Szeptember 12.

Október 10.

November 21.

Házasság és tolerancia

Meddig férfi a férfi?
avagy az “50+” férfiak
és az Egyház

Különb-e a keresztény
reménység?

Nagyszerű lehetőségek és láthatatlan csapdák a legszorosabb emberi
közösségben. Házasság-modellek
és a keresztény család.

MIlyen nagyapa legyek?
Kritikusok, agnosztikusok,
ateisták a hit kísértésében?

Október 17.

Jézus és az intolerencia –
avagy mennyi vallást bír el
egy (modern) demokrácia?

Szeptember 19..

Elfelejtett apostolnők... Jézus és női követői...Mária
Magdaléna és a
gnosztikusok

A Szentírás tanúsága szerint Jézus első európai követője Lydia volt... De ki
volt Junian nevű apostolnő, aki a középkorban
Junias apostol lett, s kik
voltak a félretett többiek?
Mária Magdaléna az
egyik legvitatottab női
szereplője az Újszövetségnek. Ki volt ő, akit évszázadokon keresztül a “bűnös nő”-ként emlegettek? Miért Lukács evangélista ellenszenve, holott mindegyik
evangélista szerint ő volt az első, aki Jézus sírjához ért?

Október 24.

Reformáció és tolerancia

Vonzó-e még
a mennyország?

Az utóbbi időben a családfelfogás változásának tanúi vagyunk. Tarthatóak-e még a
klasszikus keretek?

December 12.

A halál utáni
életről alkotott
elképzelések
nyomában.

Karácsony vagy amit
akartok?... Mennyi az
“elég” egy fogyasztói
társadalomban?

November 14.

“Élet az élet (első fele) után

Élet – túl a negyvenen. Szinglik, özvegyek, magányosok és
az Egyház. Van-e programja
az egyháznak az egyedülállók
számára?

A mennyiség és a minőség problematikája...Ifjúság és egyház. Quo
vadis, jövő generáció?

A Szent Család
és a család szentsége
a 21. században...

November 7.

A szív szimbolikája az Óés Újszövetségben s az
egyetemes kultúrában

Az intenzív szexuális felvilágosítás ellenére még soha nem
volt ennyi gyerekét egyedül nevelő leány és anya. Okok és
megoldások nyomában.

Közösség igen - gyülekezet nem? A “kollektív intelligencia”
nyomában...

December 5.

Istenthit és intolerancia. Vallási türelmetlenség és politika. Az
ellenreformáció nyomában...

Jól csak a szíveddel
látsz!

A szerelem ára... és menynyibe kerül egy gyerek?

November 28.

Szabadságjogok és szekták...
Vallási türelem - régen és ma.
Tüzet és kardot hoztam erre a
világra... A döntés szabadsága
és választás kényszere.

Szeptember 26.

Október 3.

Miben, s mitől más, esetleg különb a keresztények
reménysége a többi emberétől? Keresztény válaszok az élet nagy
kihívásaira...

December 19.

Félévzáró NikA...

Mitől karácsony a karácsony? A karácsony
szimbolikájáról és arról,
ami ünneppé teszi az ünnepet.

Visszatekintés, csomagkészítés, évzáró előkészületek.

Amikor Isten népe felejt...

Küldetés és parancs... tanulságos pillanatok
a keresztény misszió történetéből.

Megnyerhető-e (még) az egyháznak
egy elveszett generáció?

Misszió és párbeszéd a modern a világban.

Ne legyen más(ik) Istened!

Mennyire régiek az isteni parancsolatok?
Ősi parancsolatok/rendelések nyomában...

Találkozások az élet kútjánál...

A keresztelés szentségéről...

Ahol a menny megérinti a földet...

Az ÚRvacsoráról...

“Az a fizetségem, hogy csinálhatom?”
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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 88ezer(!) 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?

Amikor a segítők vannak krízisben...

hanem aki
naggyá akar
lenni közöttetek,
az legyen a szolgátok (Mt 20,26)

Mitől (volt?) keresztény Európa?

A hit méltósága és a lelkészi hivatal

Jöjjünk, s hivogassunk
másokat is!

Továbbra is várom Testvérek visszajelzéseit,
téma-javaslataikat, hogy a következő
szemeszterben is keresztény életünk
lelkiségének javítását célzó témáink legyenek a

NikA-n!

“ K ö zö t te k
ne íg y leg ye n! ”

honlapunkat megtalálhatja a

Miért nem büszkék a keresztények (Európában!)
a kultúrájukra?

A lelkész, mint az Egyház teológiai öntudatának
a hordozója... avagy bizonyságtevő élet a kazuálékon túl.

NikA
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Bibk számáraerni a kegazságai

NikA 2014. I. félévének
tervezett témai

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 23. 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,

2013. június havában

Franko Mátyás

tatai evangélikus lelkész

2013. II. félév témái
a 23. szemeszterben

Miről hallhatunk?

Ebben a szemeszterben is a közösségi lét különféle
dimenzióiba látogatunk el. Választ keresünk arra
a kérdésre, miért hiányoznak a férfiak a keresztény
közösségekből, s arra is, hogy hová tűntek az Egyházból az apostolnők? Ezután a tolerancia problematikáját vizsgáljuk meg kisközösségi és
nagytársadalmi kontextusban. Választ keresünk
arra is, miben más a keresztény reménység, van-e
lehetőség a kollektív intelligencia újraéledésére, s
hogy milyen terheket kell elhordoznia manapság a
családi közösségnek?
Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!

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

