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((1133..  sszzeemmeesszztteerr))

He ti rendszerességû, egy órás
ve tí tett- ké pes is me ret szer zõ al-
 ka lom, mely a fel nõtt katechézis
sze re pét igyek szik be töl te ni.  A

fo lya ma tos ta nu lást nem csak cél irá -
nyos il luszt rá ci ók se gí tik, de min dig van le he tõ ség
kér de zés re, kiegészítésre, vé le -
mé nyek üt köz te té sé re, a segítõ
dis kur zus ra is.

MMMMiiii éééé rrrr tttt     éééé rrrrddddeeeemmmmeeeessss
eeee llll jjjj öööönnnnnnnn iiii eeee????
����MMMMeeee rrrr tttt kér dé se inkkel a közös
válasz-keresésben társakra lelhetünk. 

����MMMMeeee rrrr tttt jó dolog közösségben az Isten
dolgairól beszélgetni

����MMMMeeee rrrr tttt aki nagyobb felelõsséget érez gyermekei és
gyülekezetünk jövõjéért, s szeretné az emberlét igazán fontos
ismereteit továbbadni,  annak ez az alkalom megerõsítõ
lehetõséggé válhat... 

„NikA“
a Nikodémus Akadémia 

MMMMiiii     aaaazzzz    aaaa

„„„„NNNNiiiikkkkooooddddéééémmmmuuuussss----AAAAkkkkaaaaddddéééémmmmiiiiaaaa““““????

AA  ttöörrvvéénnyy  tteehháátt  sszzeenntt,,  aa  ppaarraannccssoollaatt  iiss  sszzeenntt,,  iiggaazz  ééss  jjóó..  RRmm  77,,1122

„„„„ AAAA     tttt öööö rrrr vvvv éééé nnnn yyyy     tttt eeee hhhh áááá tttt

ssss zzzz eeee nnnn tttt .... .... .... ““““
TTTT uuuu dddd tttt aaaa     ÖÖÖÖ nnnn ????
.... .... .... hhhhooooggggyyyy hon la pun kon – több mint két éve(!) – reggelenkénti fris-
 sí tés sel „na pi út ra va lót”, gon do la to kat és rö vid áhí ta tot ta lál? 
.... .... .... hhhhooooggggyyyy napi imatémákat találva csat la koz hat vir tu á lis ima kö -
zös sé günk höz? 
.... .... .... hhhhooooggggyyyy a va sár na pi ige hir de té se ket MP3-formátumban rö vid-
 del az is ten tisz te let után már le tölt he ti?
.... .... .... hhhhooooggggyyyy az ak tu a li tá sok me nü ben ér te sül het leg gyor sab ban ese -
mé nye ink rõl?

KKKKlllliiiikkkkkkkkeeeelllljjjjeeeennnn,,,,    oooollll    vvvvaaaassss    ssssaaaa!!!!    TTTTáááámmmmooooggggaaaassssssssoooonnnn    mmmmiiiinnnnkkkkeeeetttt
éééérrrrddddeeeekkkkllllõõõõddddéééésssséééévvvveeeellll    ééééssss    hhhhíííívvvv    jjjjaaaa    ffffeeeellll    mmmmáááá    ssssooookkkk    ffffiiii    ggggyyyyeeeellll    mmmméééétttt    iiiissss!!!!

Honlapunkat megtalálhatja a

hhhhtttt ttttpppp:::: //// //// ttttaaaattttaaaa .... lllluuuu tttthhhheeeerrrraaaannnn .... hhhhuuuu
címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti

életünk legfrissebb híreirõl.

EEEERRRRÕÕÕÕ SSSS    VVVV ÁÁÁÁRRRR     AAAA    MMMM IIII     IIIISSSS TTTTEEEENNNNÜÜÜÜ NNNNKKKK !!!!
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Kedves Testvérem!

Urunk kegyelméből új sze -
mesz tert kez dünk, im má -
ron ti zenharmadik

alkalommal. A lankadatlan ér-
deklődést áldja meg az Isten! 

Ahogyan korábban – most is
hívogatok... sze re tet tel és türelem-
mel, bízva abban, hogy egyre
többen éreznek rá a tanulás, az el-elgondol-kodás
ízére az Ige fényénél. A vissza jel zé sek/ké ré sek alap ján
most is olyan témákat kerestem, melyek nemcsak mind an -
 nyi unk szá má ra meg le pe té se ket, ki hí vá so kat tar to gatnak,
de a válaszok felkutatásában bibliaismereti/bibliatörténeti
tudásunk is mélyül. Igyek szem továbbra is úgy ala kí ta ni
ezeket a ta nu lá si al kal ma in kat, hogy azok mind an  nyi unk
szá má ra ér de kesek, érthetőek és mindenekelőtt léleképítőek
le gyenek.

Feladatunk a „régi“: jó és rossz szét vá lasz tá sa éle -
tünk vé gé ig tar tó küzdelmeink között. Az örök em be -
ri-  és bib li kus ér té kek fel idé zé se ugyan izzadság-cseppes
munkát igényel, de a vég ered mény ért ér de mes időt, 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, lel ki vi lá gá ban is. 

Ezért új ra hí vo ga tom Önt, csa lád tag ja it, ér dek lő dő ba -
rá ta it, továbbra is lelkipásztori
sze re tet tel és tisz te let tel:

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

TATAI  EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEL: 444488887777 ----888833334444

SSSS zzzz eeee pppp tttt eeee mmmmbbbb eeeerrrr     11118888 ....
SSzzeenntteelldd  mmeegg  aazz  üünnnneeppnnaappoott!!

7 nap – 24 óra. Non-
stop társadalom.
Mennyi gazda(g)ságra
van szüksége az em-
bernek? Trendi-e a
„pörgés“? – avagy a si-
keresek ismerik a lassí-
tás művészetét?

SSSS zzzz eeee pppp tttt eeee mmmmbbbb eeeerrrr     22225555 ....
MMeennnnyyii  ttiillttáássrraa  vvaann  sszzüükkssééggee
eeggyy  eemmbbeerrnneekk??
Mi a szabadság? Tiltások és
parancsolatok a Bibliában.
Lehet-e törvény az evangé-
lium, s hajlítható-e a tör-
vény , s ha igen meddig?

OOOO kkkktttt óóóó bbbb eeee rrrr     2222 ....
„„ÉÉlleettee  aa  mmuunnkkáájjaa  vvoolltt......““  
És több semmi? Mitől ér-
tékes az élet? Lehet-e
egyensúlyt találni munka
és megélhetés, karrier és
család között?A munka
értéke és szerepe az ember
életében. Mit mond a Bib-
lia a munkáról?

OOOO kkkk tttt óóóó bbbb eeee rrrr     9999 ....
BBoollddooggggáá  vvaaggyy
bboollddooggttaallaannnnáá  tteesszz--ee
aa  ggyyeerrmmeekk??  
„A nők mindenre képesek
- hogy gyermekük legyen
vagy ne legyen.“ – hirdeti

a vulgár-bölcsesség. Gyerekanyák – gyerekek
anyák nélkül – anyák gyerekek nélkül.

OOOO kkkk tttt óóóó bbbb eeeerrrr     11116666 ....
„„AAzz  aappaa  ssüütt,,  ffőőzz,,  ttaakkaarríítt......““
Klasszikus szerepek mo-
dern szereposztásban. Mit
mond a Biblia a szülők sze-
repéről, s alkalmazhatók-e
az ősi biblikus bölcsessé-
gek napjainkban?

NNNNoooo vvvv eeee mmmmbbbb eeeerrrr     6666 ....
SSzzeerreettőő  vvaaggyy  bbüünntteettőő
IIsstteenn??
Jó Isten-e a Jóisten? A
büntetés törvénye ge-
nerációkon átnyúlóan...
A következmény csak

a törvény be nem tartá-
sának az eredménye avagy lehet-e a büntetés
„csak“ próba? Összeilleszthető-e az Ószövet-
ség, s az Újszövetség istenképe? A rejtőzködő
és kinyilatkoztató Isten.

NNNNoooo vvvv eeee mmmmbbbb eeeerrrr     11113333 ....
„„CCssaakk  eeggéésszzsséégg  lleeggyyeenn!!““
Mi a legfontosabb az élet-
ben? Célok vonzásában és
áldozatok a célkeresztben...
Meddig érdemes vagy lehet
betartani a Biblia egész-

ségre vonatkozó előírásait?

NNNNoooo vvvveeee mmmm bbbb eeee rrrr     2222 0000 ....
„„HHaa  llsstteenn  vveelleemm,,
aa  ffaalloonn  iiss  ááttuuggrroomm!!““
Krízisek megoldása – más-
képpen. Miben más a ke-
resztény életvezetés?

DDDD eeee cccceeee mmmmbbbb eeeerrrr     4444 ....
„„AAzz  ÚÚRR  mmoonnddttaa““
Fanatikusok, fundamen-
talisták, (hibás) kegyesek.

DDDDeeee cccc eeee mmmmbbbb eeee rrrr     11111111 ....
„„EElleeggeemm  vvaann  aa  kkaallaannddookkbbóóll!!""
A társkeresés teológiai
problémái. Eleve elrende-
lés vagy a választás sza-
badsága? Hozzá(m)illő
(segítő)társ-e a nagy Ő? Mi
a véletlen?

DDDD eeeecccc eeee mmmmbbbb eeeerrrr     1111 8888 ....
SSeemmmmii  sseemm  ssiikkeerreesseebbbb,,
mmiinntt……  aa  ssiikkeerr  mmaaggaa!!
Ádáz futás az áldás
után? Mitől eredmé-
nyes a keresztény
ember? Csak a zsidó és
a keresztény vallás áll

pozitívan az anyagi javakhoz... Mit mond Jézus
az „anyagiakkal“kapcsolatban?

NNNNIIIIKKKKAAAA
Görög szó, s győzelmet je-
lent. A NNNNiiii kkkkAAAA azonban ez
év szeptemberétől – a 13.
szemeszterébe lépő  – „Ni-
kodémus Akadémiánk-
nak“ is a rövidítése.
Győzelem! Nem a mienk,
hanem Urunké...
A közös tanulás e heti
rendszerességű, felüdítő, diskurzusos alkalmai
sokszor érdekes felvetéseket hoztak elénk.
Egy-egy mai probléma keresztény megközelí-
tése megmutatta, hogy az Istenben bízó ember
számára mindig van alternatíva, nincs „magára
hagyva“. Válaszokat ma is kap az, aki keres...
Köszönöm támogató, érdeklődő jelentlétüket,
s továbbra is várom a témához hozott adaléka-
ikat, kiegészítéseiket, s javaslataikat! – frankom 


