
Szeptember 12.
Meddig férfi a férfi?
avagy az “50+” férfiak
és az Egyház
MIlyen nagyapa legyek?
Kritikusok, agnosztikusok,
ateisták a hit kísértésében? 

Szeptember 19..
Elfelejtett apostol-
nők... Jézus és női kö-
vetői...Mária
Magdaléna és a
gnosztikusok
A Szentírás tanúsága sze-
rint Jézus első  európai kö-
vetője Lydia volt... De ki
volt Junian nevű apos-
tolnő, aki a középkorban
Junias apostol lett, s kik
voltak a félretett többiek?
Mária Magdaléna az
egyik legvitatottab női

szereplője az Újszövetségnek. Ki volt ő, akit évszázado-
kon keresztül a “bűnös nő”-ként emlegettek? Miért Lu-
kács evangélista ellenszenve, holott mindegyik
evangélista szerint ő volt az első, aki Jézus sírjához ért?

Szeptember 26.
Jól csak a szíveddel
látsz!
A szív szimbolikája az Ó-
és Újszövetségben s az
egyetemes kultúrában 

Október 3.
A szerelem ára... és meny-
nyibe kerül egy gyerek?
Az intenzív szexuális felvilágo-
sítás ellenére még  soha nem
volt ennyi gyerekét egyedül ne-
velő leány és anya. Okok és
megoldások nyomában.

Október 10.
Házasság és tolerancia
Nagyszerű lehetőségek és láthatat-
lan csapdák a legszorosabb emberi
közösségben. Házasság-modellek
és a keresztény család.

Október 17.
Jézus és az intolerencia –
avagy mennyi vallást bír el
egy (modern) demokrácia?
Szabadságjogok és szekták...
Vallási türelem - régen és ma.
Tüzet és kardot hoztam erre a
világra... A döntés szabadsága
és választás kényszere.

Október 24.
Reformáció és to-
lerancia
Istenthit és intoleran-
cia. Vallási türelmet-
lenség és politika. Az
ellenreformáció nyo-
mában...

November 7.
Vonzó-e még
a mennyor-
szág?
A halál utáni
életről alkotott
elképzelések
nyomában.

November 14.
“Élet az élet (első fele) után
Élet – túl  a negyvenen. Szing-
lik, özvegyek, magányosok és
az Egyház. Van-e programja
az egyháznak az egyedülállók
számára?

November 21.
Különb-e a keresztény
reménység?
Miben, s mitől más, eset-
leg különb a keresztények
reménysége a  többi em-
berétől?  Keresztény vála-
szok az élet nagy
kihívásaira...

November 28.
Közösség igen - gyü-
lekezet nem? A “kol-
lektív intelligencia”
nyomában...
A mennyiség és a minő-
ség problematikája...Ifjú-
ság és egyház. Quo
vadis, jövő generáció?

December 5.
A Szent Család
és a család szentsége
a 21. században...
Az utóbbi időben a családfelfo-
gás változásának tanúi va-
gyunk.  Tarthatóak-e még a
klasszikus keretek?

December 12.
Karácsony vagy amit
akartok?... Mennyi az
“elég” egy fogyasztói
társadalomban?
Mitől karácsony a kará-
csony? A karácsony
szimbolikájáról és arról,
ami ünneppé teszi az ün-
nepet.

December 19.
Félévzáró NikA...
Visszatekintés, csomagkészítés, évzáró előkészületek.



Amikor Isten népe felejt...
Küldetés és parancs... tanulságos pillanatok 

a keresztény misszió történetéből.
Megnyerhető-e (még) az egyháznak
egy elveszett generáció?

Misszió és párbeszéd a modern a világban.
Ne legyen más(ik) Istened!

Mennyire régiek az isteni parancsolatok?
Ősi parancsolatok/rendelések nyomában...

Találkozások az élet kútjánál...
A keresztelés szentségéről... 

Ahol a menny megérinti a földet...
Az ÚRvacsoráról... 

“Az a fizetségem, hogy csinálhatom?”
Amikor a segítők vannak krízisben...  

Miért nem büszkék a keresztények (Európában!)
a kultúrájukra?

Mitől (volt?) keresztény Európa?
A hit méltósága és a lelkészi hivatal

A lelkész, mint az Egyház teológiai öntudatának 
a hordozója... avagy bizonyságtevő élet a kazuálékon túl.

TTuuddttaa??
...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 88ezer(!) alkalommal keresték már fel, Eu-
rópa számos országából, de visszajelzések érkeztek amerikából, sőt ne-
pálból is! ...hogy hon la punknak köszönhetően az elmúlt két esztendőben
a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!) az in-
terneten 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 23. 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, 
2013. június havában TaTai  Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834

NikANikA
Nikodémus AkadémiaNikodémus Akadémia

NikANikA ”A kérdések és válaszok bibliaórája””A kérdések és válaszok bibliaórája”

2013. II. félév témái 
a 23. szemeszterben

Miről hallhatunk?
Ebben a szemeszterben is a közösségi lét különféle
dimenzióiba látogatunk el. Választ keresünk arra
a kérdésre, miért hiányoznak a  férfiak a keresztény
közösségekből, s arra is, hogy hová tűntek az Egy-
házból az apostolnők? Ezután a tolerancia prob-
lematikáját vizsgáljuk meg kisközösségi és
nagytársadalmi kontextusban. Választ keresünk
arra is, miben más a keresztény reménység, van-e
lehetőség a kollektív intelligencia újraéledésére, s
hogy milyen terheket kell elhordoznia manapság a
családi közösségnek?

Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!

““KKöözzöötttteekk
nnee  ííggyy  lleeggyyeenn!!””

hanem akihanem aki
naggyá akarnaggyá akar
lenni közöttetek,lenni közöttetek,
az legyen a szolgátok az legyen a szolgátok (Mt 20,26)(Mt 20,26)

BibliaÓra

BibliaÓra

azok számára, akik szeretnék

alaposabban megismerni a keresztény

tanítás alapigazságait

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

NikA 2014. I. félévének
tervezett témai

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

lelkiségének javítását célzó témáink legyenek a

NikA-n!

Jöjjünk, s hivogassunk
másokat is!


