
szeptember 21. 
Csodás Biblia – bibliai
csodák – Miért beszél a
Biblia arról is, amiről
inkább hallgatnia
kellene? avagy: Miért
iránytű nekünk a teljes
Szentírás?
Reformációi “örökségünk”:
Sola Scriptura – azaz: egye-
dül Szentírás. Általános és
speciális tudnivalók a Szent-
Írásról, annak történeti kiala-
kulásáról, helyéről az
egyetemes kultúrában, s
mindenekelőtt: olvasásáról,
megértéséről és tanításáról.

szeptember 28.
Az Ószövetség 5
legszebb története
Az emberi lélek mélységei-
ről és magasságairól, egy
adott történelmi helyzet ki-
hívásairól, küzdelmeiről, s
történetekben rögzített taní-
tásokról az utókor számára.

október 5.
Az Ószövetség 5
legvéresebb története 
Káin gyilkossága, Mózes
vallási brutalitása, Saul vé-
rengzései, Dávid aljassága,
Absolon testvérgyilkossága.
Isten hatalma és az emberi
akarat megdöbbentő ütközé-
sei egy távoli korból... Iro-
dalmi túlzások vagy
valóság?

október 12. 
Gyermek-keresztség
és/vagy felnőtt-
keresztség?
A hit vagy a keresztség az első
lépés az Isten felé? Kereszté-
nyeket komolyan megosztó
magyarázatok a keresztség
szentségéről. Pro-, és contra-
érvek vizsgálata a biblikus-,
teológia segítségével. 

október 19.
Az Újszövetség 5
legszebb története  –
üzenetek tanulságok
Zseniális pedagógiával bíró
történetek, felejthetetlen
példázatok üzenetei minden
kor embere számára.

október 26.
Az Újszövetség 5
legfurcsább története  –
üzenetek tanulságok 
Nehezen érthető történetek,
meghökkentő jézusi kijelen-
tések és furcsa apostoli inté-
sek és apokaliptikus víziók.

november 9. 
Megoldható és
megoldhatatlan morális
kérdések a biblikus
teológia segítségével
Egészség, haladás, fejlődés
mindenáron? Modern ko-
runk etikai kihívásai.

november 16.
A világnak nem kell a
Messiás...vagy mégis?
A “megváltás” teológiájáról,
megváltás-ígéretekről és a
következményekről.

november 23.
Következő 500 évünk...
Visszatekintés és elemzések
egy program-gazdag jubile-
umi év után.

november 30.
Gyónás – a “majdnem-
harmadik” lutheránus
szentségről...
Bűnvallás és/vagy testvéri
beszélgetés? Szükség van-e
az “intézményesített”magán-
gyónásra vagy elégséges a
közgyónás? Testvéri refle-
xiók és “intések”– lelkipász-
tori feloldozás és újrakezdés.

december 7.
Mit várunk? Miért
várunk? Mire várunk? 
Ádvent, mint érintettség,
mint találkozás, mint új kez-
det. Az ádventi időszak lehe-
tőségei a keresztény ünnepet
is viszonylagossá tevő mo-
dern világban.

december 14. 
Ádvent, spiritualitás és
Egyház
Személyes váradalmak,
egyházi “ajánlatok” az ád-
venti időszakban...

december 21.
NikA-félév zárása –
karácsonyra-hangolódás  
Vissza-, és előre tekintés az
elmúlt félévre; téma-
javaslatok felvetése,
megvitatása a következő
szemeszterre. Gyülekezeti
karácsonyfánk beállítása és
közös feldíszítése –
karácsonyi hangulatban, egy
forró tea, s ádventi
sütemények mellett...

A Nikodémus Akadémia több száz témája
megtekinthető gyülekezetünk honlapján a
http://tata.lutheran.hu/nika.htm címen. 

(Általában) minden hónap
2. csütörkén, du. 5 órai kezdettel

a Községi Könyvtárban 
(Baj, Béke utca 2. Bejárat a tornateren felől!)
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Tudta?
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/meghallgathatja? honlapunkat több
mint 100ezer(!) alkalommal keresték már fel, Európa számos országából,
de visszajelzések érkeztek magyar evangélikusoktól Amerikából, sőt még
Nepálból is! hon la punknak köszönhetően az elmúlt két eszten-
dőben a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek közel fele(!) az in-
terneten talált ránk?

Honlapunkat megtalálhatja a

címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti
életünk legfrissebb híreirõl.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Klikkeljen, ol vas sa!
Támogasson minket

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

Kedves Testvérem!
A 31. szemeszterünket kezdjük el szep-
temberben, hála legyen az ÚRIstennek!
Ezért újra hívogatok... sze re tet tel és türe-
lemmel, bízva abban, hogy egyre többen
éreznek rá a tanulás, az el-elgondolkodás

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 időigényes,
néha még fáradságos is, de a vég ered mény ért ér de mes
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 vi lá gá ban is. 
Ezért új ra hí vom Önt,
csa lád tag ja it, ér dek lő dő bará ta it
lelkipásztori sze re tet tel
és tisz te let tel,
2017. augusztus havában

TATAI  EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEL: 34-588-065

Kedves NikA-s Testvéreim!
31. szemeszterünket Bajon kezdjük, Bibli-
ánkra-csodálkozással, hogy mennyire őszinte, s Is-
tentől ihletett művel van dolga a keresztény
embernek! Eltervezett 13 alkalmas félévünk első
NikA-óráján a Biblia-értelmezésre, tanulásra és ta-
nításra, egyszóval a keresztény életvezetésre irá-
nyítjuk a figyelmünket. Erről a kiindulópontról a
rákövetkező négy alkalmon ismerhetünk meg ala-
posabban érdekes történeteket az Ó-, és Újszövet-
ségből, melyet egy baji bibliaóránk felez meg – a
Reformáció hónapjában, október közepén. Ezek
után néhány óra erejéig a reformáció és annak teo-
lógiája a témánk. December első két hetében az ád-
venti üzenetekre hangólódunk rá közösen, majd
december 21-én zárjuk a NikA 2017. II. félévét. 

Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!
Jöjjünk, s ‘ízleljük’ a vetített képekkel illusztrált,

közös tanulás örömét!
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Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű
ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel
elment Jézushoz... és megkérdezte tőle: "Ho-
gyan történhet meg mindez?" Jn 3,1...4

NikA... Hát ez meg micsoda? - kérdezheted. Itt
Tatán a Nika (a "nika" görög szó, győzelmet jelent) 15 éve a
csütörtök esti közös tanulás egyórás alkalmát jelenti. A va-
sárnapi átlag-gyülekezet (45-60 ember) mintegy egyne-
gyede(!) vesz részt rajta – 30 szemeszter után is töretlen
lelkesedéssel(!) – ami érthetően a lelkészt is inspirálja. A
NikA-t azért szeretjük, mert vetítettképes előadásokon ke-
resztül, megtervezett tematika alapján, keresztény értékren-
den, lutheránus józansággal tájékozódva közelítünk meg
olyan problémákat, melyekkel szinte naponta találkozunk, de
olykor még egyházi vezetők sem foglalnak állást benne.

Szemesztereinket brossúrákon előre meghirdet-
jük, így mindenki tudhatja, melyik alkalmon milyen
témát beszélünk át/meg. Nemcsak evangélikusok jönnek
el, másokat is szeretettel meghallgatunk, hiszen a közös ének-
lésen, imádságon és rövid elmélkedésen túl fontos szá-
munkra, hogy termékeny diskurzusok alakuljanak ki...
Honlapunkon a “NikA”-logo alatt betekintést nyerhetsz a fel-
nőtt katechézis-munkánkba. Köszönjük érdeklődésése-
det! Szeretettel várunk Téged is!

NikA-piknik – a 30. szemeszter záróalkalma.

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

keresztény életünk lelkiségének javítását célzó
témáink legyenek a

-n!

(Zsoltárok 46,11a)


