szeptember 11.

október 16.

december 4.

Család-, vagy...
gyerektervezés?

Munkanélküliség 2.0

Szent Miklós és a
plázák... tradíció és a
kommersz ‘kultúrája’

“Teremté tehát az Isten az embert
az ő képére, Isten képére teremté
őt...” A mesterséges megtermékenyítés, a génmanipuláció etikai buktatói.

“Dolgozni csak pontosan,
szépen...” Az emberi termelő, és az Isten-rendelte alkotó
munka. Keresztény munkaetika és automatizálás.

Válság van. Kulturális válság. Megtartó-e hosszú
távon az, aminek alapja a
haszon?

november 6.
szeptember 18.

“Ne éljetek felemás
igában”

Kakukkfiókák –
emberfészkekben...

december 11.
Kiskarácsony nagykarácsony

Mitől keresztény(i) egy
nő, s egy férfi? Avagy: a
keresztény párválasztás
mai buktatói.

Becslések szerint minden 20.
házasságban van legalább egy
gyermek, aki genetikailag
“elüt” a többitől... Egyszer
azonban minden kiderül.

Karácsony eredetéről... szokásokról, s
azok üzeneteiről.

november 13.

szeptember 25.
“Tükröm, tükröm, mond
meg nékem!” - Isten és a
szépség
Testformálás, test-díszítés és testcsonkítás... Még soha ennyi fiatal
nem “díszítette” magát tetoválással, testékszerekkel, mint manapság... Harmadik évezred elején
pedig még mindig százmillókon
végzik el a körülmetélést...

Amikor nem csak
a szerelem lángol
– boldogság,
kontra anyós...

Jobb adni, mint kapni...

A párkapcsolat egyik
komoly buktatója: a
“másik” család.

november 20.
“Az okos sziklára épít...”
Meddig létezhet egy homokra
épített társadalom?

október 2.

Betonvilág. Kőrakás-lakótelepek. Kevesen gondolnák, hogy a kőolaj és víz
után a harmadik legfontosabb mozgatórugója a modern világnak a homok...

Senki sem tökéletes... hibák és
korrekciós lehetőségek
Mindennek következménye van, semmi
nem marad büntetlenül. Hibákról, vétkekről, bűnökről és következményeikről
– bibliai példákon keresztül is.

december 18.

november 27.

Egyre növekvő igények –
egyre kevesebb munkával?

Amikor a JóIsten az
ördöggel fogad... (Jób kve)
avagy: Véletlenek-e a
katasztrófák?

Hivatásválasztás
keresztény
szempontjairól... Mire neveljem a
gyerekemet egy vallástalanadó
és egyre inkább “élményhajhász”
világban?

Mi a balsors? Az új évezred katasztrófák sorozatával köszöntött ránk. Így volt-e ez mindig
vagy a történelemformáló Isten
jelzései ezek?

október 9.

- tartja a régi szólás. Karácsonykor sok ember számára valóságos kínszenvedés az ajándék
kiválasztása... De miről is szól az
“ünnepek ünnepe”, ahogyan
Assisi Szent Ferenc fogalmazott?

2015. I. félévre tervezett,
(lehetséges) NikA-témák
Mottó: Fókuszban az ÓSZ
Viták, veszekedések – csalások és hazugságok (1.)
Hatalom, bírvágy – szex és gyilkosságok (2.)
Csaták, háborúk – hősök és áldozatok (3.)
A törvény (Tóra) vallása és próféciák keletkezése (4.)

Mottó: Fókuszban az ÚSZ
Mennyire új az ÚSZ? – Krisztus Testámentuma
Új szövetség, új hit – az Egyház göröngyös útja
Krisztus új igazsága – a régiek tükrében

Mottó: Fókuszban a hit
Hit és üdvösség
Örökélet ott – hitélet itt: De hogyan?
A hit lépcsőfokai
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Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű
ember, a zsidók egyik vezető embere. ő egy éjjel
elment Jézushoz... és megkérdezte tőle: "Hogyan
történhet meg mindez?" Jn 3,1...4

NikA... Hát ez meg micsoda? - kérdezheted.

Itt Tatán a Nika (a "nika" görög szó, győzelmet jelent) 12 éve a csütörtök esti közös tanulás egyórás
alkalmát jelenti. A vasárnapi átlag-gyülekezet (5570ember) legalább egynegyede(!) vesz részt rajta nagy örömmel és töretlen lelkesedéssel - ami érthetően a lelkészt is inspirálja. A NikA-t szeretjük, mert
vetítettképes előadásokon keresztül, megtervezett
tematika alapján, keresztény-lutheránus értékrenden tájékozódva közelítünk meg olyan problémákat, melyekkel naponta találkozik minden ember,
de olykor még a hivatalos egyházak sem foglaltak állást benne.
Szemesztereinket brossúrákon előre
meghirdetjük, így mindenki tudhatja, melyik alkalmon milyen témát beszélünk meg.
Nemcsak evangélikusok jönnek el, másokat is szeretettel meghallgatunk, hiszen a közös éneklésen,
imádságon és rövid elmélkedésen túl fontos számunkra, hogy termékeny diskurzusok alakuljanak
ki... Honlapunkon a “NikA”-logo alatt betekintést
nyerhetsz a felnőtt katechézis-munkánkba. Köszönjük érdeklődésésedet! Szeptembertől
szeretettel várunk Téged is!

Tudta?
honlapunkon – több mint 6(!) éve – reggelenkénti frissítéssel „napi útravaló”-ként egy-egy rövid áhítatot talál?
a vasárnapi igehirdetéseket MP3-formátumban röviddel az istentisztelet után már letöltheti?
honlapunkat több mint 100ezer(!) alkalommal keresték már fel,
Európa számos országából, de visszajelzések érkeztek Amerikából, sőt
Nepálból is!
honlapunknak köszönhetően az elmúlt két esztendőben a keresztelőkre és esküvőre bejelentkezőknek több mint 30%-a(!)
az interneten talált ránk?
Honlapunkat megtalálhatja a

NikA-n!

Miről hallhatunk?

http://tata.lutheran.hu
címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti
életünk legfrissebb híreirõl.
ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

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

ő
Kedves Testvérem!
A 25. 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 végé ig 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,
Franko Mátyás
2014. Nyarán

“az Isten ajándékai és
elhívása visszavonhatatlanok.”

tatai evangélikus lelkész

“Negyedszázadik” (S.D.G.!) szemeszterünk alkamait –
a korábbiakból tanulva – most új rendszer szerint tartjuk. Jelesül: Egy-egy téma kétfókuszú megközelítésben kerül
elénk, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy egy-egy kérdéskör
megbeszélésére nem volt mindig elegendő egy NikAórácska... Így most az első két órában a családra figyelünk: először a szülők szempontjából, majd a
gyermekekéből. Ezután a szépség, s a tökéletesség testilelki hit-harcairól hallhatunk, majd a modern ember élményvadászatát, s munka-etikáját járjuk körbe. Ebben a
szemeszterben is újra elővesszük a mindig aktuális párválasztást, s az ezzel együttjáró kapcsolati gondokat, keresztény válaszokat kereve a konfliktusok kezelésére.
Mindezek után a személyes életünkből kilépve társadalmi összefüggéseket vizsgálunk, s zárásként az ádventi-karácsonyi időszak elüzletiesedését vesszük
nagyító alá, hogy jobban megérthessük az “ünnepek ünnepét”, a karácsonyt...

Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!

TATAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEL: 487-834

