A nagy érdeklődésre való tekintettel 2018 őszén is meghirdetjük bibliaiskolai tanfolyamunkat. A Panoráma – Bibliaiskola felnőtteknek értékes lehetőség azok
számára, akik szeretnének átfogó bibliai ismeretekkel gazdagodni vagy meglévő
tudásukat felfrissíteni, átértékelni, akik érdeklődnek a keresztyén hit alapjai vagy
„problémás” kérdései iránt, vagy akár csak műveltségüket szeretnék gyarapítani.
A féléves témánk: „Isten gazdagsága”. 30 perces előadások és interaktív műhelyek
keretében háromféle szemszögből közelítjük meg a témákat:
1. Apologetikai rész: mi a kapcsolópont („híd”) a keresztyén tanítás és
kultúránk között? Hogyan vélekedik kultúránk erről a kérdésről? Egyetért
vele? Félreérti? Elutasítja?
2. Bibliai rész: mit tanít a Biblia valójában az adott kérdésről?
3. Etikai rész: hogyan valósítható meg a Biblia tanítása az életünkben?
A tanfolyam ideje alatt lehetőség lesz a témákhoz kapcsolódó irodalom (handout-ok,
cikkek, könyvek) tanulmányozására is. Minden alkalommal kínálunk kávét és
aprósüteményt is. Az „Elérhető Előadók” program keretében az alkalom előtti,
illetve utáni 15-20 percben személyesen is feltehetjük kérdéseinket az előadóknak.
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Ha a résztvevők úgy döntenek, a kurzus végén a megszerzett ismereteikről vizsgát
tehetnek: a vizsga egy szabadon választott bibliaiskolai témából írt dolgozatból áll.
A sikeres vizsgát tett hallgatók oklevelet kapnak.
Azoknak, akik a Panoráma Bibliaiskolában megismert hitelvek és megszerzett
ismeretek alapján szeretnének elköteleződni a református keresztyén hit mellett,
lehetőséget kínálunk a felnőttkeresztségre és konfrmááióra is. Ennek feltételeiről
a lenti elérhetőségeken lehet érdeklődni.
A Bibliaiskola költségeit (előadók utazási költsége, bibliaiskolai anyagok, egyéb
kiadások) részvételi díjakból tudjuk biztosítani. Az első alkalom ingyenes, minden
további alkalom költsége 1000 forint. Aki minden alkalmon jelen van, annak csak az
alkalmak díjának felét, tehát a teljes félév 10.000 forint díja helyett csak 5.000
forintot kell kifzetnie. Ha szükséges, támogatást tudunk biztosítani.
Jelentkezés és további informááió: mindenekelőtt a Panoráma Bibliaiskola
Facebook-eseményének oldalán lehet jelentkezni:
https://www.facebook.com/events/242677333105646/
…de a bibliaiskola helyszínén személyesen, valamint a lenti elérhetőségek
valamelyikén is.
Helyszín, időpont: az előadásokat 2018. szeptember 17-től november 26-ig hétfő
esténként 18.30-tól 20.00-ig tartjuk egyházközségünk gyülekezeti termében.
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Tematika
2018. ősz
(A zárójelben az etikai, ill. apologetikai téma olvasható)
Dátum

Téma

1.

szeptember 17.

Isten gazdagsága (Bevezetés. Mi jelenti a keresztyének
számára a gazdagságot?)

2.

szeptember 24.

A teremtés gazdagsága (Természeti kincsek és
természetvédelem keresztyén szemmel)

3.

október 1.

Isten gondviselése és az anyagi biztonság (Spórolás és
takarékosság, protestáns gondolkodás a gazdálkodásról)

4.

október 8.

„Gazdag” bibliai személyek: Ábrahám, Jób, Salamon és József
gazdagodása (A munka és hivatás keresztyén szemmel)

5.

október 15.

Jézus anyagi helyzete (A szegénység mint keresztyén ideál?)

6.

október 29.

Gazdagságunk Krisztusban (A reformátorok szemlélete az
ember valódi gazdagságáról, az ószövetségi nép anyagi
jólétéről)

7.

november 5.

Jézus tanítása a pénzről, vagyonról, adózásról – templomi és
állami szempontból (Tized, adó, hitel és uzsora kérdése)

8.

november 12.

Bőség és gazdagság a csodákban (Jóléti evangélium: a
gazdagságom az üdvösségem jele?)

9.

november 19.

A gyülekezetek anyagi helyzete, gazdálkodása az ApCsel és az
apostoli levelek alapján (Miből él a gyülekezet?)

november 26.

Gazdagság az új teremtésben, a menny leírásában
(Hozzáállásunk erőforrásainkhoz, anyagi, dologi
vagyonunkhoz. „Gyűjtsetek magatoknak kincseket a
mennyben…” – ami megmarad.)

10.
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