
szeptember 9.

Jézus-korabeli zsidó
szekták és mozgalmak
Jézus születése előtt, valamint
az ő idejében három fő zsidó
irányzat létezett: a szaddu-
ceusok, a farizeusok, és az
esszénusok. E három csoport közül talán az esszénusok
életét és tevékenységét veszi körül a legtöbb titok. Három
ókori szerző segítségével (Josephus Flavius, idősebb Plinius,
és Alexandriai Philón) eredünk nyomukba.

Szeptember 16.

Határaink...
Hol vannak a határok? Misszióban,
kegyességben, barátságban, segítés-
ben és önfeláldozásban? Mit vár el a
tőlünk a kegyelem Istene?

szeptember 23.

„Szaporodjatok és
sokasodjatok!”– No de
ennyire?
Elszaporodtunk... Nem kicsit,
nagyon! Milyen lehetséges etikus
eszközök állnak rendelkezésünkre
e világméretű probléma kezelésére? 

Szeptember 30.

„Megtértem!” – Miből, kihez? 
Érdekes gondolatok Isten vonzásáról, a
keresésről, önmagunk megismeréséről, a
megtérésről és megszentelődésről. 

október 7.

Veszélyes istenképek  – avagy
az “Ördög nem alszik”?
„Minden a fejben dől! el!” –
mondogatják manapság. S mivel „jól
csak a szívével lát az ember” (Antoine
de Saint-Exupéry), nem mindegy
milyen szívvel látjuk a világot... 

október 14.

„Keresztény vagy,
vagy csak vallásos? 

Van-e különbség a tudatos
kereszténység és a vallásos, spirituális
gondolkodás között?

október 21.

Ateizmus – mint
társadalmi alternatíva?
Mennyire vallásos az ember?
Lehet-e egyetemes értéknek
megtenni az ateizmust? 

november 4.

Ásó kapa nagyharang –
amikor a halál végleg

elválaszt...
A halál az élet része –
mondogatjuk magunkat is vi-
gasztalva, amikor személyesen

találkozunk vele. Hogyan vigasztalódhatunk, ha  már
nincs közöttünk az, akit nagyon szerettünk?

november 11.

Istennek dicsőségére!
Az ókori templomok a köznép
elől elzárva „működtek”, s az
istenség őrzését, s a  kultuszt
szolgálták. A kereszténység
templomépítészetben a
szakrális tér elsősorban a
közösségi élet liturgikus
színtere...

november 18.

„Menjetek el,
szerte a világba...” 
Valóban lejárt az
apostolok kora? Mi a
különbség az apostoli
tiszt és a modernkori
tanítványság  között?

november 25.

„Gyűjtsetek magatoknak
kincset a myennyben!” 

Az egyház kincse az evangélium.
Kamatoztatjuk-e, s ha igen, akkor
mennyire?

december 2.

„Ha én gazdag
lennék...”
A „Hegedűs a háztetőn”
szegényes körülmények közt,
de boldogan élő főhőse
álmodozik így... A civilizált
világot átszövi a pénz hatalma, nemkülönben a pénz az
egyházban is jelen van. Hogyan viszonyuljon a keresz-
tény ember a pénzhez?.

december 9.

„A páromnak az anyja
az istene!” 

A kapcsolat-függőségről, s az ezerarcú
féltékenységről...

december 16.

A szeretet nevében..
Miért ajándékozzuk meg szeretteinket
karácsonykor? A karácsony-vízkereszti
ünnep-kör ajándékozási szokásait
tekintjük át.

december 23.

„Félévzáró NikA!” 
Csomagkészítés és karácsonyfa-díszítés
a templomban...

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

szemeszterben is keresztény életünk javítását
célzó témáink legyenek a

NikA-n!



TT uu dd tt aa   ÖÖ nn ??
...hogy hon la pun kon – több mint három 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 40ezer(!) alkalommal keresték fel,
Európa számos országából, de visszajelzések érkeztek amerikából, sőt
nepálból is! ...hogy hon la punknak köszönhetően az elmúlt két eszten-
dőben a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!)
az interneten talált ránk?

Honlapunkat megtalÆlhatja a

hhttttpp :: // //ttaattaa.. lluutthheerraann..hhuu
címen, ahol Ørtesülhet alkalmainkról, gyülekezeti

Øletünk legfrissebb híreirıl.

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 17. 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,
továbbra is lelkipásztori sze re tet tel
és tisz te let tel, 2009. ádventjén

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

TaTai  Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834

NikANikA

BibliaÓraBibliaÓra
azok számára, akik szeretnék alaposabban

megismerni a keresztény tanítás alapigazságait
MindenMinden ccssüüttöörr ttöökköönn 18 órakor!18 órakor!

2010
II.�félév�témái

17.�szemeszter

Miről hallhatunk

ebben a félévben?
Ebben a félévben társadalmi problémák

elemzésével kezdünk, majd a személyes hit és

meggyőződés megnyilvánulási formáit vizs-

gáljuk. Végül néhány óra eréjéig az egyház

missziói küldetése kerül látóterünkbe.

Köszönjük érdeklődését,támogató jelenlétét!
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Szerkesszük együtt

a NikA-t!

2011/I. félévre  tervezett témák

Meddig még Uram?
Húszévesen könnyen el tudjuk képzelni, hogy egyszer
negyvenévesek leszünk, negyvenévesen pedig azt
reméljük, hogy nyolcvanévesek is leszünk egyszer... De
hogyan gondolkodunk az időről akkor, amikor abból
egyre kevesebb van hátra? 

Nagymama vagy édesanya? 
Az egyre inkább terjedő mesterséges megtermékenyítés
köznapian „lombik-bébi-programok” igencsak furcsa
helyzeteket teremtenek, olykor komoly etikai fejtörést is
okozva a szakembereknek is...

Szabad-e megölnünk azt, aki öl?
„Ne ölj!” – de védekezhet-e öléssel a közösség önmaga
védelmében, ahogyan azt az ószövetség népe is tette?

Létezik-e kollektív bűn?
Véráztatta 20. században milliók tapasztalták meg a
kollektív büntetést: kitelepítések, gulágok, koncentrációs
táborok... de létezik-e kollektív elkövetése a bűnnek?

Mi teszi az embert emberré?
Egyesek az értelmes, alkotó munkában, mások a
beszédben látják az ember elkülönését az állatvilágtól. A
teológus szerint a bűn az, ami kizárólag az ember sajátja...

Biztos, ami biztos... avagy: Mennyit
kockáztathat a keresztény ember?
Gondviselésbe vetett hit és racionalitás.

Vallásos jelképek a reklámokban
Egyre gyakoribb, s egyre ‘merészebb’ reklámokkal
találkozunk, melyek vallásos szimbólumokat használnak.
Mi az, ami még nem sérti a jóízlés határát?


