
Szeptember 13.
A korai kereszténység
ősegységének mítosza avagy mit
hittek a gnosztikusok?
Mit jelent a gnószisz?Hogyan befolyá-
solták a különféle filozófiák a keresz-
ténység tanrendszerbe alakulását? Mit
képviseltek, s miért tűntek el az első út-
kereső kora-keresztény irányzatok?

szeptember 20.
“In hoc signo vinces!”
– e jelben győzni fogsz!
Hogyan lett az üldözött vallási
mozgalomból világvallás? Mit
képviseltek Jézus követői az ille-
galitás első évszázadaiban?

szeptember 27.
Vallások és háborúk –
vallásháborúk
Miben közösek, s miben különböz-
nek a “Könyv” vallásai? Melyek
voltak a kiváltó okai az ellen-
ségeskedéseknek, s miért
nem tudtak békében élni
egymással a szeretetet
hirdető vallások kép-
viselői?

október 4.
Miért katolikus minden
szent?
Akkor a szentek csak a kato-
likus egyházhoz tartozók
imáit hallgatják meg? Mi a
szentek tiszteletének ér-
telme, s hogyan lehet valaki-
ből szent? 

október 11.
Rituálék a hitéletben – a
tradíciók, s a kegyességi
formák fontossága és
értelme
Rajongás és misztika, megszentelő-
dés és élmény-kereszténység. Mi-
lyen lelki igények mozgatják a
vallásos ember mindennapjait?

október 18.
Lábakkal imádkozni?
Mikor kezdődtek el a nagy
keresztény zarándoklatok?
Kik szervezték, s miért? Ho-
gyan lehetséges egy csúcs-
modernizációs világban a
zarándoklat reneszánsza?

november 8.
A mindig fantáziadús
Ördög, s az egyre
unalmasabb egyház
Miért veszítettek attraktivitá-
sukból az istentiszteleteink?
Mitől életszerű, modern, mai
és vonzó egy istentisztelet?
Kell-e a formát változtatni, ha
a tartalommal is baj van? 

november 15.
KrisztusIsten földi helyettese(i?) – emberi
szemmel
Honnan ered a papi és a pápai tisztség? Kell-e közvetítő
Isten és ember között? Miért nem szolgáltathat(na) ki la-
ikus is úrvacsorát? Mit értünk egyetemes papság elvén?
Fókuszban az egyházi hierarchia!

november 22.
Szolgálat és
lemondás –
boldogít-e
egyedül a hit?
Senki sem mond le
szívesen valami
jóról. Modern társa-
dalmunkban a le-
mondás nem érték, éppen ellenkezőleg: a sikertelenség

bizonyítványa. Mi motiválja a keresztény embert
az áldozatkészségre?

November 29.
Elég toleráns vagyok vagy csak

krisztusi?
Gondolatok a keresztény  erkölcsről, mo-

rálról egy erkölcs-hiányos világban, mely
mindenben csak elvár...

december 6.
Halott kövek és az
Élő Isten...
Kövek és kultikus cselek-
ményeknél hasznát tár-
gyak szerepe az
Ószövetségben.

december 13.
Megéri ez
nekem?
Jézus követése és
a jutalom kér-
dése..

December 20.
Csomagok elkészítése – karácsonyfa díszítése
Majd előretekintés és hálaadó félévzáró áhitat.



TT uu dd tt aa   ÖÖ nn ??
...hogy hon la pun kon – több mint 6(!) 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 75ezer(!) 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 :: // //ttaattaa.. lluutthheerraann..hhuu
címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti

életünk legfrissebb híreirõl.
EE RRŐŐSS    VV ÁÁ RR   AA   MM II    IISS TT EE NNÜÜÜ NNKKK !!

Klikkeljen, ol vas sa!
Támogasson minket

érdeklődésével és hív ja
fel má sok  fi gyel mét is!

Kedves Testvérem!
A 21. 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. augusztus TaTai  Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834
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NikANikA
”A kérdések és válaszok bibliaórája””A kérdések és válaszok bibliaórája”

2012. II. félév témái 
a 21. szemeszterben

Miről hallhatunk?
Először a kereszténység korai századiba tekintünk bele,
majd a megerősödött egyház hatalmi harcairól hall-
hatunk. A döntési szabadságunk kihívásait megvizs-
gálva a hitéletünket meghatározó szokásaink felé
fordulunk. Egy óra erejéig képzeletben végigjárjuk a híres
zarándokutakat, majd az Egyház szervezeti struktúráját
tekintjük át. Befejezésül kereszténységünk hétköznapi
feladatait, nehézségeit beszéljük át.

Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!

A nagy lélekhalászat
„Extra ecclesiam catholicam nulla salus est.“ Tényleg
nincs üdvösség a katolikus egyházon kívül? 

Egyház – Minek is?
Hogyan nézne ki a társadalom egyházak illetve vallás nél-
kül? A dogmatika és etika.

Miért imádkozzuk a Miatyánkot?
Mit kérünk, s mit fejez ki ez a közös imádság?

Rövid útmutató
a NikA csütörtök-esti alkalmaihoz

1) Igyekezzünk minél több háttérinformációt, a témával
kapcsolatos keresztény és nem-keresztény állásfogla-
lást összegyűjteni! 
2)Az adott problémával kapcsolatos egy-egy jó cikkre,
könyvre hívjuk fel egymás figyelmét ill. a bibliaóra-
végi fórumbeszélgetéseken a mondanivalóját röviden
összefoglalva tegyük közkinccsé! 
3) Gondolkodjunk közösen a keresztény élet minden-
napos kihívásain, s egymást hordozva imádkozzunk a
Szentlélek vezetéséért, s a közös tanulás eredményes-
ségéért!

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
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Jöjjünk, s hivogassunk
másokat is!

NikA 2013. I. félévének
tervezett témai

““ÉÉnn  vvaaggyyookk  aa  sszzőőllőőttőő,,
ttii  aa  sszzőőllőővveesssszzőőkk......””

BibliaÓraBibliaÓra
azok számára, akik szeretnék alaposabban

megismerni a keresztény tanítás alapigazságait
MindenMinden ccssüüttöörrttöökk öönn 18 órakor!18 órakor!


