
szeptember 15.
Évezredes ragyogás
Keleten
A bizánci kultúra tündöklése
és bukása. Mit képviselt a ke-
reszténység keleti szárnya, s
miért kellett Bizáncnak el-
pusztulnia?

szeptember 22.
Szűzmária nyomában -
avagy nemek harca az
egyházban?
Mariológia. Mária-tisztelet kiala-
kulása az egyházban. Csodás
Mária-jelenések és megítélésük. 

szeptember 29.
Miért a keresztények
időszámítása lett a
“győztes”?
Időszámítások a különféle
vallásokban és korokban.
A keresztény naptárrend-
szer kialakulása.

október 6..
Kié a Vatikán?
A pápaság kialakulásának
nyomában.

október 13.
A Szentírás és más
szent iratok
Hogyan írták le a Tórát
az Újszövetséget vagy a
Koránt? Mit állítanak a
világvallások nagy tekin-
téllyel bíró könyvei? Té-
nyek, s a tények cáfolatai.

október 20..
Reneszánsz pápák és
a reformáció
szükségszerűsége
Sixtus, VI. Sándor és II.
Gyula a középkori katoli-
cizmus legnagyobbjainak
elvitathatatlan hatása mű-
vészetre, társadalomra..

november 3.

Isten minden(eme)t
akar(ja)? És mit ad
cserébe?
A keresztény életvezetés követ-
kezményei a hétköznapok élet-
minőségében.

november 10.
Kereszténység
terjedése és a
népvándorlás
Hogyan teredt el, erősödött
meg a Jézus-egyház?

november 17.
“Vásárolok - tehát
vagyok!”
A fogyasztói társadalom ha-
tásai a (keresztény)z identi-
tás alakulására

november 24.
Modernkori népvándorlás
és a kereszténység
hagyatlása(?)
Tények, reakciók egy nem
mindennapi kihívásban.

december 1.
Jézus és (az
evangéliumi)
szegénység
Gazdasági válság és
erkölcsi romlás össze-
függése...

december 8.
Nehogy beszélj
róla!
Visszaélések család-
ban, s az egyházban.

december 15.
Mennyi katasztrófa
tesz jót a
gyermekünknek?
Katasztrófa-hírek özöné-
ben éljük mindennapjain-
kat? Akarjuk vagy sem,
gyermekeink is látják
mindazon borzalmakat, melyek eflfolgozása a felnőttek
számára sem egyszerű feladat...

december 22.
Csomagkészítés -, s a
gyülekezeti karácsonyfa
feldíszítése

Rövid útmutató a NikA csütörtök-esti alkalmaihoz:
1) Igyekezzünk minél több háttérinformációt, a témával
kapcsolatos keresztény és nem-keresztény állásfoglalást
összegyűjteni! 2) Az adott problémával kapcsolatos egy-
egy jó cikkre, könyvre hívjuk fel egymás figyelmét ill. a
bibliaóra-végi fórumbeszélgetéseken a mondanivalóját
röviden összefoglalva tegyük közkinccsé! 3) Gondolkod-
junk közösen a keresztény élet mindennapos kihívásain,
s egymást hordozva imádkozzunk a Szentlélek vezetésé-
ért, s a közös tanulás eredményességéért!



TT uu dd tt aa   ÖÖ nn ??
...hogy hon la pun kon – több mint három éve(!) – reggelenkénti fris sí tés -
sel „na pi út ra va ló”-ként egy-egy rö vid áhí ta tot ta lál? ...hogy 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? ...hogy honlapunkat több mint 50ezer(!) alkalommal keresték fel,
Európa számos országából, de visszajelzések érkeztek amerikából, sőt
nepálból is! ...hogy hon la punknak köszönhetően az elmúlt két eszten-
dőben a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!)
az interneten talált ránk?

Honlapunkat megtalÆlhatja a

hhttttpp :: // //tt aattaa.. ll uutthheerraann..hhuu
címen, ahol Ørtesülhet alkalmainkról, gyülekezeti

Øletünk legfrissebb híreirıl.

EERRŐŐSS��VVÁÁRR��AA��MMII �� IISSTTEENNÜÜÜNNKKK!!

Klikkeljen, ol vas sa!
Támogasson minket

érdeklődésével és hív ja
fel má sok  fi gyel mét is!

Kedves Testvérem!

A 19. szemeszterünket kezdjük el nemsokára,
hála legyen az ÚRIstennek! Újra hívogatok...
sze re tet tel és türelemmel, bízva abban, hogy
egyre többen éreznek rá a tanulás, az el-elgon-
dolkodás ízére az Ige fényénél. 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 szeptembertől Önt,
csa lád tag ja it, ér dek lő dő ba rá ta it,
lelkipásztori sze re tet tel
és tisz te let tel, 2011. Nyarán TaTai  Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834

NikANikA
BibliaÓraBibliaÓra

azok számára, akik szeretnék alaposabban
megismerni a keresztény tanítás alapigazságait

MindenMinden ccssüüttöörr ttöökköönn 18 órakor!18 órakor!

2011
II.�félév�témái

a�19.�szemeszterben

Miről hallhatunk?
Legelőször is a nyugaton feledésbe merült keleti
kereszténység ezer esztendőn átt fennálló vívmányairól
hallhatunk, majd néhány egyháztörténeti-,
kultúrtörténeti “óra” után a (még!) keresztény világ mai
helyzetével ill. a hívő életet próbára tevő hétköznapi ki-
hívásokról gondolkodhatunk el. 

.

Köszönjük mindenki megtisztelő érdeklődését

és a támogató jelenlétet!

Szerkesszük együtt a NikA-t!

2012/I. félévre  tervezett témák

Jézus követői és az anyagiak...
Pénzért árulják el Jézust, pénzük miatt (is) üldözik a ke-
resztény közösségeket. A pénz, a vagyon szerepe a jézusi
példázatokban: Adófillérek, Bolond gazdag, Gazdag és Lázár,
Gazdag ifjú stb...

Jézus, a hit és az identitás...
Milyen nemzetiségű volt Jézus? Lehet-e valaki egyszerre
több kultúrát elkötelezetten valló?

Hová tűntek a (keresztény?) példaképek
Követésre méltók-e a mai krisztuskövetők?Élményke-
reszténység és biznisz-egyház...

Hétköznapok egérfogói között?
Hogyan éljen ma egy hitvalló keresztény?

Amikor az ember már hinni sem tud...
Bűn-e a kiégés vagy csak egy modernkori betegség?

Kereszténység és a vallásszabadság
Misszótörténet dióhéjban, s egyháztörténeti tanulságok.

A keresztény házasság  teológia-történeti
alakulása Jézustól napjainkig
Avagy: házasságkötés és válás az ókortól napjainkig.
“Eine Sache der Welt.” - mondja Luther. Szentségi-e még
a házasság, s ha igen akkor hogyan? 

Továbbra is várom Testvérek visszajelzéseit,
téma-javaslataikat, hogy a következő
szemeszterben is keresztény életünk 

lelkiségének javítását célzó témáink legyenek a

NikA-n!

““TTee  vvaaggyy  rreemméénnyyeemm

sszziikkllaasszzáállaa!!””

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész


