január 14.

március 10.

Vallások válsága,
válságok vallása...

május 19.

‘Pokológia’ avagy
tartható-e még az
örök kárhozat
tanítása?

Feltámadás?
Mi lesz velem, ha meghalok? A halál utáni létezés, mint teológiai
szükség-szerűség?

Amikor az ideológia hirtelen
istenné válik.

Tisztítótűz, pokolbéli kínszenvedések... Amit évezredeken át valóságnak véltek,
s megkérdőjelezhetetlen
volt, az mára elveszítette érvényét. Vagy mégsem?

január 21.
„Legyetek egyek!“
Ami évszázadokon át nem
sikerült, az egyszer lehetségessé válik? Az ökumené múltja, jelene és
lehetséges jövője.

február 4.

március 17.
Megbocsátható-e az, ami
helyrehozhatatlan?
Megbocsátás, feloldozás és jóvátétel. Amikor az idő kerekét nem lehet
visszatekerni. Életvezetési zsákutcák – Istentől jövő megoldások.

május 26.

Mennyire keresztény
Krisztus egyháza?

Hát nem mindegy?
„Egy az Isten, nem?“ – ott
mégis misét, itt pedig istentiszteletet tartanak. Vonzások
és taszítások a kereszténységen belül.

április 7.
Szabadság és a
Biblia...
Mit szabad a hívő embernek s mit nem? Keresztény erkölcs egy
erkölcstelen világban.

február 11.
A vallás-gyakorlás,
mint (újrafelfedezett) kapcsolati gazdagság
Egyház és/vagy szociális
hálók. Facebook és társai.

„A pogányok az életet, a keresztények a halált istenítették.“ Hogyan nyilvánult ez
meg tanításban, szimbolikában, műveszetekben, s hitelességben.

június 2.

Luther, mint lázító?
A hatályos jogszabályok szerint, a
legtöbb jogállamban, ma Luthert
elítélnék, hiszen az adott politikai
rendszert, annak alapintézményeit
és működését, nemkülönben biztonságát sértő és veszélyeztető
bűncselekményeket (lázítás, közösség izgatása) követett el.
A nagy reformátor óriási történelmi teljesítménye, zseniális teológiai munkálkodása, s az
igazságosabb társadalomért vállalt bátorsága ellenére is esendő
ember maradt. Kemény, félreérthető nyers kijelentéseit csak korának ismeretében érthetjük.

április 21..
Istentől független ember...
– egy média-függő társadalomban. Amikor az ember csak az
okostelefonjáig lát...

február 18.
„Rendelek hozzáillő segítőtársat“ – interneten?

május 12.
Kövesd Jézust! – és az
Egyház tanítását is?

Eleve elrendelés (predesztináció) vagy kereslet/kínálati
válogatás a keresztény társkereső oldlakon? Kereskedelem
az emberi kapcsolatokkal.

Ókeresztény (tév)tanítások, (rabló)-zsinati döntések, furcsa
dogmák és enciklikák
nyomában.

február 25.

március 3.

június 7.

Lelki szenvedésekről

május 19.

Böjt, fájdalom és szenvedés.. megoldások és kísérletek a megoldásra.

Hitharc vagy harc a hitért?
Mennyi radikalizmust bír el egy vallás? Mennyire kel toleránsnak lennie egy kereszténynek?

Félelem nélkül... egy félelmetes világban
Nem csak külső dolgoktól félünk, olykor a múltunktól is.
TATAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEL: 487-834

NikA-piknik
Visszatekintés, tanulságok
és közös tervezés, testvéri
beszélgetés (hagyományosan
jó időben!) a templomkertben, fehér asztal mellett, s
természetesen hálaadás.
A Nikodémus Akadémia több száz témája
megtekinthető gyülekezetünk honlapján a
http://tata.lutheran.hu/nika.htm címen.
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Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a
zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz... 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 átlaggyülekezet (55-70 ember) legalább egynegyede(!) vesz részt rajta
- nagy örömmel és töretlen lelkesedéssel - ami érthetően a lelkészt is inspirálja. A NikA-t szeretjük, mert vetítettképes előadásokon
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. Köszönjük érdeklődésésedet! Szeretettel várunk Téged is!

Tudta?
a vasárnapi igehirdetéseket MP3-formátumban röviddel az istentisztelet után már letöltheti?
honlapunkat több mint 100ezer(!) alkalommal keresték már fel, Európa számos országából, de visszajelzések
érkeztek Amerikából, sőt Nepálból is!
honlapunknak köszönhetően az elmúlt két esztendőben a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!) az interneten talált ránk?
Honlapunkat megtalálhatja a
címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti
életünk legfrissebb híreirõl.
ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Klikkeljen, olvas sa!
Támogasson minket
érdeklődésével és hív ja
fel má sok fi gyel mét is!

Továbbra is várom Testvérek visszajelzéseit, témajavaslataikat, hogy a következő szemeszterben is
keresztény életünk lelkiségének javítását célzó
témáink legyenek a

-n!
Jöjjünk, s hivogassunk másokat is!

Kedves Testvérem!
A 28. szemeszterünket kezdjük el nemsokára, hála legyen az ÚRIstennek! Újra hívogatok... sze retettel és türelemmel, bízva
abban, hogy egyre többen éreznek rá a tanulás, az el-elgondolkodás ízére az Ige fényénél. Feladatunk a „régi“: jó és rossz szétválasztása életünk
végé ig tartó küzdelmeink között. Az örök emberi- és biblikus értékek felidézése ugyan izzadság-cseppes munkát
igényel, de a végeredményért érdemes időt, energiát áldozni, mert ezáltal jobban megértjük helyünket nemcsak
a látható, de Isten láthatatlan, lelki világában is.
Ezért újra hívogatom Önt, családtagjait, érdeklődő barátait,lelkipásztori
szeretettel és tisztelettel,
2015. Nyarán
Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

“A reménységben
örvendezzetek”

Az esztendő első bibliaóráján a vallások vállalhatóságát vizsgáljuk, s aztán szűkítve a kört az ökumené mai
helyzetét nézzük át, hogy mit is nyújthatnak a vallásos
közösségek. Ezután egyéni életünk tervezhetősége
és/vagy sorszerűsége lesz beszélgetésünk tárgya a virtuális világ-adta lehetőségékekre is gondolva – a predesztináció fényében. Böjtben a szenvedések nagy
kérdéseit vizsgáljuk át, majd a megbocsátás Isten –
szabadság – Krisztus – és a hit megélésének mindennapos kihívásai után azt tanulmányozzuk, hogyan kerülhetünk harmóniába önmagunkkal, a világgal, s a
JóIstennel, s ebben milyen útmutatást ad a Biblia.
Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!
Jöjjünk, s ‘ízleljük’ a vetített képekkel illusztrált,
közös tanulás örömét!
TATAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEL: 487-834

