szeptember 17.

november 5.

december 17.

„Lassan már semmi se szent?“ –
és a Szentség egyszercsak
visszatér!

Amisok, hutererek,
quakerek, shakerek & Co.

A betlehemi Jézus, aki
názárethi Krisztus lett...

Élő múlt – egyszerű élet egy bonyolult világban. Homogén keresztény közösségek nyomában.

A legszebb földi ünnep teológia-történeti aspektusai nyomában.

Evangélikusként tiszteljük a szenteket,
de nem imádkozunk hozzájuk közbenjárásukért. Hogyan lesz egy múlandó
földi emberből mennyei közbenjáró?

november 12.

szeptember 24.

Ki a kegyes ember? avagy:
Mennyi az elégséges hit?

Rituálék reneszánsza... és a
liturgia „haszna“

A pietizmus múltja, jelene, s (lehetséges) jövője...

Manapság se szeri se száma a különböző lelki gyakorlatoknak, technikának, melyek az életvezetésükben
megtorpantaknak biztos megoldást
ígérnek. Mi az igazság, s mit nyújt az
Egyház liturgiája?

október 1.
Áldás vagy átok az egyházi
struktúra?

NikA... Hát ez meg micsoda? - kérdezheted. Itt Tatán
november 19.
„A Bibliában
minden meg van írva!“
S ami kimaradt belőle? Újabb és újabb
korakeresztény iratok kerülnek napvilágra, melyek teológiára gyakorolt hatása egyáltalán nem elhanyagolható...

Laikusok – klerikusok. Gyakran használt kategorizálás ez, s nem mindig
pozitív előjellel. Kihívások, buktatók
az egyházi szolgálatban.

november 26.
Jézus és a vegetáriánusok...
avagy mennyire kóserek a keresztény ételek? A kereszténység gasztronómiája és a célkeresztbe került
tudatos táplálkozás.

október 8.
Reformáció és oktatás,
iskolaügyeink és a felnőtt
katechizmus jövője
Mit tanít az Egyház? Mire tanít a Biblia? Mit
tanulhatunk a múltunkból?

„A kultúra a hit játéktere“
Dietrich Bonhoeffer

A Biblia üzenete, mint nyelvi és teológiai kihívás. Mitől „élő“ a hit?
Mitől élő az igehirdetés?

december 3.
A kívánás hatalma. Szexus,
mint az ember kiteljesedésének
lehetősége, a szexualitás, mint
az egyik legnagyobb probléma.

december 10.
Végre 18 éves vagyok...

október 22.
Világi hazugságok és a
„keresztény igazság“...
Reformáció és politika
Ne hazudj! (8. parancsolat) De ki
mondja meg az igazat?

a Nika (a "nika" görög szó, győzelmet jelent) 12 éve a csütörtök
esti közös tanulás egyórás alkalmát jelenti. A vasárnapi átlaggyülekezet (55-70 ember) legalább egynegyede(!) vesz részt rajta
- nagy örömmel és töretlen lelkesedéssel - ami érthetően a lelkészt is inspirálja. A NikA-t szeretjük, mert vetítettképes előadásokon
keresztül,
megtervezett
tematika
alapján,
keresztény-lutheránus értékrenden tájékozódva közelítünk meg
olyan problémákat, melyekkel naponta találkozik minden ember,
de olykor még a hivatalos egyházak sem foglaltak állást benne.
Szemesztereinket brossúrákon előre meghirdetjük,
így mindenki tudhatja, melyik alkalmon milyen témát
beszélünk meg. Nemcsak evangélikusok jönnek el, másokat is
szeretettel meghallgatunk, hiszen a közös éneklésen, imádságon
és rövid elmélkedésen túl fontos számunkra, hogy termékeny
diskurzusok alakuljanak ki... Honlapunkon a “NikA”-logo alatt
betekintést nyerhetsz a felnőtt katechézis-munkánkba. Köszönjük érdeklődésésedet! Szeretettel várunk Téged is!

Továbbra is várom Testvérek visszajelzéseit, témajavaslataikat, hogy a következő szemeszterben is
keresztény életünk lelkiségének javítását célzó
témáink legyenek a

Amikor Isten áldása
átokká válik...

október 15.

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a
zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz... és megkérdezte tőle: "Hogyan történhet meg
mindez?" Jn 3,1...4

„No de mégis! Kire ütött ez a gyerek?“ Ismerős ez az értetlenkedő
kérdés minden gyermeket nevelő
szülő számára... áldásos és nehéz
időszakok egy család életében. De
mit mond a Biblia a(z életre)nevelésről? Milyen segítséget nyújt a krisztusi tanítás ilyenkor?

NikA-n!
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Tudta?
a vasárnapi igehirdetéseket MP3-formátumban röviddel az istentisztelet után már letöltheti?
honlapunkat több mint 100ezer(!) alkalommal keresték már fel, Európa számos országából, de visszajelzések
érkeztek Amerikából, sőt Nepálból is!
honlapunknak köszönhetően az elmúlt két esztendőben a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!) az interneten talált ránk?
Honlapunkat megtalálhatja a

http://tata.lutheran.hu
címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti
életünk legfrissebb híreirõl.

“Még vár az ÚR...”

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

ő

Kedves Testvérem!

A Nikodémus Akadémia több száz témája
megtekinthető gyülekezetünk honlapján a

http://tata.lutheran.hu/nika.htm címen.

A 27. szemeszterünket kezdjük el nemsokára, hála legyen az ÚRIstennek! Újra hívogatok... sze retettel 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
végé ig 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 és tisztelettel,

A NikA 2015. második félévében először a szentek mai szerepét járjuk körbe, majd a „divatbajött“ rituálékat vizsgáljuk meg az egyházi liturgia
fényében. Ezután az Egyház belső szervezeti felépítésvel, feladaival, s egyik legfontosabb munkaágával, az oktatással foglalkozunk. A
reformáció hónapjában természetesen nem hagyhatjuk ki sem a kultúra és hit kapcsolatát, sem
pedig az egyházi tanítás politikára gyakorolt hatását. Ezután a hit megélésének személyes és közösségi formái felé fordulunk, hogy jobban
érthetőbbé váljanak a bibliai parancsok, s „ajánlások“. Végezetül a testünkre és lelkünkre ható
erőket vesszük számba, hogy jobban megérthessük a testté lett Ige egyetemes evangéliumát.
Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!
Jöjjünk, s ‘ízleljük’ a közös tanulás örömét!

2015. Nyarán
Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész
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