője a
technológiai kor
küszöbén
Modern (digitális) életünk el-
képzelhetetlen a mobilitás és
a gyors információáramlás
nélkül. Milyen behatásokra
kell választ találnunk?

április 19.
Ős(rég)i történetek
aktuális üzenetei
Teremtéstörténettől Bábe-
lig... Milyen tanulságo-
kat rejtenek számunkra
az ősi elbeszélések?

május 3.
Kegyelem vagy
küzdelem? 
Az áldás elnyerésének dia-
lektikája. Lehet-e kiérde-
melni az áldást? Kell-e
küzdeni a kegyelemért vagy
tényleg “ingyen“ van?

május 10.
Ember-gyűlölet és
állatszeretet...
Avagy: az állatok sze-
repe az ember szociali-
zációjában.

május 17.
Szabadság és szolgálat –
Na, de kérem... Az állam
nem én vagyok!
Ki az én felebarátom? Kinek kell
hordozni a szociális felelősséget? 



TT uu dd tt aa   ÖÖ nn ??
...hogy hon la pun kon – több mint 5(!) éve – reggelenkénti 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 56ezer(!) alkalommal keresték fel, Európa
számos országából, de visszajelzések érkeztek amerikából, sőt nepálból
is! ...hogy hon la punknak köszönhetően az elmúlt két esztendőben a ke-
resztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!) az interne-
ten talált ránk?

honlapunkat megtalálhatja a

hhttttpp :: // //tt aattaa.. ll uutthheerraann..hhuu
címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti

életünk legfrissebb híreirõl.
EERRŐŐSS��VVÁÁRR��AA��MMII �� IISSTTEENNÜÜÜNNKKK!!

Klikkeljen, ol vas 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...
sze re tet tel és türelemmel, bízva abban, hogy
egyre többen éreznek rá a tanulás, az el-elgon-
dolkodás ízére az Ige fényénél. Feladatunk a
„régi“: jó és rossz szét vá lasz tá sa éle tünk vé gé -

ig tar tó küzdelmeink között. Az örök em be ri-  és bib li kus ér -
té kek fel idé zé se ugyan izzadság-cseppes 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,
lelkipásztori sze re tet tel
és tisz te let tel, 2012. Vízkereszt TaTai  Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834
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azok számára, akik szeretnék alaposabban
megismerni a keresztény tanítás alapigazságait

MindenMinden ccssüüttöörr ttöökköönn 18 órakor!18 órakor!

2012
I.�félév�témái

a�20.�szemeszterben

Miről hallhatunk?
20. szemeszterünket ünnepeink és hétköznapjaink rit-
musának vizsgálatával kezdjük el, s majd az ökumené
és misszió különös kapcsolatáról esik szó. A böjti kihívá-
sok után Jézus személyével és váltságművével
foglalkozunk, mely alkalmak után az Istenhez vezetés
tudománya kerül középpontba. Ezután házasság-
teológiában mélyülhetünk el, amit korunk technikai ha-
ladása által felvetett etikai kérdések megtárgyalása követ.

Köszönjük mindenki megtisztelő érdeklődését

és a támogató jelenlétet!

május 24.
Hová tűntek a (keresztény)
példaképek?
Követésre méltók-e még a mai
krisztuskövetők? Élményke-
reszténység és biznisz-egyház,
megélhetési vallásosság és po-
litikai érdekek... Bizonyságte-
véseink effektivitása...

május 31.
“Ez az utolsó tánc,
aztán mindennek
vége?”
A világvége-ideológiák sze-
repe a krízishelyzetekben.
Az ószövetségi és újszövet-
ségi apokaliptika gyökerei.

június 7.
NikA-piknik
Visszatekintés, értékelé-
sek és ötletgyűjtés a
fehér asztal mellett.
Templomkerti szemesz-
ter-záró alkalom.

Továbbra is várom Testvérek visszajelzéseit,
téma-javaslataikat, hogy a következő
szemeszterben is keresztény életünk 

lelkiségének javítását célzó témáink legyenek a

NikA-n!

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

““MMiinnddeenntt  mmeeggvviizzssggáálljjaattookk,,
aammii  jjóó  mmeeggttaarrttssááttookk!!””

10 éve

NikA!

2002-2012

Jöjjünk, s hivogassunk

másokat is!


