február 2.

március 16.

április 27.

Azok a „solusok”...

Egy Egyház – sok
felekezet

Sola Gratia – Egyedül kegyelem. Mennyire érték,
mérték a kegyelem egy teljesítmény-orientált világban.
Sola fide - Egyedül a hit... s
nem az Egyház dogmái és
hagyománya! Solus Christus
- Egyedül Krisztus, egyedül
az Ő Egyháza – de melyik?
Dogmatikai áttekintés félezer évvel a reformáció után.

Egy Szentírás – különböző
értelmezések? EGY(Isten) és
az EGYház egysége. Az ökumené kihívásos jövője.. „Sola
Scriptura”-elv 500 évvel a reformáció után.

február 9.

Egy élet - sok-sok
kívánság

Emberi vágyak és kívánságok contra vallási elvárások? A böjt értelme, múltja,
jelene, s lehetséges jövője.

Egyszeri bűneset –
mégis folyamatos
büntetés?

május 4.

Kell-e reklámozni az
egyházat? ...Hogyan is?

Média és a kereszténység.
Modern misszó avagy mit
értünk alatta? A hívő élet,
mint transzparens életforma.

május 11.

Tánc és kereszténység

Mitől keresztény egy
család?

A középkori egyház teljesen kitiltotta a táncot a
templomból,
mondván,
hogy az a „chorus diaboli”,
az „ördög csapata”.

március 30.

A szenvedés okai és szerepe
hitünkben. Bűn-értelmezés
az Ó-, és Újszövetségben.

A Krisztus-vallás mai
üzenete

Akarta-e Isten Jézus
szenvedését? Isten
húsvétkor rehabilitált?
Meg kell-e semmisülniük a
gonoszoknak, hogy az
igazságosak boldogan
élhessenek? Isteni
igazságosság az odaátban
vagy már itt Földön is?

február 23.

Evés és vallás...

A modern ember számára
a táplálkozás sok esetben
vallás-pótlékké vált. Mit
mondanak a különböző
vallások az ételekről, s mit
mond a Biblia a
táplálkozásról?

Kicsoda a Szentlélek?
A Szentháromságtanról.

március 23.

A világ hatása ránk, s a mi
hatásunk a „világra”. A
keresztény család terhei a
világban.

február 16.

Szenlélek vagy Szent
Szellem?

április 6.

május 18.

Lutheránus örökségünk

Evangélikusságunk megélése templomban s a hétköznapokban.

„Sok könyv, sok
olvasás, nem tesz
műveltté; kevés
jó könyv sokszori
elolvasása annál
inkább!”
Luther Márton

június 1.

30. NikA szemeszter záróalkalma: NikA-piknik
Szokásosan – a templomkertben.

15 éve tartjuk átalakult bibliaóránkat a Nikodémus
Akadémiát... Visszatekintünk a közös tanulás, válaszkeresés
elmúlt éveire. Előretekintés: tervek és lehetőségek.

Emberszerű
Istenelképzelések

március 2.

Művészetekben –
teológiában – és a
hétköznapi vallásosságban.

Lutheranizmus és/vagy
Luther-kultusz?
Luther és reformátortársainak munkássága és
hatása az Egyházra és a
világra.

április 20.

Az istenképű ember
(m)értékrendje

március 9.

Vallási ünnepek egy
szekularizált világban

Az öröm s, ami megfoszt(hat) az örömtől...

Őszinteség és ferdítés. Áldozatvállalás a 21. században.
A
biblikus,
jókeresztyéni „belemagyarázás” klasszikus esetei.

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!

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!

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!

„Kövess engem!“
Kedves Testvérem!
A 30. szemeszterünket kezdjük el nemsokára, hála legyen az ÚRIstennek! Újra hívogatok... szeretettel 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
végéig 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,
2016. Karácsony ünnepkörében

Franko Mátyás

tatai evangélikus lelkész

Ebben az ünnepi esztendőben (500 éves a a Lutheránus
Egyház!) olyan témákat igyekeztem összeállítani, melyeket közösen áttanulmányozva, átgondolva evangélikus
önazonosságtudatunkat erősödhet. Szükségünk is van
erre, hiszen pontosan az hiányzik az emberek életéből
(olykor a hívőkéből is), ami minőségivé teheti ezt a földi
életet: a helyes irány. Ezt meghatározni, eljutni a remélt Célba csak akkor lehetséges, ha pontosan tudjuk
is hová igyekezünk. Ennek izgalmas felkutatására ad
keretet ez a mostani szemeszterünk is.
Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!
Jöjjünk, s ‘ízleljük’ a vetített képekkel illusztrált,
közös tanulás örömét!
TATAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. T EL: 34-588-065

