III. Messiási konferencia
2016. Augusztus 20 - 24
Dr. Arnold Fruchtenbaum
A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL ÖT INTÉSE - 3 rész
2016. augusztus 20, szombat
14.00 - 18.00 A zsidókhoz írt levél öt intése - 1
2016. augusztus 21, vasárnap
10.00 - 12.00 A zsidókhoz írt levél öt intése - 2
14.00 - 16:00 A zsidókhoz írt levél öt intése - 3
16.00 - 17:00 kérdések-válaszok
Helyszín: Testvér Gyülekezet, Budapest, VI. ker. Ó. u. 16
AZ ELRAGADTATÁS
2016. agusztus 21, vasárnap
18.30 - 20:00 Az elragadtatás
Helyszín: Biblia Szól Egyház, Budapest, VIII. ker. Golgota u. 3.
IMMANUEL URALMA - Ézsaiás 11-12
2016. augusztus 22, hétfő
18.00 - 20.00 Immanuel uralma - Ézsaiás 11-12
Helyszín: IGCB, Budapest, II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 22/A (Budagyöngyével szemben)
AZ ÖRÖKKÉVALÓ SZOLGÁJA AZ ÉZSAIÁS KÖNYVÉBEN – 2 rész
2016. augusztus 23, kedd
18.00 - 20.00 Az Örökkévaló szolgája az Ézsaiás könyvében - 1
2016. augusztus 24, szerda
18.00 - 19.00 Az Örökkévaló szolgája az Ézsaiás könyvében - 2
19.00 - 20.00 Az Örökkévaló szolgája az Ézsaiás könyvében - 2
Helyszín: Testvér Gyülekezet, Budapest, VI. ker. Ó. u. 16.
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BIBLIATANÍTÁSOK ARIEL HUNGARY
A Biblia eredeti, azaz zsidó kontextusa elengedhetetlen annak teljes megértéséhez. Az Ariel Hungary
olyan bibliatanításokat mutat be, amelyek a zsidó gyökerekre épülnek, és ebben a közegben értelmezik
az Írásokat. Az Írások Izrael népének adattak, és minden könyvet zsidó szerző írt. A keresztény egyház
kialakulásakor a zsidóságon belül létezett, tagjai csak zsidók voltak. A pogányok (nem zsidók)
bejövetele az egyházba Isten célja volt, de nem a zsidók elvetésével és kiszorításával vagy teljes
asszimilálásával. Éppen ellenkezőleg: a pogányoknak az lett volna a feladata, hogy féltékennyé tegyék a
zsidókat azzal, hogy nekik pogány létükre zsidó a Messiásuk (Jesua). A kereszténység történelme során
azonban ezzel éppen ellentétes irányba fordult, üldözővé, kirekesztővé, zsidóellenessé vált. Ritka
kivételt jelent néhány olyan evangéliumi közösség, amely bibliai teológiájából fakadóan támogatja őket.

Dr. Fruchtenbaum
Dr. Arnold G. Fruchtenbaum 1943-ban született Szibériában. Szülei lengyel zsidókként menekültek a nácik elől
Oroszországba. A II. Világháború után a család Németországon keresztül Amerikába emigrált. Arnold 13 évesen
az újszövetség olvasásán keresztül jutott el Jézus a Messiás üdvözítő ismeretére. 1971-ben elvégezte Dallasban a
teológiát (Dallas Theological Seminary) és 1989-ben doktorált a New York Egyetemen. Dallasi tanulmányai
után feleségével Mary Ann-el Izraelbe költöztek, és ott alapított bibliaiskolát. Két évvel később tevékenysége
miatt kiutasították, és visszatértek az Egyesült Államokba. Arnold ma Texasban az Ariel Ministries vezetője, és
egyike a világ azon legtekintélyesebb bibliatanítóinak, akik származásukból és ortodox neveltetésükből fakadóan
kiválóan ismerik a Biblia zsidó hátterét. Dr. Fruchtenbaum a Biblia nyelveinek ismeretével, jártasságával a bibliai
földrajz, történelem és archeológia terén egyedülálló tekintélyre tett szert az Írások magyarázatában mint tanító,
konferenciaszónok, gyülekezetek közkedvelt meghívott előadója. Számos könyve jelent meg angol és más
nyelveken, köztük az egyik legjelentősebb az Izraelológia, amely hosszú ideig hiányzó láncszem volt a
szisztematikus teológiában.
Dr. Fruchtenbaumtól tanításokat magyarul a www.bibliatanitasok.hu oldalon olvashat.
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