
Szeptember 16.
Nika-nyitó piknik
Szemeszter-indító fehér-asz-
talos beszélgetés „nikások“-
nak és érdeklődőknek.

Szeptember 23. 
Quo vadis covid-világ?
Senki nem tagadhatja,  kü-
lönböző mértékben, de
multi-krízisben van a
világ... gazdasági-, szociá-
lis- és mindenek előtt lelki
krízisben. Milyen stratégi-
ája van erre az egyháznak, s
milyen válasza lehet erre a
keresztény embernek?

Szeptember 30.  
Most akkor tényleg
feléljük ezt a világot?
A tudományos-technikai vi-
lágban rengeteg információ
áll rendelkezésre a klíma-
változással kapcsolatban, de
mégsem hissszük el, hogy
már rég tenni kellett volna a
pusztító folyamatok ellen.
Teremtésvédelemről a Te-
remtés Hetében.

Október 7. 
Amikor a bűnbánat
kevés – a jóvátétel
ószövetségi és
újszövetségi etikája
Régi civilizációs alapelv: a
bűnt kövesse a büntetés. És mi
van az áldozatokkal, hol
marad a jóvátétel?

Október 14. 
„Szólj Uram (még) hallja a
Te szolgád!”
Istenhit és öregség. Elmúlás,
veszteségek és magány.
Amikor eljönnek azok a bi-
zonyos „nem szeretem
napok”...

Október 21.
A Biblia-kritika és a
Biblia kritikája – a
Szentírás-értelmezés
buktatói
Mit mond az ige? Az általá-
nos és személyes üzenet ér-
telmezése a keresztény
hétköznapokban.

Október 28.
„Itt állok, másként nem
tehetek!“
500 évvel ezelőtt mondta
ezt Luther Márton a
Worms-i birodalmi gyűlé-
sen, ami azóta is egyik mar-
káns meghatározója a
lutheránus identitásnak.
Mit jelent ez nekünk, mai
evangélikusoknak?

November 4.
Örökélet vagy örök
halál?
Feltámadás-hit az Ószövet-
ségben és az Újszövetség-
ben. Tanatológia (halál-tan)
a harmadik évezred elején.

November 11. 
Tolerancia vagy misszió?
– Életvezetési „kényes“
témák és a Biblia
Mik a bálványok? (1Kor 8)
Mit tanácsol Pál apostol a
házasság előtti szexről? (1Kor
6) Mit mond a homoszexua-
litásról? (1Kor 6) Egyáltalán:
miért foglalkozik még ma is
a vallás intenzíven a szexu-
alitással és politikával?

November 18. 
A nyelv bűnei
Kegyesség és őszinteség,
amikor úgy vétkez(t)ünk,
hogy nem is tudatosul(t).

November 25. 
Az ellenség közöttünk
(és/vagy) bennünk van?
Mit mond a Szentírás a bűn-
ről, a bűnösről és a Sátánról?

December 2.  
Mire jó nekünk az
egyházi esztendő?
Hosszú évszázadokon át
alakult ki az istentiszteleti
rend, formálták praktikus
igények és teológiai gondo-
latok. Mit ad a modern em-
bernek a liturgia?

December 9.
„Miért vasárnap a
vasárnap? Miért 24-én
van szenteste?“
1700 évvel ezelőtt, 321. már-
cius 3-án Nagy Konstantin
császár rendeletben paran-
csolta meg a vasárnap
munka-mentes(!) ünnepét,
mellyel „megszületett“ a va-
sárnapi ünnep „szentsége“.

December 16. 
Hol keressem? Hol lakik
a JóIsten?
Egyház, gyülekezet és lel-
kész a közösségi médiában.
Szerteágazó kívánalmak és
realitás a digitálizálódó kor
küszöbén.

Bajon!

Bajon!

Bajon! Bajon!

Reformáció Hete 
Reformáció-ünnepi istentisztelet

október 31. – csütörtök 18:00
(ev. kistemplom, úrv. + szeretetvendégség!)

December 12. du. 4 órakor

Ádventi egyházzenei Áhitat
(ev. kistemplom + szeretetvendégség!)



Kedves Testvérem!

A36. szemeszterünket kezdtük 2020. februárjában,
de sajnos a covid-vírus mindent felborított. Re-

ménység szerint mostani őszi szemeszterünket nem
gátolja majd semmilyen rendelkezés, s folytathatjuk a
közös tanulást, az el-elgondolkodást az Ige fényénél.
Ezért újra hívogatok az örök em be ri-  és bib li kus ér té -
kek fel idé zé sére, hogy még jobban megérthessük he -
lyün ket, feladatunkat nem csak a lát ha tó, de Is ten
lát ha tat lan vi lá gá ban is. 

2021. augusztusában

Csa lád tag ja it,
ér dek lő dő bará ta it

lelkipásztori sze re tet tel
és tisz te let tel várom!

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

Kedves NikA-s Testvéreim!
Istennek legyen hála, másféléves szünet után 36. sze-
meszterünket folytathatjuk – 
Az első alkalom a szokásos félévi „tanmenetet“ át-, és
megbeszélős NikA-piknik lesz, reménység szerint jó
időben a templomkertben. Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni a keresztény ember társadalomhoz való viszo-
nyát, szerepét és felelősségét – ezekhez hozok témákat.
Majd bibliai gondolatokat keresünk az idős kor kihívá-
saihoz, s átnézzük a modernkori bibliakritikát is. Meg-
emlékezünk a Worms-i „birodalmi gyűlés“ 500 éves
évfordulója okán a lutheri reformációról valamint a fő-
sodrású vélemény-uralomról is. Végezetül a liturgia
hasznáról elmélkedünk és egyházi ünnepeink szerepét
tekintjük át. Legvégül az egyház és a gyülekezet helyét
próbáljuk meghatározni a virtuális világban.

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

közös tanulás örömét – a 36. félévben is!
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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!

1 Krón 28,8b

Nikodémus Akadémia

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

Bajon!
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december 24. (péntek) Szenteste du. 3 óra
december 25. (szombat) Karácsony ünnepe

10 órakor – úrvacsorával

december 26. Karácsony másnapja
10 órakor – úrvacsorával

december 31. (péntek) Óévi istentiszt. du. 4 óra
2022. (szombat) Újévi istentisztelet 

10 órakor – úrvacsorával

január 2. vasárnapi istentisztelet (úrv.)

január 6. (csütörtök) Vízkereszt 
este 6 órakor istentisztelet

A Nikodémus Akadémia több száz témája megtekinthető
gyülekezetünk honlapján a

http://tata.lutheran.hu/nika.htm címen. 


