
szeptember 22.
Rabbi, apostol vagy
eretnek?
Kétséget kizáróan az Újszö-
vetség kialakulására legna-
gyobb hatást gyakorló
farizeus-mozgalomhoz tar-
tozó rabbi az, aki nélkül a ke-
resztény teológia nem
fejlődött volna oda, ahol ma
van. Ki volt ez az elszánt
nyelvi-, s szervező zseni-
apostol, aki  nem is volt Jézus
tanítványa?

szeptember 29.
Utópista, vallásalapító
vagy diktátor?
Az élet minden területét
átfogó törvényei lehetővé
tették nemcsak e népcso-
port túlélését a történelem
különösen is viharos
közel-keleti színpadán, de
könyörtelenségig számon-
kérő következetessége
megalapozta a zsidó állam
létrejöttét is.

október 13.
Akinek a „szekerét még
az Isten is tolta/húzta“... 
Egy toleranciában, s jólétben
tobzódó ókori állam, Mózes
után legnagyobb hatású pró-
fétája, aki még halált sem lá-
tott. 

november 3.
„Laudato si“
– mennyire legyen
„ökö/zöld“ a
keresztény ember?
Egy tabukat döntő pápa
első enciklikájáról...

november 10.
Félezeréves a
„lutheranus“ Egyház
Érdekességek az egyháztörté-
netből, 500éves jubileu-
munkra készülődve.

november 17.
Képek és a Biblia
Két meghatározó kommuni-
kációs eszköze a Lutherék-
elindította reformációnak.
Képtilalomtól a Biblia ké-
pies nyelvezetéig.

november 24.
Amit a zsidó vallásról
tudni illik 
Az újszövetség gondolatvi-
lága az ószövetségi logika
tükrében.

december 1.
Amit az iszlám vallásról
tudni illik 
Kelet és nyugat találko-
zása. Európa és az iszlám.
Kultúrák és határok.

december 8.
Isten ádventje és emberi
váradalmak
Miért kell arra várni, ami már
rég megtörtént? Az ádvent te-
ológiája. 

december 15.
Ünnepeink és az
Istennek szentelt idő...
Amiből mindig kevés van:
az az idő! Soha ennyire
nem határozta meg az
ember életét a mért idő. Az
idő, mint talentum.

december 22.
Miért nem a téli
napfurdulón (dec.21.)
ünnepeljük a karácsonyt? 
Az ünnep kialakulása, s teoló-
giai üzenetének története.

december 23.
Gyülekezeti
karácsonyfánk
díszítése
– 2016!

Kedves Testvérem!
A 29. szemeszterünket kezdtük el, hála legyen az
ÚRIstennek! Újra hívogatok... sze re tet tel és türelemmel,
bízva abban, hogy egyre többen éreznek rá a tanulás, az
el-elgondolkodás ízére az Ige fényénél. Feladatunk a
„régi“: jó és rossz szét vá lasz tá sa éle tünk vé gé ig tar tó küz-
delmeink 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, 
2016. Szeptember

Franko M átyás
tatai evangé likus lelkész

Kedves evangélikus Testvéreim!

2017-ben (2017.  október 31.) ünnepeljük a lutheri reformáció félezeréves jubileumát! Ez
a jubileum különösen is fontos a világ evangélikusságának (mintegy 7 5 millóan vagyunk) s
benne nekünk tatai lutheránusoknak... Regiszterünk – il l. népszámlá lási adatok szerint is –

gyülekezetünk vonzáskörzetébe tartoznak olyan evangélikus/lutheránus testvéreink is,
akiknek kapcsolata valamilyen okból mára meglazult Evangélikus Egyházunkkal, de
gyökereiket nem felejtették el. 

Őket keresem, most itt Bajon.
Hivatásbeli kötelességemnek is tartom, hogy e közelgő jeles jubileum alkalmából

– amennyire emberileg lehetséges -, el-/utol-érjem, s „összegyűjthessem” őket, hogy velünk együtt
újra átélhessék a lutheránus helyi-, gyülekezeti- és világközösséghez tartozás hit-, és kul-
turális szépségeit.

Ezért szeretettel és tisztelettel kérek Mindenkit, ha tudomása van olyan evangé-
likusokról, akik szívesen vennék megkeresésemet, kérem ezt jelezzék a Tatai Evangélikus
Gyülekezet (Tata, Bárány u. 2 . Evangélikus Kistemplom) felé szóban (10 órakor kezdődő vasárnapi isten-

tiszteletünkön), írásban, telefonon (34-586-065) – vagy éppen interneten: 
http://tata.lutheran.hu

ahol értesülhetnek alkalmainkról, havonta megjelenő, lelkiséget és információáramlást
segítő újságunkat a Lutherrózsát is olvashatják:

http://tata.lutheran.hu/napiuttablazat.htm

Támogató együttműködésüket előre is megköszönve, s bízva abban, hogy a nyári
szünet után, szeptembertől rendszeresen is találkozhatunk – itt Bajon! 
Tisztelettel és szeretettel,

„Erős vár a mi Is-
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Evangélikusokat keresek!

Evangélikusokat keresek!

Franko Mátyás
ta tai eva ngélik us lelk ész



TATAI  EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk.  TEL: 487-8 34

„Istent félnünk
és szeretnünk kell“
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Továbbra is várom Testvérek visszajelzéseit, téma-
javaslataikat, hogy a következő szemeszterben is

keresztény életünk lelkiségének javítását célzó
témáink legyenek a

-n!
Jöjjünk, s hivogassunk másokat is!

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

NikA... Hát ez meg micsoda? - kérdezheted. Itt Tatán
a Nika (a "nika" görög szó, győzelmet jelent) 12 éve a csütörtök
esti közös tanulás egyórás alkalmát jelenti. A vasárnapi átlag-
gyülekezet (55-70 ember) legalább egynegyede(!) vesz részt rajta
- nagy örömmel és töretlen lelkesedéssel - ami érthetően a lel-
készt is inspirálja. A NikA-t szeretjük, mert vetítettképes előadá-
sokon 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. Köszön-
jük érdeklődésésedet! Szeretettel várunk Téged is!

A Nikodémus Akadémia több száz témája
megtekinthető gyülekezetünk honlapján a
http://tata.lutheran.hu/nika.htm címen. 

TATAI  EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev. lelk. TEL: 487-834

Mert a reformáció megmozgat!

Mintegy tucatnyi NikA-alkalmunkat a két nagy vallás-
alapító,  Mózes és Saul-Pál tevékenységének vizsgála-
tával kezdjük. Ezt követően Illés próféta korát a mi
mostani világunkkal állítjuk párhuzamba. November-
ben a keresztények, s az öko-mozgalmak teremtettség-
megtartó céljait tanulmányozzuk át – reflektálva
Ferenc pápa enciklikájára. Pontosan Luther Márton
születésnapján (nov. 10.) a félezeréves reformációra te-
kintünk vissza, hogy jobban megértsük a következő
NikA-óra témáját, mely a reformáció kommunikációs
eszközeivel foglalkozik. Ezt követően kitekintünk a
zsidó-, és az iszlám világ vallásos életébe. Utolsó két
óránkat az ünnepre szentelt idő, s a karácsonyi  ünnep-
kör teológiai tartalmának  jobb megértésére fordítjuk.

Köszönöm mindenki megtisztelő
érdeklődését! Jöjjünk, s ‘ízleljük’ a vetített
képekkel illusztrált, közös tanulás örömét!


