Február 12.

Január 8.

„Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek” – Áprily Lajos
Folyamatos tavaszi fáradtság
avagy az időskor terheinek bölcs
hordozása... Mit tanít az öregségről a Biblia?

Február 19.

Január 15.

„Oltári dolgok...”
Mi célt szolgál az oltár, s
honnan ered? Mi történik az
oltártérben, s az oltár körül?
Mi az az absolutio, s mit jelent a reálprezencia? Melyek
az alapvető stílusok az oltárépítészetben?

„Gyökerek, melyek szárnyakat
adnak”
A tradíció szerepe a hit formálódásában és fejlődésében. Mit
ad vagy vesz el a hagyomány?

„Fából vaskarika!“
Dogmák a dogmanélküli egyházakban...
Avagy
hogyan
lesz/lehet a szabadságból törvény?

Február 5.

„Jó nekünk itt lennünk – avagy 12 jó
ok arra, hogy egyháztag legyek...”
Miért fontos az egyházi-, s gyülekezeti közösség? Mit kapok, s mit
adhatok, ami által épülhetek,
emelődhetek én is?

„Kinek a pap, kinek a pap-nő?”
Az egyházi személyek szolgálatáról, avagy mit és/vagy
kit fed a fekete talár? Kifutómodell-e a férfi pap? Létjogosultságok és evidenciák és
perspektívák az egyházi
munkában.

Május 14.

„Amikor az imádság
tömeges mozgalommá válik”
A pietizmus hőskora és hatása.

Június 4.

„Amikor az élet beszél”
A szimbólumok szerepe a Bibliában és a lélek-gyógyászatban.

„Eszi, nem eszi – nem kap mást!”
Érdemes-e – s ha igen akkor
mikor – új vallást választani? A
kultúra meghatározó szerepe a
vallásos életben. Mikor születnek
új vallások, s miért?

Tudta Ön?
. . . h o g y honlapunkon – több mint két éve(!) – reggelenkénti frissítéssel „napi útravalót”, gondolatokat és rövid áhítatot talál?
. . . h o g y napi imatémákat találva csatlakozhat virtuális imaközösségünkhöz?
. . . h o g y a vasárnapi igehirdetéseket MP3-formátumban röviddel az istentisztelet után már letöltheti?

Klikkeljen, olvassa! Támogasson minket
érdeklõdésével és hívja fel mások figyelmét is!

„Hiszek Uram!”
De miben is? Egyetemes hitvallásaink alapigazságai a
modern ember szemszögéből. Miben hiszünk, s miben
hitetlenkedünk? Nem lennee időszerű átírni egyes hittételeket?

Félévzáró „NikA”-piknik
– a templomkertben.

„Az ellenségem a barátom!”
Keresztény világ és halálfelfogása. A halálról, az
odavezető útról, s az
utolsó állomásairól...

14. szemeszterünket kezdjük el nemsokára, hála
legyen Istennek ezért az
alkalomért is!
Újra hívogatok... szeretettel
és türelemmel, bízva abban,
hogy egyre többen éreznek rá a
tanulás, az el-elgondolkodás
ízére az Ige fényénél. Ebben a félévben a közösség kerül
vizsgálódásunk középpontjába.
Feladatunk a „régi“: jó és rossz szétválasztása
életünk végéig tartó küzdelmeink között. Az örök emberi- és biblikus értékek felidézése ugyan izzadság-cseppes
munkát igényel, de a végeredményért érdemes időt, energiát áldozni, mert ezáltal jobban megértjük helyünket
nemcsak a látható, de Isten láthatatlan, lelki világában is.
Ezért újra hívogatom Önt, családtagjait, érdeklődő barátait, továbbra is lelkipásztori szeretettel és tisztelettel:

„NikA“

Nikodémus-Akadémia
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Mert ahol ketten vagy hárman összegyülnek
az én nevemben: ott vagyok közöttük." . Mt 18,20

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész

Előadások, beszélgetések

azok számára, akik szeretnék alaposabban
megismerni a keresztény tanítás alapigazságait

Minden cs üt ör t ök ön 18 órakor!
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életünk legfrissebb híreirõl.
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„Hát te meg ki vagy?”
Ön-, s ember-ismeretről az
orvos szemével... Dr. Nagy. E.

Május 7.

Honlapunkat megtalálhatja a

Június 11.

Április 30.

Április 2.

A

Május 21.

„ Ő nem hall, te
nem látsz, én nem beszélek
avagy „Ő hall, te látsz,
én beszélek”
Keresztények és Isten „kommunikációja”...

Március 26.

Kedves Testvérem!

„Isten legnagyobb földi családjában”
Szerzetesrendek a modern
világban.

Május 28.

„Mindent tudni akarok!”
Ismeret és/vagy lelkiismeret?
Mire van nagyobb szükségünk? Ismeret-elméleti problémák
az
Isten,
(s
törvényeinek), megismerésének tükrében.

„Szentséges ég!”
Szentekről, szentségről és az Egyház különös szentjeiről.

Nem jó az embernek egyedül...
(Házas)párok a Bibliában... A közösség és az egyén konfliktusai.

Március 5.

Press Start!

„Game over!”
Amikor nincs tovább... Kiben
van a hiba, a rendszerben vagy
bennünk? Az újrakezdés keresztény „tudománya”...

Április 16.

Március 19.

Február 26.

Január 29.

Április 9.

Március 12.

„Isten „tökjófej“ emberei”
Próféták és kiválasztottak a
Bibliában. Amikor Isten ereje
az erőtlenség által nyilvánul
meg.

„Kihagyhatatlan ajánlat”!
A liturgikus esztendő óriási ereje.
A várakozások és felkészülések istentiszteleti alkalmai a naptári
esztendőben.

(14. szemeszter)
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