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JJJJ aaaa nnnn uuuu áááá rrrr     1111 1111 ....
Szent Erzsébet év – 2007
800 évvel ezelõtt született
Árpád-házi Szent Erzsébet.
Ki volt õ, s hogyan vált a
németek legkedveltebb
szentjévé? Mit tanulhat a
ma embere az õ életébõl?

JJJJ aaaa nnnn uuuu áááá rrrr     1111 8888 ....
Keresztény jövõ? 
Keresztény-, fehér-, nyugati-,
kultúra. Hogyan vált az élet val-
lása a halál kultúrájává? Ez len-
ne a Biblia üzenete?

JJJJ aaaa nnnn uuuu áááá rrrr     2222 5555 ....
Jó vicc? Provokációk vallásos
jelképekkel
Vallási zavargások régen és
ma. Legyõzhetõek-e a kulturá-
lis különbözõségek? Létezik-e
vallás szélsõségek nélkül?

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     1111 ....
Gyenge szülõ, erõs gyermek 
Generációk harca. Mit te-
gyek, hogy gyermekem
végre „észhez térjen“? Ne-
velési hibák, csõdök és tra-
gédiák. Lehet-e elfogadha-
tó alternatívát adni a Bib-
lia alapján?

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     8888 ....
Hihetõen a hitrõl – egy hitetlen világban?
A hit szerepe és
helye az élet-
ben. Bizonyság-
tevés, szóval
vagy cseleke-
dettel? Kinek a
dolga a hitrõl
beszélni?

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     1111 5555 ....
Zsidó magyar vagy magyar zsidó?
Tények és tévhitek a zsidósággal
kapcsolatban. A törvény vallása
vagy a túlélés biztosítéka? Mit ka-
pott és mit adott a zsidóság a ma-
gyaroknak? A zsidóság helyzete
Közép-Európában, régen és ma.

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     2222 2222 ....
„Add meg a császárnak,
ami császáré...“ 
Egyház a világban. A
pénz, a vagyon szerepe
az egyháztörténelem-
ben, régen és ma.

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     1111 ....
Értékek igen? Egyház nem?
Egyház és kultúra. Mi az a
kultúrprotestantizmus? Lehet-e
egyház nélkül egyházias kultúrát
megtartani, szociális kihívásoknak
megfelelni? 

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     8888 ....
Egyház és mûvészet
A mûvészet szerepe az evangé-
lium hirdetésében. Kit szolgál
a mûvészet, embert vagy Is-
tent? 

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     2222 2222 ....
Egyház és jog. Mi az egyházjog?
Hogyan éltek az elsõ kereszté-
nyek. Egyházszervezet kialakulása.
Trón és az oltár összefonódása... 

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     2222 9999 ....
Élõ szülõk árva
gyermekei
Mit mondunk gyerme-
keinknek szegénységrõl
és gazdagságról, igaz-

ságról és hazugságról? Szociális kérdések,
melyeket nem lehet kikerülni. Ad-e elfogad-
ható segítséget, élhetõ válaszokat a Biblia?

ÁÁÁÁ pppp rrrr iiii llll iiii ssss     1111 2222 ....
Egyház és média
Hol van a hit terjesztésének
határa? Mit értünk misszió
alatt? Bibliai igazságok új
kommunikációs köntösben? 

ÁÁÁÁ pppp rrrr iiii llll iiii ssss     1111 9999 ....
Szolgálat vagy szolgáltatás? – Kazuálékról
másképpen
Mióta létezik egyházi
esküvõ vagy temetés?
Felnõtt vagy gyerekke-
resztség? Mit kell tud-
ni a nem istentiszteleti
alkalmakról? 

ÁÁÁÁ pppp rrrr iiii llll iiii ssss     2222 6666 ....
„A nagy testvér figyel“
Totális kontroll a lélek felett
– másképpen? Mennyire
változtatja meg az egyház
életét a tudomány és techni-
ka „vívmányai“?

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     3333 ....
Miért engedi meg
Isten, hogy...
Bajok és tragédiák.
Szenvedés és fájda-
lom. Krízisek Istennel
és önmagunkkal.

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     1111 0000 ....
A hatalom bibliája – a Biblia
hatalma
Evilág és túlvilág. Ami ér-
vényes itt, az érvényes oda-
át is? A kísértés szerepe az
ember életében. Milyen
Erõrõl beszél a Biblia?

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     1111 7777 ....
Egyházi politikus - politikus egyház?
Szabad-e a papnak politizálni? Keresztény
pártok és keresztény értékek.



MMMM áááá jjjj uuuu ssss     2222 4444 ....
Mennyország és pokol
Örök élet és örök halál.
Halálközeli élmények, mint
bizonyítékok? De mire is...? 

JJJJ úúúú nnnn iiii uuuu ssss     7777 ....
Földi problémák –
mennyei megoldások
Környezetszennyezés
és tudatos élet. Mit te-
hetünk a testi és lelki környezetünk békéjé-
ért? Tényleg mindenre gyógyír a hit?

JJJJ úúúú nnnn iiii uuuu ssss     1111 4444 ....
Félévzáró bibliaóra
Visszatekintés. Beszélgetés és szokásos pik-
nik a templomkertben.

Tudta Ön?Tudta Ön?
.... .... .... HHHH oooo gggg yyyy honlapunkon rendszeres frissítéssel „napi útra-
valót”, gondolatokat és rövid áhítatot talál? .... .... .... HHHH oooo gggg yyyy napi
ima-témákat ta-
lálva csatlakozhat
virtuális imakö-
zösségünkhöz?
.... .... .... HHHH oooo gggg yyyy a vasár-
napi igehirdetése-
ket MP3-for-má-
tumban röviddel
az istentisztelet
után már letölthe-
ti? .... .... .... HHHH oooo gggg yyyy az ak-
tualitások menü-
ben értesülhet
leggyorsabban eseményeinkrõl?

Klikkeljen, olvassa! Támogasson minket
érdeklõdésével és 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!
Új szemesztert kezdünk, immáron ti-

zedszer, melyre ugyanolyan szeretettel hí-
vogatom, mint a legelsõre. A visszajelzé-
sek/kérések alapján olyan témákat
kerestem közös vizsgálódásunk tárgyául,
melyek mindannyiunk számára tarto-
gatnak meglepetéseket, kihívásokat.
Igyekszem továbbra is úgy alakítani e tanulási alkalma-
inkat, hogy azok mindannyiunk számára érdekesek le-
gyenek. (Remélem, hogy ebben projektoros animációim
kipróbált eszközként továbbra is jó szolgálatot tesznek.)

A jó és rossz szétválasztása életünk végéig tartó kö-
zös tanulási folyamat. Az örök emberi és biblikus érté-
kek felidézése olykor fáradságos, de mindig felemelõ. A
végeredményért érdemes idõt áldozni, mert ezáltal job-
ban értjük helyünket nemcsak a látható, de Isten látha-
tatlan, lelki világában is. Újra hívogatom Önt, családtag-
jait, érdeklõdõ barátait,

a régi 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

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

gyülekezeti életünk legfrissebb híreirõl. .... .... .... IIII ssss tttteeeennnn    ffffeeee lllléééé

BBBBááááttttoooorrrr
llll ééééppppéééésssseeeekkkk .... .... ....

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!

22000077//II..  fféélléévv  ttéémmááii

»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«
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