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Szeptember 7.
Tudás, amit senki sem tud?
Van-e a hitnek határa? Biblia a nem-gondolkodóknak?
Hit és értelem harmóniája.

Szeptember 14.
Mitõl, kitõl és miért félünk?
Hétköznapi és nem mindennapi félelmeink. A depreszszió okai. Mi az a pánikszindróma?
Tud-e megoldást ajánlani a Biblia?

„Hát én immár kit
válasszak, virágom,
virágom?“
Ki választ kit? Szabad akarat vagy eleve
elrendelés. Mi az a
kettõs predesztináció?
Egy az érem csak kettõ az oldala? És mi a
harmadik?

Október 19.

November 23.

„Aki nem dolgozik, ne is
egyék!”
Munka és/vagy hivatás?
Áldás-e vagy büntetés a
munka? Kötelesség és teljesítménykényszer. Lustaság és lustálkodás.

November 2.

A szerencsei vadászai...

Élet az élet után?

Szerencsejátékok és hívõ
élet. Hitpróba-e a lottó, a
totó, a keno... stb?

Mi történik velünk, hova kerül
lelkünk, ha meghalunk? Hol
kezdõdik az élet, s hol ér véget? Hol kezdõdik az örök
élet? Rögtön kezdõdik a végsõ ítélet vagy „alszunk” a feltámadásig?

Szeptember 28.
Lélek és/vagy Szentlélek?

Október 5.

November 16.

Mitõl lesz jó keresztény a
keresztény?
Ki a perfekt Jézus-követõ?
Isten aktivistái avagy a túlteljesítés veszélyei. Lelki
visszaélések. Keresztények
az üzleti életben. Mi az fair
trade? Hatalom családban, munkahelyen,
templomban és társadalomban.

Szeptember 21.

Honnan jön a lélek? Mi a lelkiismeret? Létezik anonimkereszténység, ahogyan azt
Karl Rahner állítja? Jó és
rossz vonzásában. Kérdések,
melyek Freud után is megizzasztják a pszichológusokat.

Október 12.

Egy Biblia – több Isten?
Kérdések és válaszok a
82. zsoltár alapján.

November 30.
Egészség – üdvösség?
Mit vár tõlem Isten? Súlyos
bûnökre is van bocsánat?
Van-e határa az Isten kegyelmének? Elhívás vagy kiégés? Hogyan találom meg
az élet értelmét?

December 7.
Asztrológusok Jézus
bölcsõjénél?
Csillagállások és jelentõségük. Ami fent az
lent, ami bent az kint?
Rejtélyes számok a
Bibliában. Számmisztika, kabbalisztika.

November 9.
Voltak-e dinoszauruszok Noé bárkájában?
Teremtés vagy evolúció? Mitõl élet az élet?
Milyen öreg Földanyácskánk? Volt-e teremtettség a teremtés elõtt? Ha pusztítjuk Földünket, nem kellene-e bárkát építenünk?

Isten és én. Mire való a szabadság?

December 14.

Szabadság a szexualitásban, a házasságban, a gyereknevelésben. Tanítható-e,
tanulható-e a szeretet és a szerelem? Keresztényekre is érvényesek a mózesi törvények?

Jézus a bíró vagy
megmentõ?
Mindennek
ára
van? Jézus-arcok
az evangéliumokban és az ókeresztény irodalomban.
Mit tanít az Írás?

December 21.
Inkarnáció Dei
Mitõl karácsony a karácsony? A karácsony
szimbolikája és Isten rejtett és kinyilatkoztatott üzenetei.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Tudta Ön?

...Hogy honlapunkon rendszeres frissítéssel „napi útravalót”, gondolatokat és rövid áhítatot talál?
...Hogy napi imatémákat
találva csatlakozhat virtuális imaközösségünkhöz?
...Hogy a vasárnapi igehirdetéseket MP3-formátumban röviddel az istentisztelet után már letöltheti?
...Hogy az aktualitások menüben értesülhet leggyorsabban eseményeinkrõl?
Klikkeljen! Olvassa! Támogasson minket
érdeklõdésével! Hívja fel mások figyelmét is!

Erõs vár a mi Istenünk!

Miért akarok eljönni?
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...

NikodémusAkadémia
További
lépések...

...a hit felé

Honlapunkat megtalálhatja a

http://tata.lutheran.hu
címen, ahol értesülhet alkalmainkról!

Kedves Testvérem!

Újra hívogatom alkalmainkra. Igyekeztem
olyan témákat közös vizsgálódásunk tárgyává megtenni, ami mindannyiunk számára
tartogat meglepetéseket, kihívásokat. Remélem az Önök lankadatlan érdeklõdését továbbra is megtapasztalhatom... Igyekeztem úgy alakítani alkalmainkat, hogy számítógépes animációim jó és érdekes
eszközként szolgáljanak a kérdések megfogalmazásában éppen 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 felemelõ. A végeredményért érdemes idõt áldozni, mert ezen keresztül életünk közelebb juthat az Isten-felkínálta emberlét
teljességhez. Erre a közös válaszkeresésre hívogatom Önt és
családtagjait, érdeklõdõ barátait,

szeretettel és tisztelettel:

Elõadások, beszélgetések
azok számára, akik
szeretnék megismerni alaposabban
a keresztény tanítás alapigazságait
Minden c s ü t ö r t ö k ö n 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«

