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SSSS zzzz eeee pppp tttt eeee mmmm bbbb eeee rrrr     7777 ....
Tudás, amit senki sem tud?
Van-e a hitnek határa? Bib-
lia a nem-gondolkodóknak?
Hit és értelem harmóniája.

SSSS zzzz eeee pppp tttt eeee mmmm bbbb eeee rrrr     1111 4444 ....
Mitõl, kitõl és miért félünk?
Hétköznapi és nem minden-
napi félelmeink. A depresz-
szió okai. Mi az a pánik-
szindróma?   Tud-e megol-
dást ajánlani a Biblia?

SSSS zzzz eeee pppp tttt eeee mmmm bbbb eeee rrrr     2222 1111 ....     
A szerencsei vadászai...
Szerencsejátékok és hívõ
élet. Hitpróba-e a lottó,  a
totó, a keno... stb? 

SSSS zzzz eeee pppp tttt eeee mmmm bbbb eeee rrrr     2222 8888 ....
Lélek és/vagy Szentlélek?
Honnan jön a lélek? Mi a lel-
kiismeret? Létezik anonim-
kereszténység, ahogyan azt
Karl Rahner állítja? Jó és
rossz vonzásában. Kérdések,
melyek Freud után is megiz-
zasztják a pszichológusokat.

OOOO kkkk tttt óóóó bbbb eeee rrrr     5555 ....
Isten és én. Mire való a szabadság?
Szabadság a szexua-
litásban, a házasság-
ban, a gyerekneve-
lésben. Tanítható-e,
tanulható-e a szere-
tet és a szerelem? Ke-
resztényekre is érvé-
nyesek a mózesi tör-
vények?

OOOO kkkk tttt óóóó bbbb eeee rrrr     1111 2222 ....
Mitõl lesz jó keresztény a
keresztény?
Ki a perfekt Jézus-követõ?
Isten aktivistái avagy a túl-
teljesítés veszélyei. Lelki
visszaélések. Keresztények

az üzleti életben. Mi az fair
trade? Hatalom családban, munkahelyen,
templomban és társadalomban.

OOOO kkkk tttt óóóó bbbb eeee rrrr     1111 9999 ....
„Aki nem dolgozik, ne is
egyék!”
Munka és/vagy hivatás?
Áldás-e vagy büntetés a
munka? Kötelesség és tel-
jesítménykényszer. Lus-
taság és lustálkodás.

NNNN oooo vvvv eeee mmmm bbbb eeee rrrr     2222 ....
Élet az élet után?
Mi történik velünk, hova kerül
lelkünk, ha meghalunk? Hol
kezdõdik az élet, s hol ér vé-
get? Hol kezdõdik az örök
élet? Rögtön kezdõdik a vég-
sõ ítélet vagy „alszunk” a fel-
támadásig?

NNNN oooo vvvv eeee mmmm bbbb eeee rrrr     9999 ....
Voltak-e dinoszauruszok Noé bárkájában?
Teremtés vagy evolúció? Mitõl élet az élet?
Milyen öreg Földanyácskánk? Volt-e terem-
tettség a teremtés elõtt? Ha pusztítjuk Föl-
dünket, nem kellene-e bárkát építenünk?

NNNN oooo vvvv eeee mmmm bbbb eeee rrrr     1111 6666 ....
„Hát én immár kit
válasszak, virágom,
virágom?“
Ki választ kit? Sza-
bad akarat vagy eleve
elrendelés. Mi az a
kettõs predesztináció?
Egy az érem csak kettõ az oldala? És mi a
harmadik?

NNNN oooo vvvv eeee mmmm bbbb eeee rrrr     2222 3333 ....
Egy Biblia – több Isten?
Kérdések és válaszok a
82. zsoltár alapján.

NNNN oooo vvvv eeee mmmm bbbb eeee rrrr     3333 0000 ....
Egészség – üdvösség?
Mit vár tõlem Isten? Súlyos
bûnökre is van bocsánat?
Van-e határa az Isten ke-
gyelmének? Elhívás vagy ki-
égés? Hogyan találom meg
az élet értelmét?

DDDD eeee cccc eeee mmmm bbbb eeee rrrr     7777 ....
Asztrológusok Jézus
bölcsõjénél?
Csillagállások és jelen-
tõségük. Ami fent az
lent, ami bent az kint?
Rejtélyes számok a
Bibliában. Számmisz-
tika, kabbalisztika.

DDDD eeee cccc eeee mmmm bbbb eeee rrrr     1111 4444 ....
Jézus a bíró vagy
megmentõ?
Mindennek ára
van? Jézus-arcok
az evangéliumok-
ban és az ókeresz-
tény irodalomban.
Mit tanít az Írás?



DDDD eeee cccc eeee mmmm bbbb eeee rrrr     2222 1111 ....
Inkarnáció Dei
Mitõl karácsony a karácsony? A karácsony
szimbolikája és Isten rejtett és kinyilatkozta-
tott üzenetei.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Tudta Ön?Tudta Ön?
...Hogy honlapunkon rendszeres frissítés-
sel „napi útravalót”, gondolatokat és rö-
vid áhítatot talál?

...Hogy napi imatémákat
találva csatlakozhat virtuá-
lis imaközösségünkhöz?

...Hogy a vasárnapi igehirde-
téseket MP3-formátumban röviddel az is-
tentisztelet után már letöltheti?

...Hogy az aktualitások menüben értesül-
het leggyorsabban eseményeinkrõl?

Klikkeljen! Olvassa! Támogasson minket
érdeklõdésével! Hívja fel mások figyelmét is! 

EEEE rrrr õõõõ ssss     vvvv áááá rrrr     aaaa     mmmm iiii     IIII ssss tttt eeee nnnn üüüü nnnn kkkk !!!!

Kedves Testvérem!
Újra hívogatom alkalmainkra. Igyekeztem
olyan témákat közös vizsgálódásunk tárgyá-
vá megtenni, ami mindannyiunk számára
tartogat meglepetéseket, kihívásokat. Remé-
lem az Önök lankadatlan érdeklõdését to-

vábbra is megtapasztalhatom... Igyekeztem úgy alakítani al-
kalmainkat, hogy számítógépes animációim jó és érdekes
eszközként szolgáljanak a kérdések megfogalmazásában ép-
pen úgy, mint a válaszok keresésében. Új szavak: infokrácia,
globokrácia, expertokrácia útjelzik világunk haladását.  A jó
és rossz szétválasztása, az örök emberi és biblikus értékek
újra-tanulása nehéz, olykor fáradságos, de mindig feleme-
lõ. A végeredményért érdemes idõt áldozni, mert ezen ke-
resztül életünk közelebb juthat az Isten-felkínálta emberlét
teljességhez. Erre a közös válaszkeresésre hívogatom Önt és
családtagjait, érdeklõdõ barátait,

szeretettel és tisztelettel:

MMiiéérrtt  aakkaarrookk  eelljjöönnnnii??
Mert kérdéseim vannak, s szeretném ha a
válaszkeresésben társakra lelnék...

...mert jó dolog
közösségben az Isten

dolgairól beszélgetni...

Mert felelõsséget érzek gyermekeim
jövõjéért, és szeretném a fontos
ismereteket átadni nekik...
Mert a gyülekezet közössége sokkal
toleránsabb, életvidámabb és
modernebb, mint gondoltam...

Honlapunkat megtalálhatja a

hhhhtttt ttttpppp:::: //// //// ttttaaaattttaaaa .... lllluuuutttthhhheeeerrrraaaannnn....hhhhuuuu
címen, ahol éérrtteessüüllhheett  aallkkaallmmaaiinnkkrróóll!!

.... .... ....aaaa    hhhhiiiitttt    ffffeeeelllléééé

TTTToooovvvváááábbbbbbbbiiii
llllééééppppéééésssseeeekkkk.... .... ....

NNiikkooddéémmuuss--NNiikkooddéémmuuss--
AAkkaaddéémmiiaaAAkkaaddéémmiiaa

EEEEllllõõõõaaaaddddáááássssooookkkk,,,,     bbbbeeeesssszzzzééééllllggggeeeettttéééésssseeeekkkk
azok számára, akikazok számára, akik

szeretnék megismerni alaposabbanszeretnék megismerni alaposabban
a keresztény tanítás alapigazságaita keresztény tanítás alapigazságait

MindenMinden cccc ssss üüüü tttt öööö rrrr tttt öööö kkkk öööö nnnn 18 órakor!18 órakor!

2006/II. félév témái

»Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevû
ember, a zsidók egyik vezetõ embere. Õ egy
éjjel elment Jézushoz... és megkérdezte tõle:
„Hogyan történhet meg mindez?” Jn 3,1...4«


