lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.06.06 17:22)
Hun imádság
MIATYÁNK ISTENÜNK BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED TÖRVÉNY AKARATOD.
MINDENNAPUNK GONDJÁT, MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK, NEKÜNK ELENGEDED.
TE KEZED VEZET KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK GONOSZ JÁRMÁT.
TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE, LEGYEN MINDÖRÖKRE.

/Kr.u. 410460 keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva/
Ezért keresem Istvánt! Mit köszönhetünk neki?

drszokekaroly@freemail.hu
(Dr.Szőke Károly, 2009.05.26 10:57)
A 4.pontot tessék újra elolvasni! ...majd elgondolkodnipersze annak aki képes rámiért is alakulhatott
ki az antijudeizmus ,mi az antsemitizmus mozgató rugója?? Kik vádolhatók Isten gyilkossággal,csak
nem a kiválasztott nép??

lajos.melczer@gmail.com
(Melczer Lajos, 2009.05.26 08:42)
Köszönet Lajdi Tamásnak e csodálatos sorkért. Ezek a sorok a mindenapi olvasmányaim közé fognak
tartozni. Megjegyezném, hogy I. Istvánnal kapcsolatban egyet értek Őszkatona felvetésével. Talán
megérné a fáradozáste kérdésnek pontosabb tisztázása. Tisztelettel: ML.

Szivet melengeto
(White Falcon, 2009.05.26 02:07)
Tokeletes...
Koszonom szepen. Szives engedelmeddel elvinnem a sajat honlapomra is, termeszetesen a forras
megjelolesevel.
Aldas s Bekesseg!

Kifogástalan
(Őszkatona, 2009.03.27 06:39)
Mindennel egyet értek. Hozzá lehetne még adni de így is nagyon szépen összefoglalja a lényegét. Két
észrevételt viszont be szeretnék vetni vitára.
I. István király életéről nagyon keveset tudunk  haláláról pedig semmit  tehát egyelőre nehéz őt ide
beilleszteni.
Egyik bibliai evangélista sem volt Jézus tanítványa. A Máténak nevezett evangélista sokkal később élt.
Evangéliumát héberül írta, a héber nyelv pedig Jézus idejében egy kihalt nyelv volt. Jézusék saját arámi
anyanyelvükön beszéltek, a zsidók pedig görögül (Badinyi, J.E. Conner, és mások). A bibliában Jézus
Jánosnak nevezett tanítványa Badinyi és a pragmatikus történelem szerint valószínűleg Magdala Mária
volt. Az evangélista Jánosról csak annyit hogy a négy közül az ő evangéliumában található a legtöbb
történelmi valóságtöredék. Tudunk Péternek egy későbbi János nevű tanítványáról, de nem tudjuk
hogy azonose az evangélistával.
Hazafias szeretettel,
Őszkatona

szimhamukha@googlemail.com
(sarasvati, 2009.03.26 10:57)
Ez gyönyörűséges, lelketemelő, szívet melengető, Isten áldásával minden igaz lénynek.

