
Január 15.
Jézus és a politika...
A Jézus-mozgalom  világméretűvé vált,
s napjainkban is politikai tényező. A po-
litikailag korrekt Mester egyenlővé tette
egyik embert a másikkal, férfit a nővel...
A Emberfia tanítása az emberségről...

Január 29.
Csalások és hazugságok az
Ószövetségben (1.)
Az Ószövetség telis-teli van megrázó
sorsokkal, történetekkel, melyek ken-
dőzetlen őszinteségben tárulnak elénk.
A Szentírás ezen erejének csak kevesek
tudnak ellenállni... 

Február 5.
Csaták, háborúk – hősök és
áldozatok Ószövetségben (2.)
Milyen volt a Izráel honfoglalási
stratégiája a Biblia szerint? Létezett-
e pszichikai hadviselés már hárome-
zer évvel ezelőtt is? Mennyire volt
“dicsőséges” a kánaáni területek el-
foglalása? Mit kellett “szent háború”
alatt értenie a zsidó népnek?

Február 12.
Hatalom és bírvágy – szex és
gyilkosságok az Ószövetségben (3.)
Milyen király az, aki képes a testőrének
a feleségét nem csak elszeretni, de még
megöletni is? Ki volt Jezábel, s mi volt
a bűne? Miért öletett meg Mózes min-
tegy háromezer férfit honfitársai
közül? Hány Baál papot öletett meg
Illés a Kármel hegyen?... 

Február 19.
A Tóra vallása és a
próféciák keletkezése (4.)
Mikor, s hogyan keletkezett
az Ószövetség? Mi a különb-
ség a monoteizmus, s az izrá-
eli monoteizmus között? 

Február 26.
“Mennyire új az Új Szövetség?
Jézus Krisztus tanítása, s az Ő
Testámentuma...Új szövetség, új
hit – hogyan vált az üldözött
Jézus-mozgalom maga is üldöző
Egyházzá?

Március 5.
“Boszorkányok márpediglen
nincsenek!”
mondta "Könyves" Kálmán, Árpád
házi királyunk, (1074- 1116), s ezért
Őt az egyik “legfelvilágosultabb”
középkori  uralkodónak tartják eu-
rópaszerte...Ha boszorkányok nem
is, de boszorkányperek azok bőven
voltak! Ezekről mintegy 80 ezer do-
kumentum tanúskodik a Vatikáni
levéltárban...

Március 12.
Amiről a templomok prédikálnak...
Forma és tartalom a templom-építészet-
ben. Miért építették az első apszisokat,
keresztelő-medencéket nyolcszögletűre?
Miért kedvelték a gótikában a rózsake-
resztet? Miért volt a bazilika oszlopai-
nak külön neve? Milyen üzenetet
hordoz az építészetben megnyilvánuló
fénymisztika?

Március 19.
A Örökélet ott – hitélet itt...
De hogyan? 
A hit lépcsőfokairól: bölcsőtől a ko-
porsóig... 

Március 26.
(Bibliai) képek a
képtelenség Istenéről
Isten istensége ki nem ábrá-
zolható, s fel nem fogható...
A véges ember mégis igyek-
szik  megfoghatóvá tenni a
maga számára a Végtelen Is-
tent. Képekben....

Április 16.
Mitől egyház az egyház?
A kereszténység mintegy 2 mil-
liárd követőjével a világ legelter-
jedtebb vallása. A kereszténység
számos ágazata közül a katoli-
kusok vannak a legtöbben, 1,1
milliárdnyian. A protestánsok
száma a nagyszámú felekezetek-
ben összesen kb. 800 milliónyi ,
az ortodox egyházakhoz tarto-
zóké pedig 240 millió. Vajon me-
lyik az “igazi”?

Április 23.
Boldogan élni... 
Divatos minimalizmus vs. bibliai
puritanizmus?
A kevesebb sokszor több... 

Április 30.
Az ÚR utolsó vacsorája...
Teológiatörténeti áttekintés
az úrvacsora/euchariszta ér-
telmezéseiről.

Május 7.
“keresztelkedjetek meg 
valamennyien” (ApCsel 2,38b)

MIkor? Hol? Miért? MInek?
A keresztelés kialakulása, gyakor-
lata, s értelmezései az elmúlt kétezer
évben... 

Május 21.
Hit, vallás, hitvallás...
Vallásosság és spiritualitás, fe-
lekezeti elkötelezettség és
dogmatika. Egyetemes hitval-
lásaink (apostoli, níceai, atha-
nasiusi) és kialalkulásuk. Mit
jelent számunkra az, hogy
ágostai hitvallású evangéliku-
sok vagyunk? Helyünk a vi-
lágban, a keresztények
mintegy kétmilliárdos táborá-
ban... két évvel(!) a reformáció
500 éves évfordulója előtt.

Május 28..
Isten bennük/közöttünk él...
Az emberi méltóság lényeges alkotó
eleme, hogy hivatása van az Istennel
való közösségre. Jó, jó... No de hogyan
történik ez? 

Június 4.
Félévzáró NikA-piknik
Visszatekintés, értékelések és ötletgyűjtés a fehér asztal mel-
lett. Szokásos templomkerti-, szemeszter-záró alkalom.



TTuuddttaa??
...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 100ezer(!) al-
kalommal keresték már fel, Európa számos országából, de visszajelzések
érkeztek amerikából, sőt nepálból is! ...hogy hon la punknak köszönhe-
tően az elmúlt két esztendőben a keresztelőkre és esküvőre bejelentke-
zőknek több mint 30%-a(!) az interneten talált ránk?

honlapunkat megtalálhatja a

hhttttpp :: // //ttaattaa.. lluutthheerraann..hhuu
címen, ahol értesülhet alkalmainkról, gyülekezeti

életünk legfrissebb híreirõl.

EE RRŐŐSS    VV ÁÁ RR   AA   MM II    IISS TT EE NNÜÜÜ NNKKK !!
Klikkeljen, ol vas sa!
Támogasson minket

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

Kedves Testvérem!
A 26. szemeszterünket kezdjük el nem-
sokára, hála legyen az ÚRIstennek! Újra hí-
vogatok... sze re tet tel és türelemmel, bízva
abban, hogy egyre többen éreznek rá a tanu-
lás, az el-elgondolkodás ízére az Ige fényé-

nél. 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 Önt, csa lád tag -
ja it, ér dek lő dő ba rá ta it,lelkipásztori
sze re tet tel és tisz te let tel, 
2014. Ádventjében

TaTai  Evangélikus Egyházközség, Bárány u. 2. Franko Mátyás ev.lelk. TEl: 487-834

NikANikA

NikANikA

2015. I. félév témái 
a 26. szemeszterben

Miről hallhatunk?
Az első alkalmunkon Jézus és a politika kapcsolatát vizs-
gáljuk meg, majd az Ószövetség kerül nagyítónk alá –
három órán keresztül. Az Újszövetséget sem hagyjuk ki,
hogy azután a középkori egyház téveszméiről halhas-
sunk. Ezt követően a templomok építészeti megfogalma-
zásai, valamint a keresztény élet mindennapjai felé
fordulunk.  Böjtben elmélyedhetünk a bibliai képek kü-
lönlegességében, hogy Húsvét után utánajárhassunk
annak, mitől is egyház az Egyház? Foglalkozunk ebben
a szemeszterben a puritanizmussal is, és feleleveníthetjük
a hitről, s hitvallásainkról szerzett korábbi ismereteinket
is. NikA-alkalmainkat abbéli vizsgálódással zárjuk, ho-
gyan lehetséges a Mindenható Isten titokzatosságát meg-
élnünk a keresztény hétköznapjainkban?

Köszönöm mindenki megtisztelő érdeklődését!
Jöjjünk, s ‘ízleljük’ a közös tanulás örömét!

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

keresztény életünk lelkiségének javítását célzó
témáink legyenek a

NikA-n!
Jöjjünk, s hivogassunk másokat is!

““HHoozzzzáádd  eemmeelleemm
sszzeemmeemmeett,,  aakkii  aazz  ééggbbeenn
llaakksszz......””  ZZssoolltt  112233,,11

BibliaÓra

BibliaÓra

azok számára, akik szeretnék

alaposabban megismerni a

keresztény tanítás alapigazságait

Minden
Minden csütörtökön

csütörtökön

18 órakor!
18 órakor!

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember,
a zsidók egyik vezető embere. ő egy éjjel elment Jé-
zushoz... 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 (55-70ember) legalább egyne-
gyede(!) vesz részt rajta - nagy örömmel és töretlen lelke-
sedéssel - ami érthetően a lelkészt is inspirálja. A NikA-t
szeretjük, mert vetítettképes előadásokon keresztül, meg-
tervezett tematika alapján, keresztény-lutheránus érték-
renden tájékozódva közelítünk meg olyan problémákat,
melyekkel naponta találkozik minden ember, de olykor
még a hivatalos egyházak sem foglaltak állást benne.

Szemesztereinket brossúrákon előre meghir-
detjük, így mindenki tudhatja, melyik alkalmon
milyen témát beszélünk meg. Nemcsak evangéliku-
sok jönnek el, másokat is szeretettel meghallgatunk, hi-
szen a közös éneklésen, imádságon és rövid elmélkedésen
túl fontos számunkra, hogy termékeny diskurzusok ala-
kuljanak ki... Honlapunkon a “NikA”-logo alatt betekin-
tést nyerhetsz a felnőtt katechézis-munkánkba.
Köszönjük érdeklődésésedet! Szeretettel várunk
Téged is!

Franko Mátyás
tatai evangélikus lelkész


