február 1.

március 22.

május 17.
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Változó világ – változó érté-

Emmanuel – Velünk az
Isten?

Isten – ember – idő

Isten legnagyobb ajándéka
az idő. Mi a különbség a kairosz és kronosz között? A
Mindenható Isten, a mindenség URa – mint a tér, az
anyag és az idő Ura. A
Szentírás időszemlélete.

február 8.
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“Én vagyok az alfa és az
ómega”

A teremtettség, mint Isten
órája. Krisztológia és apokaliptika. Üdvterv és annak beteljesülése. Az idő, mint Isten
hathatós eszköze a történelemben.

Csalódásaink, félelmeink
és fájdalmaink. Panaszzsoltárok és himnikus
átkok az ószövetségi költészetben.

április 5.

Idő neked és idő nekem – az
Isten keresésének közös alkalmai a hívő ember életében. A hála-zsoltárokról.

kek?
Változó
teológia
ugyanazzal a tartalommal?
A reformáció egyházai, mint
a változások (reformok) élharcosai?

május 24.

“GottZeitDank!”

Ahol minden eldől...
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“Time to say goodbye”

A keresztény család-ideál és
a valóság. Gyülekezetközösségi és magánéleti bizalomhatárok.

április 12.

május 31.

Elengedés, elmúlás. Veszteségeink és az (el)gyászolás
a keresztény reménységeink (földi és mennyei) tükrében.

február 15.

“Az én időm, mint a szép
nyár, menten eljár...”

A nekem rendelt idő. Generációk, mint porszemek az
Isten homokórájában. Egység és kétség és a generációs
felelősség.

Nincs új a nap alatt –
vagy mégis?

“Akkor miről is
beszélünk?”

30 éve a tatai szószéken. Igehirdetői vallomások, prédikációs kihívások és lelkipásztori
felismerések.

április 19.

február 22.

Jó idő és rossz idő – az
ideális, a rendelt és a
kegyelmi idő

“Mindennek rendelt ideje van.”
Isten és az időzítés. A sors,
mint életünk ‘sorvezetője’.

Szenteld meg az
ünnepnapot! – Egy
(vasár)nap az életért!
Mennyire szent még a
szakrális idő?

június 7.

NikA-piknik – félévzáró áhitattal

Visszatekintő értékelések és előretekintő diskurzusok.

Rítusok, kultuszok, dogmatikai tanítások a liturgiában. A
ritmustalan élet és kései következményei.

április 26.

Amikor Isten “történik”

Isten önkinyilatkoztatásai a
bibliai történetekben és a
hívő ember “bizonyítékai”
megtapasztalásaiban.

március 1.

Isten pénze: az idő – az
elszálló és az időtlen, az
elfolyó és az elfogyó

Isten szava a csend. Amikor
szavára megáll az idő...

március 8.

“Nincs időm!”
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Vagy mégis: “Mindenre
van erőm a Krisztusban”–
A keresztény (krisztusi)
idő-menedzselésről.

május 3.

Liturgia, mint az egyházi
esztendő órája

Mi az a “de tempore”-jelleg?
Miért használunk
különböző színű egyházi
textíliákat?

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) 15 éve a
csütörtök esti közös tanulás egyórás alkalmát jelenti. A vasárnapi átlag-gyülekezet (45-60 ember) mintegy egynegyede(!) vesz részt rajta – 30 szemeszter után is töretlen
lelkesedéssel(!) – ami érthetően a lelkészt is inspirálja. A
NikA-t azért szeretjük, mert vetítettképes előadásokon keresztül, megtervezett tematika alapján, keresztény értékrenden, lutheránus józansággal tájékozódva közelítünk meg
olyan problémákat, melyekkel szinte naponta találkozunk, de
olykor még egyházi vezetők sem foglalnak állást benne.
Szemesztereinket brossúrákon előre meghirdetjük, így mindenki tudhatja, melyik alkalmon milyen
témát beszélünk át/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 érdeklődésedet!
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!
(Általában) minden

hónap
2. csütörtökén, du. 5 órai kezdettel

Bajon!
a Községi Könyvtárban
(Baj, Béke utca 2. Bejárat a tornateren felől!)

(Zsoltárok 31,16a)
Károli Gáspár fordítása

Kedves Testvérem!
A 32. szemeszterünket kezdjük el szeptemberben, hála legyen az ÚRIstennek! Ezért 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 időigényes, néha még fáradságos is, de a
végeredményért érdemes energiát áldozni, mert ezáltal jobban megértjük
helyünket nemcsak a látható, de Isten
láthatatlan világában is.

Ezért újra hívom Önt,
családtagjait, érdeklődő barátait
lelkipásztori szeretettel
és tisztelettel,
2017. Ádventjében

Franko Mátyás

tatai evangélikus lelkész

Kedves NikA-s Testvéreim!
32. szemeszterünket (február 1-én) kezdjük el.
Nikodémus Akadémiánkon ebben a félévben a teremtettség egyik legnagyobb titkával, az idővel foglalkozunk majd. Életünk az alfa-, és ómega-pont között
történik ebben a téridős világban, melynek Teremtője,
megtartója a Mindenható Isten, akit szeretnénk továbbra is egyre jobban megérteni...
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

