Január 10.

Február 14.

Lehet-e örökké élni? Az
örök ifjúság nyomában?

A Háromegy-Isten nyomában

Micsoda vagy kicsoda a Szentháromság? Miért is három Az, Aki
valójában EGY? Hogyan alakult ki
a Szentháromság-hit? Egyházunk
hivatalos hitvallásainak vizsgálata
és Szentháromság-hit jelentősége a
keresztény teológiában...

A fiatalságnak sok-sok előnye
van, de a hátrányairól kevésbé
veszünk tudomást. Ugyanakkor van/lenne előnye az idős
kornak is! De mit mond minderről a Biblia?

Január 17.

Február 21.

Hol lehet a mennyország?
Mit jelent a halál utáni élet
a hívőknek és hogyan vélekednek róla a nem hívők?
Mennyország-elképzelések
a Szent iratokban és a képzőművészetben...

Mit tudnak a keresztények, amit mások nem?
Mit tanított Jézus, s mit tanítanak ma a keresztények,
amit más vallások nem?

„Még ma velem leszel a
paradicsomban!“

Január 31.

Mitől dogma a dogma?
Mit kell (vagy csak
lehet?) hinni, hogy üdvözüljünk? Egyetemes zsinatok és “rablózsinatok”
hatásai a keresztény dogmatika fejlődésére.

Február 7.

Mit kíván a JóIsten?
– Megigazulástanok
a Bibliában....

Mit kell tenni azért, hogy
a hívő ember “elnyerje”
Isten jóindulatát? Tényleg
elégséges lenne csak a hit,
s föleslegessé váltak volna
a jócselekedetek? Az
ószövetségi és újszövetségi Isten-elképzelések
nyomában.

Az idő, mint talentum

A modern ember legnagyobb
ellensége/kihívója az idő... Iparág is alapult az idő-menedzselésre, s az idő minél effektívebb
felhasználására. Telik vagy csak
múlik az időnk? Az egyházi/liturgikus esztendő adta lehetőségeink.

Március 21.

“Ti vagytok a föld
sója!”

Február 28.

Isten évszázada – avagy a
vallások visszatérése
Nagy-Egyházak veszítik el
rapid módon híveiket, ugyanakkor egyre növekszik az igény
a spiritualitásra. Reneszánszukat élik a fundamentalista mozgalmak, miközben politikai
erővé formálódott a keresztény
szélsőséges gondolkodás is...

“Ha ezt hiszed,
üdvözülsz!”

Március 14.

Jogos, de nem etikus - a
bűn problémája a 21.
században

Lehetséges-e megelőzni a
bűnt, vagy a mulasztást? A
“feddhetetlenség” és az életszentség mai nehézségei.

Április 11.

“Semper reformari” - és a
tradicionális egyház

Ellentmondás vagy dialektika?
Népegyházi álmok és diaszpóra-lehetőségek közt élve a reformáció örökségét.

Április 18.

Isten az álmokban

Március 7.

Isten vezeti az embert. Álmokban, látomásokban, sugallatokban. Mit tudósít ezekről a
a Szentírás?

Az ünnep misztériuma,
s az ünneplés szépsége

Még nem találtatott egyetlen
társadalom, közösség sem,
amely képes lett volna végérvényesen mellőzni a misztériumot. Az anyagvilág
kiüresítő “rabságában” másfajta valóságra is vágyunk...
ez a szentség misztériuma,
amely szentségével biztonságat ad a bizonytalanban, a
folyamatosan változóban.

Április 25.

Jézus és a hamis Mammon
baráti társasága

Az “isteni pénz” és a
keresztények Istene. Milyen a
viszonya a keresztény embernek
a pénzhez?

Ki a gazdag, s ki a
szegény?

Egyház és szociális feladatok. Könyörületesség és szociális
gondoskodás
a
Bibliában.

Május 16.

Asszertív* Krisztus és
az agresszív misszió

Mit jelent a “jézusi út”, s mit
kell értenünk krisztusi szelídség alatt?
* a behódoló és a fenyegető között;
kellő határozottságú és öntudatú
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Nikodémus Akadémia

Tudta?

...hogy honlapunkon – több mint 6(!) éve – reggelenkénti frissítéssel „napi útravaló”-ként egy-egy rövid áhítatot talál? ...hogy a vasárnapi igehirdetéseket MP3-formátumban röviddel az istentisztelet után már letöltheti?
...hogy honlapunkat több mint 80ezer(!) alkalommal keresték már fel, Európa számos országából, de visszajelzések érkeztek amerikából, sőt nepálból is! ...hogy honlapunknak köszönhetően az elmúlt két esztendőben
a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!) az interneten talált ránk?
honlapunkat megtalálhatja a

Május 23.

Krisztusi megoldások a
krízishelyzetekben...

A keresztény konfliktuskezelés lehetőségei – avagy a
krisztuskövető is csak ember?

Május 30.

Szeretet-nyelvek

A kapcsolati kommunikáció
fajtái a hétköznapokban.

Június 6.

Köthet-e életbiztosítást a
hívő ember?

Esetleg lottózhat is? A hit szabadsága és a szabad akarat valamint
a predesztináció örök kérdése.

Június 13.

Félévzáró NikA-piknik

Visszatekintés, értékelések és
ötletgyűjtés a fehér asztal
mellett. Templomkerti szemeszter-záró alkalom.

h t t p : / /t a t a .l u t h e ra n .h u
címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti
életünk legfrissebb híreirõl.
E R Ő S V Á R A M I IS T E N Ü N K !

Klikkeljen, olvas sa!
Támogasson minket
érdeklődésével és hív ja
fel má sok fi gyel mét is!
Kedves Testvérem!

A 22. szemeszterünket kezdjük el nemsokára,
hála legyen az ÚRIstennek! Újra hívogatok...
szeretettel és türelemmel, bízva abban, hogy
egyre többen éreznek rá a tanulás, az el-elgondolkodás ízére az Ige fényénél. 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,lelkipásztori szeretettel és tisztelettel,

2012. ádventjében

NikA

rrea
tnék
Ó
ze tény
a
s
i
k
i
l , ak resz t
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Május 9.

Franko Mátyás

tatai evangélikus lelkész

“és b esz édei m
m eg m a rad n ak
t i be n n e t e k ” Jn 15,7
2013. I. félév témái
a 22. szemeszterben

Miről hallhatunk?

Először az örökélet izgalmas kérdéseit járjuk körbe, s a
mennyország-elképzelések mellett megvizsgáljuk a dogmatika szerepét és fejlődését. Majd közzéppontba kerül
a Szentháromság-tan és vallási reneszánsz okait tanulmányozzuk át. Az ünneplés szépségéről, tartalmáról és
céljáról az egyházi esztendő segítségével elmélkedünk
közösen. Etikai kérdések sem maradhatnak el, így a bűn
21. századi jelenlétét tekintjük át. Ehhez kapcsolódnak
az egyház szociális feladatait és missziói programját bemutató előadások. Végül a konfliktus-kezelés módszereit
vesszük górcső alá. Legvégül pedig a szabad akarat és
predesztináció örök problémájára keressük közösen a
választ.

Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!

NikA ”A kérdések és válaszok bibliaórája”
TaTai Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834

