
Szeptember 26. 
“Amit ma megehetsz, ne
halaszd holnapra!”
Megesszük/feléljük a világot?
Kétföldnyi energia-igény, ter-
mőföld kizsákmányolása, a
tenger esztelen lehalászása, er-
dőirtás...etc. Felelősség és fele-
lőtlenség a Teremtés hetében.

október 3.
“Életnek Vize” –
vizeink élete
Civilizációk, kultúrák,
vallások és a víz kapcso-
lata. A víz szerepe az
ószövetség korában és
szimbolikája a keresz-
tény Egyházban.

október 10. 
Mi a különbség a kísértés
és a bűn között?
A hit próbatételei – gondolat és
cselekedet. Szabadulhatunk-e
véglegesen a bűntől? Van-e
szabad akarat? Kívánság és ér-
telem küzdelme egy életen át.

október 17. 
A hit akadályai mások
hitrejutásban?
Példaképek és hiányos-
ságaik. A szülők hivatása
a keresztény nevelésben.

november 7. 
“Nem együtt jöttünk, nem
is együtt megyünk el...” 
“Uram, nem tudjuk, hova mész,
hogyan ismerhetnénk hát az
utat?” (Tamás apostol). Az élet-
végi kérdések, mint a kérdé-
sek kérdései.

november 14. 
“A hit hallásból van”
Kegyesség és őszinteség az
igehirdetésben – a nyelv
bűnei a bizonyságtételek-
ben és az igehirdetésekben.

november 21. 
Jézus parancsa és az
Egyház missziója
A templom sok vagy a
hívők vannak kevesen?
Miért fogyatkoznak a ke-
resztények a jólétben, s
miért erősödik az Egyház az
üldeztetések idején is?

november 28. 
„A pap dolga csak a
Miatyánk!”... Valóban?
Politikus Egyház és egyházi
politika. Egyházi személyek
“közszereplése” nem köz-
szereplői státuszban...

december 5. 
A myrai püspök
hagyatéka...
Avagy: az árvagyerekek vé-
dőszentjének különös törté-
netei és utóhatásai.

december  12. 
Ádvent vagy Téli-vásár?
Kettősségek az Egyház Ád-
ventjében és a világ decem-
beri hangulatában. Ádvent
liturgiai- és lelki üzenetei
egy velejéig elanyagiasodott
világban.A Nikodémus Akadémia több száz témája

megtekinthető gyülekezetünk honlapján a
http://tata.lutheran.hu/nika.htm címen. 

Bajon!
december 22. Ádvent 4. vasárnapja

december 24. Szenteste du. 3 óra
december 25. Karácsony ünnepe

10 órakor – úrvacsorával

december 26. Karácsony másnapja
10 órakor – úrvacsorával

december 29. vasárnapi istentisztelet

december 31. Óévi istentiszt. du. 4 óra
2020. Újévi istentisztelet 10 óra – úrvacsorával

január 5. vasárnapi istentisztelet (úrv.)

január 6. Vízkereszt istentiszt. este 6 óra

Ökumenikus Imahét 
2020. január 20-22-24.

Első NikA – 2020. február 6. 

Reformáció Hete 
október 30. – szerda 18:00 – ev. kistemplom(!)

Reformáció-ünnepi istentisztelet
október 31. – csütörtök 18:00

(ev. kistemplom, úrv. + szeretetvendégség!)

Bajon!

December 15. du. 4 órakor

Ádventi egyházzenei
Áhitat

(utána szeretetvendégség)

Bajon!

A Nikodémus Akadémia (lehetséges)
témái a 2020-as esztendőben

Egyház és igazság.
Közösségi akarat és egyéni félelmek. Kell-e félnünk az igaz-
ságtól, s ha nem akkor mégis miért félünk tőle?

Templomtorony és sugárzás
Az “áldásos” technika áldásai... Egyház és a modern kom-
munikációs eszközök használatának következményei.

“A kicsire nem adunk?”
Nanotechnológia és diaszpóra-lét. A jövő a kicsiben és a szét-
szórattatásban (vidéken) van?

Amikor a bűnbánat kevés...
Bűnbánat az egyik, búbánat a másik oldalon. A jóvátétel fon-
tossága, gyakori hiánya vagy teljes elmaradása.

A bűn, a bűnös és a Sátán
Micsoda vagy kicsoda a Sátán? Hasonlatok/képek az Ó- és
Újszövetségben. Egyéni felelősség és kollektív bűnhődés –
vagy fordítva? A teológia nagy kérdései a kisember életében.

A JóIsten már nem lakik itt?
Hol lakott/lakik a JóIsten? Isten-elképzelések régen és ma,
emberi korlátok és istenes és/vagy kevésbé istenes korszakok.



Kedves Testvérem!

A35. szemeszterünket kezdjük el szeptemberben,
hála legyen az ÚRIstennek! Ezért újra hívoga-

tok... sze re tet tel és türelemmel, 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 kö-
zött. 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,
2019. Nyár

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

Kedves NikA-s Testvéreim!
Istennek legyen hála, 35. szemeszterünket kezd-
hetjük el – Legelőször jövőnket
meghatározó globális kihívásokkal és lokális felelős-
ségünk kérdéseivel foglalkozunk, majd nagyot ugorva
az időben visszafelé, a bűnbeesés-történet ősi biblikus
magyarázatát vizsgáljuk mai korunkra vetítve. Ezután
a keresztény szülői hivatás 21. századi kihívásait vizs-
gáljuk meg. Temető-járó novembert a “kérdések kér-
désével” (elmúlás – örök élet reménysége) kezdjük. Ezután
a kegyesség (pietas) igehirdetésben megnyilvánuló ne-
hézségei kerülnek a középpontba, majd a missziói pa-
rancs modernkori hatékonyságát járjuk körbe.
Novemberi záróalkalmunk az egyházi személyek po-
litikai szerepvállalását vizsgálja biblikus-, keresztény-
etikai szempontból. Decemberben a myrai püspük
(Mikulás) hagyatékát és Ádvent üzenetét vizsgáljuk.

Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!
Jöjjünk, s ‘ízleljük’ a vetített képekkel illusztrált,
közös tanulás örömét – immáron a 35. félévben!
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alaposabban megismerni a

keresztény tanítás alapigazságait

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

Jöjjünk, s hivogassunk másokat is!

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 érdeklődésedet!
Szeretettel várunk Téged is!
Továbbra is várom Testvérek visszajelzéseit, téma-
javaslataikat, hogy a következő szemeszterben is

keresztény életünk lelkiségének javítását célzó
témáink legyenek a

-n!

Jn 8,32b

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

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
2836 Baj, Petőfi S. u. 71.

Bajon!
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