
Január 9.
1700 évvel később...
A Constantini (313.) fordulatról... A medi-
olanumi ediktum, melyet I. Constanti-
nus nyugati és uralkodótársa, Licinius
keleti császár adott ki, engedélyezi min-
den ember, így a keresztények számára
is a szabad vallásgyakorlást.

január 16.
Rég(ebb)i Krisztus-ábrázolások
mai üzenetei
Mandorla, ikonfestészet, keresztrefeszí-
tések, kéztartások, adoratio. 

.január 30.
Régi jelek, új 
jelentésekkel
Hatalmas területet
ölel fel a keresztény
szimbolika, mely telve
van nem-keresztény
elemekkel is.... Melyek
ezek?

Február 6.
A megismerés harapása
A bűnbeesés ábrázolását el sem
tudjuk másképpen képzelni, mint
hogy Ádám és Éva az almába ha-
rapnak. De mit is ígér az alma?

Február 13.
Hát ez meg mi?
...avagy hogyan értsem,
ami érthetetlen?
Bibliába nem “illő” történetek...
avagy mit keresnek mítikus lé-
nyek a Szentírásban?

Február 20.
Miért hiszem, ha hihetetlen?
– mérlegen hitvallásos 
igazságaink...
Hitvallásainkban elmondunk olyat is,
amivel nehezen vagy csak részben tu-
dunk azonosulni. Hogy is van ez? 

Február 27.
Utolsó utazás... avagy hová
tegyük halottainkat?
Ókori elképzelés szerint az elhuny-
tak lelke haláluk után egy utolsó
földi utazást kezdenek el... Mostan-
ság a test is hosszú utazást tesz meg:
temetkezési kultúra Európában a 21.
században.

március 6.
Aztán érted-e, 
amit mondasz?
A hívő életben gyakran használt
szavaink, képeink, hasonlataink
helytállósága... Értelmezési ne-
hézségek és fogalomtisztázás!

március 13.
Vallásos kultúra –
kultúrált vallás?
Vallásos válaszok spirituá-
lis igényekre. Kultúrában,
kultúrával vagy anélkül?

március 20.
Csapás vagy kihívás?
A  21. századi “új ateizmusról” a
Biblia fényében. Mítikus-, vagy tu-

dományos te-
ológia?

március 27.
Tanító vagy tévtanító?
Mit jelent a tanítványság... s mikor
válik mutatványossá a tanító?

ápriliis 3.
Te jó ég! – az én
Jézusom és a tied...
avagy mit szeretünk
Jézus Krisztusban? A
Végtelen Isten megkö-
zelítése véges módon...

ápriliis 10.
Tényleg ennyire boldogít
a birtoklás?
Mérhető-e a boldogság? Átlag-
nyugati, jóléti ember 8-10ezer
birtoktárggyal bír élete folya-
mán. De mi a haszna ezekből?

ápriliis 24.
“Hiszem, ha látom!” –
vagy mégse?
A média befolyása éle-
tünkre, s az egyházra. Mit
is jelent számunkra Egy-
házunk új stratégiája: “lát-
hatóan evangélikus“?

május 8.
Mennyire keresztény
(még egyelőre) a
keresztény Európa?
Európa jövőjét meghatározó

Németország miniszterelnöke (Angela Merkel) evangélikus
papgyerek; az államfője (Joachim Gauck) pedig evangélikus
lelkész, teológus. Az országot pedig jelenleg a keresztényde-
mokraták regnálják... És?

május 15.
Régi értékekkel
– új utakon... 
Új évezred, új kihívások.
Útkeresésben van az Egy-
ház népe is. Lehetőségek és
korlátok a gyülekezeti élet
jövőjét illetően. 

És látták az istenfiak, hogy szépek
az emberek leányai, ezért feleségül

vették közülük mindazokat, akiket
kiszemeltek maguknak. 1 Móz 6,2 



május 22.
A kétélű kard...
Isten igéje kétélű
kard... Gyógyít, de
van amikor beteggé is
tesz...   

május 29.
Isten folyamatosan
beszél hozzánk...
No, de hogyan?
Isten vezetésében élni ki-
váltság. Isten viszont nem
úgy szól, ahogyan mi azt
várnánk! (Ő a csöndben
kiált hozzánk...)

június 5.
NikA-Piknik
Félévzáró beszélge-
tés, közös visszate-
kintés, s tervezés,
NikA-ötletbörze a
fehér asztal mellett –
a templomudvaron.

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 80ezer(!) 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 24. 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. ádventjében 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”

2014. I. félév témái 
a 24. szemeszterben

Miről hallhatunk?
Egyháztörténeti kitekintő után a keresztény szimbolikába
vetjük bele magunkat, majd bibliai furcsa lények nyo-
mába eredünk. Miután hitvallásunk időszerűségét
megvizsgáltuk, a jelen, s a jövő temetkezési kultúrájával
ismerkedünk. Ezután fogalmakat tisztázunk, s elmé-
lyedünk a spiritualitás, a hit és a kultúra kapcsolatrend-
szerében, majd az egyházak előtt álló kihívásokkal és
biblikus tanítás tisztaságával foglalkozunk. Ezek után a
boldogság és birtoklás viszonyát tanulmányozzuk. A
média szerepéről, s az európai keresztények társadalmi
súlyáról is beszélgetünk, ami után Isten igéjének min-
dennapi megélésére koncentrálunk. Befejezésül a
csendespercek mikéntje is a NikA képzeletbeli konferen-
cia-asztalára kerül... 

Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!

““éénn  iissmmeerreemm  őőkkeett,,
őőkk  ppeeddiigg  kköövveettnneekk
eennggeemm..””  JJnn  1100,,2277

BibliaÓra

BibliaÓra

azok számára, akik szeretnék

alaposabban megismerni a keresztény

tanítás alapigazságait

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

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!


