Február 6.

Március 19.

A keresztény ember az
államban

Miért böjtölünk?

A próféták földi sorsa mindig is kemény és sanyarú
volt. A legtöbb prófétát kortársai megvetették, üldözték, nemegyszer megölték
őket. A küldetésüket/missziójukat az Istentől kijelölt időben kellett elvégezniük...

Március 26.

A predesztináció

Február 13.
Keresztény házasságról
– a házasság hetében

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára,
amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az
őszinte megbocsátás értékét
egy nekik rendelt, de nem a
tökéletes társon keresztül.

Mik a törvényszerűségei?
Mire jó az eleve elrendelés
tana? Hogyan és mire predesztinálja (rendeli) Isten az
embert? Van-e negatív predesztináció, elrendelés a
kárhozatra, avagy kettős
predesztináció?

„Az igaz ember a hitből
(hite által) él”

Kávézni egyet
a JóIstennel...

Keresztény élet hétköznapjai. Amikor nem a csúcson,
hanem a völgyközelben járunk, s tesszük a dolgunkat.

Május 21. Mennybemenetel ünnepe

Isten és az ember
együttműködése

Május 28.

A törvény és az evangélium,
mint Istennel és az emberrel
való kooperáció elengedhetetlen alapja.

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. Kellenek-e még
a nagy templomok, ha zsugorodnak a gyülekezetek?
Mi a funkciója a szakrális
térnek – templomépítészeti
kaleidoszkóp.

április 9. Nagycsütörtök
április 10. Nagypéntek
április 12. Húsvét ünnepe
április 13. Húsvét 2. napja

Azaz: miért és hogyan vezet
életvezetési katasztrófához a
vallásos buzgóság istenismeret és hit nélkül?

Február 27.
Hogyan inspirál az
inspirált Biblia?

Április 23.

Kell-e előtanulmány a Biblia olvasásához? Hogyan
értsem, amit nem értek?
Hogyan válhat személyes
üzenetté? Milyen megoldást nyújthat sajátos problémáimra?
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Istennek tetsző életről

Egy centrális jelentőségű teológiai problémáról – bibliai
történetek alapján. Mit jelent a hétköznapi gyakorlatban hívő keresztényként
hinni, remélni, élni?

NikA-piknik!

Kényes témák
– biblikus szempontból!

„Szólj Uram (még) hallja a
Te szolgád!”
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Június 1. Pünkösd ünnepe
Június 2. Pünkösd 2. napja
Június 5.

Április 30.

Március 12.
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Május 14.

Április 2.

Február 20.

Istenhit és öregség. Elmúlás,
veszteségek azok a bizonyos
„nem szeretem napok”.

“Prófétai sors – és a rendelt idő”

A böjt a vallások szerves
része. Ilyenkor az ember elkezd befelé figyelni. A fókusz a lelken van, az elme
lecsendesül. Milyen szabályai vannak a böjtnek?

Közösségi akarat és egyéni
érdekek– avagy mik azok a
keresztény értékek, amiket
közvetít az egyház? Az egyház önmeghatározása és
elvár(ha)t(ó) viselkedése a támogató, közömbös és ellenséges társadalmi közegben.
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Május 7.

Bálványokról (1Kor 8). Házasság előtti szex (1Kor 6) Homoszexualitás (1Kor 6) Miért
foglalkozik a vallás intenzíven a szexualitással?

Visszatekintés, összegzés,
értékelés és megbeszélése a
következő félévi témáknak,
szokásosan a templomkertben – finomságok és üdítő italok mellett – nem csak
NikA-t rendszeresen látogatóknak!
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!
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
2836 Baj, Petőfi S. u. 71.

1 Krón 28,8b

Kedves NikA-s Testvéreim!

Kedves Testvérem!

A

36. szemeszterünket kezdjük el februárban, 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,

2020. Epifánia ünnep-körében

Istennek legyen hála, 36. szemeszterünket kezdhetjük el –
Bevezetésként a keresztény
ember társadalomhoz való viszonyát, szerepét és felelősségét tekintjük át. Ehhez kapcsolódóan keresztény
életvezetéssel kapcsolatos problémákat tárgyalunk,
hogy minél inkább megértsük az inspirált Biblia útmutatásait nemcsak életünk kezdetén vagy delén, de akkor
is, amikor törvényszerűen számot vetünk önmagunkkal. Böjtben a húsvét-várás vallásos üzenetei mellett az
eleve elrendelés teológia-történetét járjuk körbe. Húsvét után a kegyes és kényes témák kerülnek szellemi
vizsgálódásunk górcsője alá, hogy kivilágoljon számunkra, miért is jó a hétköznapokban Istenbe kapaszkodni. Végezetül szakrális terekben barangolunk és
keressük bennük az templom-építészeti üzeneteket.
Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!
Jöjjünk, s ‘ízleljük’ a vetített képekkel illusztrált,
közös tanulás örömét – immáron a 36. félévben is!

Franko Mátyás

tatai evangélikus lelkész
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