
Nika-nyitó piknik 
Szemeszter-indító fehér-
asztalos beszélgetés
NikA-soknak és érdeklő-
dőknek.

A középkor projekt-
menedzserei –
szerzetesség, mint
innováció?
Az elmúlt századokban,
az utóbbi évtizedekben
pedig meglehetősen erős
kritikák érték az Egyhá-
zat, a középkori egyhá-
zat pedig különösen is
méltánytalanul ítélik
meg. Mi az igazság?

„Merjünk kicsik lenni!” –
avagy: Dávid király
népszámlálása
(1Krón 21,1-13)
Minek is a népszámlálás?

A változás igénye és a
változtatás igája
Mit mond a Biblia a
megtérésről?

Reformátorok és a mai
egyházi vezetés
Isten szava és szavaink
ereje a szószéken és a mé-
diában.

Túlvilág, másvilág vagy
mennyország?
Jézus, a tanítványok és
az örök élet Egyháza a
Földön.

Munka-e a gyász?
Mit értsünk gyászmun-
kán, s hogyan gyászoljon
egy keresztény?

Mire tanít az
apokaliptikus irodalom?
A fályol egyszer lehull...
s a személyes vagy éppen
a világvége egyszer be-
következik. Mit remélnek
a keresztények?

„Kérjetek és adatik” –
avagy: mennyire
befolyásolható az
ÚRIsten?
Megoldatlan gondjaink
és a gondviselő Isten...

„Várni örömöt maga is
öröm – H. Heine”
Akkor ádventben az egy-
házi textíliáink színe
miért lila? Ádvent kettős
teológiai üzenetéről.

Hogyan lett
„ökumenikus szent”
Szent Miklós?
A myrai püspök élete,
munkássága és a hozzá-
kapcsolódó legendák.

A legnagyobb ünnep
története
Hogyan vált a ‘kisjézus’ a
Világ Krisztusává? Ho-
gyan lett egy naív törté-
netből az isteni
kinyilatkoztatás csodája?
A „karácsonyi történet”
nyomában – az evangé-
lium alapján.

Az egyház mai
Krisztusa és Krisztus
mai egyháza
Évértékelős, diskurzusos
záró NikA-piknik, kará-
csonyvárással egybe-
kötve –  tea és ádventi
sütemények mellett, nem
csak NikA-tagoknak!

Továbbra is várom Testvérek visszajelzéseit,
javaslatait, ötleteit, hogy a következő (immáron a 40-dik!)

szemeszterben is keresztény életünk lelkiségének
javítását célzó témáink legyenek a -n!

A Nikodémus Akadémia több száz témája megtekinthető
gyülekezetünk honlapján a

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

ÜNNEPI ALKALMAINKÜNNEPI ALKALMAINK
december 24. Szenteste du. 3 óra

december 25. Karácsony ünnepe
10 órakor – úrvacsorával

december 26. Karácsony másnapja
10 órakor – úrvacsorával

december 31. Óévi istentiszt. du. 4 óra
2023. Újévi istentiszt. 10 óra – úrvacsorával

január 6. Vízkereszt istentiszt. este 6 óra



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

Kedves NikA-s Testvéreim!
Megköszönve Testvérek töretlen érdeklődését szeretet-
tel hivogatok kezdődő 38. szemesz-
terünkre melynek alkalmait  szokásosan a bibliaórás
termünkben tartjuk. (Nyitó-piknik !)
Első alkalommal a szerzetesrendek kulturális szerepé-
vel és mai helyzetével foglalkozunk, majd az október-
ben kezdődő népszámlálás fontosságát tárgyaljuk át. A
reformáció hónapjában a „folyamatos reformációval”
kapcsolatos témák kerülnek elő, majd novemberben a
gyász-feldolgozást és a krízishelyzetekben felerősödő
apokaliptikus irodalom szerepét gondoljuk át közösen.
Az év utolsó hónapjában karácsonyra készülődünk, ez
határozza  majd meg ádventünket, melybe két bibliaóra
és egy félévzáró ádventi beszélgetés fér bele.  

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

közös tanulás örömét – a 38. félévben is!

Bib
lia

Ór
a

Bib
lia

Ór
a

azok számára, akik szeretnék

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

NikANikA... Hát ez meg micsoda? – kérdezheted.
Itt Tatán a Nika (a "nika" görög szó, győzelmet jelent) és
18 éve a csütörtök esti közös tanulás egyórás alkal-
mát jelenti. A NikA-t azért szeretjük, mert vetített-
képes előadásokon keresztül, megtervezett tematika
alapján, keresztény értékrenden, lutheránus józan-
sággal tájékozódva közelítünk meg olyan problémá-
kat, melyek erkölcsi-etikai dillemákat gerjesztenek,
nem csak a hívő emberek között.

Szemesztereinket brossúrákon és inter-
neten előre meghirdetjük, így mindenki tud-
hatja, melyik alkalmon milyen témát
veszünk, beszélünk át/-meg. Kezdettől fogva-
nemcsak evangélikusok jönnek el, testvéregyházak-
ból is ellátogat néhány testvér ezekre az alkalmakra,
de, minden érdeklődőt szeretettel meghallgatunk.

A közös éneklés, imádság és rövid igei elmélke-
désen túl fontos számunkra, hogy termékeny dis-
kurzusok alakuljanak ki...

Köszönjük érdeklődésedet!
Szeretettel várunk Téged is!

NikA-sok nevében:

1 Móz 16,13

Nikodémus Akadémia
havonta egyszer

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(IKSZT)

2836 Baj, Petőfi S. u. 71.
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Népszámlálás 2022

Idén minden magyar honfitársunknak felte-
szik a kérdést, hogy mely egyházhoz tartozó-
nak vallja magát.

Sokunk számára természetes, hogy ekkor megje-
löljük az evangélikus közösséghez tartozásunkat.
Most arra biztatjuk egyháztagjainkat, hogy evangéli-
kus mivoltuk megvallása mellett hangsúlyozzák csa-
ládtagjaik, barátaik körében is a vallási kérdés
fontosságát, és emlékeztessék erre azokat is, akik élet-
ében valamilyen formában jelen van/volt(?) az evan-
gélikus közösséghez tartozás. Ez az alkalom jó
lehetőség az újracsatlakozásra egyházunkhoz azok-
nak, akik családtörténetében megtalálhatóak ugyan
az evangélikus gyökerek, de ennek fontossága az el-
múlt évtizedekben megfakult.

A népszámlálás egyik eredménye lesz,
hogy megmutassuk jelenlétünket a társada-
lomban a közvélemény és a döntéshozók szá-
mára. A népszámlálási eredmény egyfajta
mutatóként jelzi az evangélikusok társadalomban
betöltött szerepét, helyét, amely értékeink és szem-
pontjaink érvényesítését segítheti országosan és a
helyi közösségekben is.

A tízévenkénti felmérés a társadalom mélyebb
megismerésén és feltérképezésén túl a gazdasági, az
egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális
fejlesztések és az állam egyházpolitikájának terve-
zésekor is alapul szolgál. Éppen ezért a társadalom
jövője szempontjából nagyon fontos, hogy megvall-
juk egyházhoz való tartozásunkat. Jézus mondja: „Azo-
kat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én
is megvallom majd mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32).

„Evangélikusokat keresek!”
(több, mint 30 éve)

Keressük őket együtt is!


