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Isten prognózisa...
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Mid van, amit nem

február 7.

március 21.

május 9.

Nők az egyház
szolgálatában – 520 éve
született Bóra Katalin

kaptál?

És mit kezdjünk a próféciákkal? Ok és okozat – látás és
meglátás. A jövő már itt van
köztünk, de még a múlt is!

Luther jobbik fele? Ki volt Katarina von Bora, s mit köszönhetett Luther Márton a
feleségének?

.február

14.

on!
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Kisebb-nagyobb talentumaink és haszonnal „forgatásuk” a hétköznapokban. Az
adás-kapás egyensúlya, a
diakóniai gondolkodás hozadéka.

május 16.
március 28.

"Legyetek tökéletesek!"
– hogyan vál(hat)unk
kereszténnyé?

Hogyan éltek az első
keresztények?

Tényleg
mindenük
közös volt? Mit hittek,
gondoltak?

Jelenések és jelentésük,
önmagukon túlmutató
szimbólumok
Amikor a szimbólum dimenziókat feszeget. Górcső
alatt a Jelenések könyve.

Elérhetetlen célok a valóság
tükrében. Amikor a cél nem
erőt ad, hanem elerőtlenít.

május 23.

Beszélgetés az Istennel

Az érzelmek, mint a lélek
nyelve. Az értelem értelmes
kommunikációja a hívő
ember életében.

április 4.

február 21.

"Isten kimegy a
divatból!" – vagy nem?

Miről vitatkoztak az
óegyházi zsinatok?

Kereszténység
kialakulása,
dogmafejlődése.

február 28.

A hit szerepe a modern világunkban, avagy: Miért érdekel minket ennyire a lét
értelme?

Miért nem lehet
mindenki keresztény?

Kereszténység és más
vallások viszonya. Vallások és kultúrák harca.

on!
j
április 11.
a
B
„Én tehát úgy futok, mint
aki előtt nem bizonytalan
a cél” (1Kor 9,26)

Célok – én-célok és közös
célok – helyes/valódi célok a
hívő ember életben.

március 7.

Felemás igában...

Május 30. Mennybemenetel ünnepe

április 18. Nagycsütörtök
április 19. Nagypéntek
április 21. Húsvét ünnepe
április 22. Húsvét 2. napja

Amikor a másik nem jár (ugyanabban?) a hitben. Meddig kell
várni a jóra, meddig kell kitartani a rosszban? Amikor a másik
az oka mindennek...vagy nem?

március 14.
Amikor
a vallás(osság)
problémá válik

Olykor előfordul, hogy a
vallásos világnézetek
sokszínűsége a lélek útkeresésében zavart okoz.
Miről ismerszik meg, ha
valaki nem jó úton jár?

május 2.

Amikor a gátlástalanság
hasznossá válik

Ésszerű kompromisszum
vagy gerincroppantó megalkuvás? Korrupció, lobby –
biblikus szemmel – az okos
sáfár példázatán keresztül.

Június 6.
Lehet-e megbukni Isten
iskolájában?

Kudarcok, tévedések és következmények. A PártfogóLélek vigasztaló ereje.

Június 9. Pünkösd ünnepe
Június 10. Pünkösd 2. napja
Június 13.
NikA-piknik

Finomságok mellett: viszszatekintünk, értékelünk
és új témákat keresünk.
Félévzáró áhitattal zárjuk
a 33. szemeszterünket,
melyre nemcsak NikA-t
rendszeresen látogatókat
várunk szeretettel!

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!)

Ef 6,16a

Kedves NikA-s Testvéreim!

Kedves Testvérem!

A

34. 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,

2018. Ádventjében

Franko Mátyás

tatai evangélikus lelkész

Istennek legyen hála, 34. szemeszterünket kezdhetjük el –
Nikodémus Akadémiánk
első alkalmát Bóra Katalinra – aki 520 éve született –
Luther Márton hűséges feleségére való emlékezéssel
kezdjük. Ezt követően az ókeresztény világ küzdelmes
évszázadait vizsgáljuk meg, hogy jobban megérthessük a vallások és kultúrák szűnni nem akaró harcát.
Ezután személyes hitünk kihívásaival és fejlődési lehetőségeivel foglalkozunk. Húsvét után a korrupció
társadalmat, közösségi összefogást gyengítő problémáját járjuk körül bibliai történeteken keresztül is,
majd a próféciák megértésének lehetőségeit nézzük át.
Végezetül az imádság, a Szentlélek által vezetett bizonyságtevő élet lesz a középpontban.
Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!
Jöjjünk, s ‘ízleljük’ a vetített képekkel illusztrált,
közös tanulás örömét – immáron a 34. félévben!
TATAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. T EL: 34-588-065

