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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2016. április 30.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XVIII. évfolyam 4. szám

ÉrtékTeremtŐ –
Identitás a XXI. században

Fiatal felnőttek konferenciája Budapesten

A f
ot

ók
At

 ki
ss

 M
át

é L
ev

en
te

 és
 vA

rg
A n

or
be

rt
 ké

sz
íte

tt
e

A tavalyi év pozitív fogadtatása után,  
2016. április 15–17. között ismét megrende-
zésre került a fiatal felnőttek konferenciája, 
az ÉrtékteremtŐ.

A Budapesten megtartott találkozó célja 
volt, hogy lehetőséget adjon a 20–35 éves 
korosztály számára a közös gondolkozás-
ra, imádkozásra, tapasztalatok megosztá-
sára és egymás megismerésére. 

A háromnapos program során az elő-
adó, Patrick Johnson által tartott alkalmak 
között sok csoportbeszélgetésre volt le-
hetőség, amit a jelenlévők nagy örömmel 
használtak ki. Johnson úgy állította a hall-
gatóság elé Jézust, mint aki valóban egy 
Hang, egy Misszió, egy Élet, egy Példa 
és egy Kérés – aki követésre méltó. Az 
istentiszteletek végig tartalmasak voltak, 
igencsak aktuális üzenetet hordozva ma-
gukban. 

A fiataloknak nagyon különleges fel-
állásban volt részük szombat délután: for-

dított nap keretén belül ők szólhattak bele 
az egyház pénzügyeibe, missziós irány-
vonalába. Elmondhatták véleményüket az 
egyház és a jelenlévő korosztály közötti 
kérdésekben, valamint megoszthatták öt-
leteiket a 21. századi gyülekezet ideális 
kinézetével, működésével kapcsolatban is. 
A csoportos beszélgetéseket moderátorok 
vezették, akik az összeírt javaslatokat ösz-
szegezték, és a hallgatóság elé tárták.

A rendezvényen többször is csodák 
történtek, amikért hála jár: az időjárás vé-
gig nagyon kedvező volt (szombaton dél-
után napsütésben sétálhattunk a Városli-

getben); az énekesek 
nagy lelkesedése és 
kitartása megalapoz-
ta a lelki üzenetek 
útját; a technikai esz-
közöket kezelő szak-
emberek kifogástalan 
szolgálattal segítet-
ték a programot, az 
élő online közvetítés 
segítségével a mesz-
sze lévők is „ott le-
hettek” a programon; 

az étkezések alkalmain biztosított ételek 
finom íze pedig a testnek jelentett felüdü-
lést. 

A szervezők örömmel látták, hogy 
már péntek este szép számban érkeztek a 
program iránt érdeklődők, de sokaknak a 
szombat reggeli „korai” kezdés sem jelen-
tett akadályt. A vasárnapi programban kü-
lön meglepetést jelentett, hogy a jövő évi 
ÉrtékTeremtŐ ötletelési folyamatát már 
a helyszínen meg is kezdték, témákat és 
újításokat is javasoltak a megkérdezett fi-
atalok. Az egész hétvége kapcsán lehetett 
érezni, hogy az egyház fontosnak tartja a 
célcsoportot, számít rájuk és bíznak ben-
nük.

Biztatunk mindenkit, hogy aki idén 
kihagyta, jöjjön jövőre! Hiszünk benne: 
jövőre is találkozunk!

André Krisztina

Patrick Johnson, a program főelőadója  
és fordítója, Csizmadia Róbert uniótitkár, 
ifjúsági osztályvezető

Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke

A szombati program hallgatósága
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Ritka kihívás elé került az ÉrtékTeremtŐn 
megjelent 220 fiatal. A vezetésbe beleszól-
ni a mai világban természetes. A vélemény-
alkotás a szabadságjogok részét képezi, 
amivel szívesen él mindenki. De mindezt 
felhívásra, konstruktívan és kreatívan meg-
tenni, nem divatos. Végképp kényelmetlen, 
ha mindez tavasszal, verőfényes napsü-
tésben, ebéd után, egy nagy park közelsé-
gében történik. Kisebb csodának vehető, 
hogy 120 fő teljesen komolyan vette a fel-
kérést, és visszajött. Négy csoport között 
lehetett választani. 

A vezetés azt kérte, hogy mondják el 
az álmaikat, azt, ahogy ez a generáció látja 
a jövőt, úgy, mintha semmi akadály nem 
lenne. A véleményeket, célokat összegez-
tük. A DET TB megkapta a csomagot, a 
héten megtartott ülésen hosszasan tárgyalt 
a közeljövőben megvalósítható célok lehe-
tőségeiről.

Köszönjük a 20+ korosztálynak, hogy 
felelősen és komolyan gondolkoznak az 
egyház jövőjéről. 

Ha bármelyik gyülekezet, vagy támo-
gató elolvassa ezeket, és indíttatást érez, 
hogy bármelyik cél mellé álljon, nagy ese-
mények tanúi lehetünk.

A kiindulópont alapértelmezett: a 
Szentlélek vezetését követni, személyes és 
közösségi lelki élet, a megváltás ajándékát 
átélni, elkötelezettség Jézus mellett, bibli-
kus értékrend követése. 

Ezen a háttéren jöhetnek az alábbi gya-
korlati kérdések,  amelyekre a következő 
válaszok születtek: 

1 CSOPORT
Ifjúsági minisztérium.  
Kérdés: Mit kezdjenek a fiatal felnőttek 
az egyházzal? Mit kezdjen az egyház a 
fiatalokkal? 

Jelenleg mi az, amivel megbízzák a gyüle-
kezetek a 20–35 éves korosztályt? 
Gyermektanítás, felolvasás, énekkar, ado-
mánygyűjtés, technikai eszközök kezelé-
se; elvétve az is előfordul, hogy bizottsági 
munkára vagy prédikálásra kérik fel őket. 

Mihez ért ez a generáció: mit csinálnának 
szívesen? 
1.  Mentor lehessen. Példaképek szeretné-

nek lenni.
2.  Média, PR, reklám, az egyház ismert-

ségének építése mai csatornákon ke-
resztül.

3.  Innováció: kitalálni és megvalósítani új 
dolgokat, megújítani régi dolgokat.

Mit kérnek? Mit adhat az egyház?
1. Figyeljen rá, értékelje a szavát. Érezze, 

hogy számít.
2. Rendszeresen és tudatosan mérje fel az 

egyház, hogy milyen ajándékaik van-
nak, és állítsa őket munkába. Legyen 
lehetőség olyasmit is szolgálni, ami 
nincs a kézikönyvben felsorolt lehető-
ségek között. 

3. Kis csoportokban tudjanak beszélgetni 
kihívásokról, életük fordulópontjai ról.

4. Gyülekezeti, ifjúsági események, prog-
ramok rendszeresen.

5. A szolgálatok legyenek szétosztva. 
Legyen lehetőség másnak is szolgálni. 
Legyen forgó a szolgálattevők között.

6. Az igehirdetés legyen kiegyensúlyo-
zott életkor szerint is, legyen a fiatal 
generáció is bevonva.

7. A nem megkeresztelt tagoknak is legyen 
lehetőségük valamiben szolgálni.

8. Párkapcsolatra felkészítés.
9. Szakmai fórumok a fiatalok tanulmá-

nyai, szakmai érdeklődése szerint.
10. Ne engedjék elkallódni a költözések 

miatt a fiatalokat, pl.: egyetem, munka 
miatti költözés.

2 CSOPORT
Kreatív Stratégák – Missziós súlypontok. 
Kérdés: Mit lehetne tenni a misszióban, ha 
a pénz nem lenne akadály? 

 Egészség Expo nagyban – véradás, 
SYMA csarnokban, széles körű rek-
lámmal.

 Vegetáriánus étterem, akár könyvek-
kel, szóróanyagokkal.

 Adventista iskolák, óvodák nyitása, át-
vétele.

 Sportnapok – főleg gyermekeknek, ci-
vil bajnokság keresztény értékrenddel 
focizó csapatok.

 Szakemberek foglalkoztatása az egy-
házban (pl.: profi média, marketing, 
kommunikációs szakember).

 További műfajokban TV-, rádióműsorok.
 Adventista kórház, egészségügyi köz-

pont.
 Angol óvoda, angol iskola – felhasz-

nálva az egyház világszéles kapcsola-
tait, az angol anyanyelvű diákmisszio-
náriusokat és önkénteseket. 

 Gyereknap szervezése városi szinten – 
akkor is, amikor más nem szervez ilyet.

 Gyerekközpontú gyülekezet.
 Reklámok, óriásplakátok nemcsak há-

romévente egyszer, hanem rendszere-
sen.

 Biciklikölcsönző a gyülekezetnél.
 Jobb marketing – jó programjaink van-

nak, de nem tudjuk őket „eladni”.

 Profi, fő állású zenekar, énekkar – ze-
nei evangelizációs turnékat szervezni. 

 Egyetemistáknak Pesten összejöveteli 
hely/lehetőség.

 Rendszeres pesti missziós programok. 
 Segíteni az embereknek (kert, egyéb 

szükségletek).
 Adventista kollégium.
 Vidéki misszió támogatása – fiatalok 

kiküldése.
 Budapesti multifunkcionális ifi cent-

rum – profi technikával, egységes, 
összehangolt ifi misszió Budapesten, 
tanulószoba, teázó, korrepetálás pl. is-
kolásoknak.

 Kirándulóklub. 
 Facebook-misszió – erre buzdítani fia-

talokat.
 Sportalkalmak szervezése; futóverse-

nyeken egységes részvétel (adventista 
póló).

 Zenés délutánok.
 Flashmob.
 Videoblog.
 Saját TV-csatorna.
 Fórum, ahova kérdéseket tehetnek fel a 

fiatalok/érdeklődők. 

ÉrtékTeremtŐ – „Szólj bele a vezetésbe!”
A 20+  korosztály hangja
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 Kártyával, SMS-el fizethető adakozás.

3 CSOPORT
Bróker csoport. 
Kérdés: Hogyan fektetnének be 100 millió 
forintot? 

 Új imaházak építése.
 Kamatoztatni.
 (Koffein-mentes) Kávéház – minőségi 

szolgáltatás.
 Társadalmi ismertségbe fektetni.
 Szanatórium, kórház.
 Étterem minőségi ételekkel. 
 Pékség – reform termékek.
 Internet – egységes honlap arculat, mi-

nőségi.
 gyereahogyvagy legyen egy esernyő 

honlap, Facebook oldal.
 Befolyási központok.
 Rehabilitációs központ.
 Szeretetszolgálat.
 Marketing – amink van, és jól műkö-

dik, azt adjuk el.
 Minket hívjanak, ha minőségi prog-

ram, előadás kell – ismerjenek meg!
 Charity [jótékonysági] shop.
 1 filmet gyártani 100 millióért és mozin 

keresztül evangelizálni. 
 Profitot termelő egységbe fektetni, és 

további célokat megvalósítani. 
 Saját multifunkcionális terem, ahol 

sportolni is lehet.
 Elhívni egy neves előadót (pl. Ben 

Carson-t) egy egyhetes sorozatra. 
 Robogóbérlés a mi logónkkal.

4 CSOPORT
Stylist Stúdió. Kliens a 21 századi gyüle-
kezet

Mi a célja a gyülekezetnek? Mit akarunk 
elérni? 
– Közösség, kapcsolat ápolása Istennel 

és egymással.
– Mi magunk, a barátaink és a vendégek 

is jól érezzék magukat.
– Missziós cél (fizikai, lelki és szociális 

segítségnyújtás).

Milyen gyülekezetbe járunk? Hogy néz 
ki? Milyen benyomást kelt? Eléri-e a cél-
ját? Mit változtatnál rajta? 
– Kívülről bezárt, nem lehet belátni (rá-

csos ablakok, kilincs nélküli ajtó, sok 
fa az épület előtt).

– Családi ház jellegű gyülekezet.
– Praktikus lenne, ha mindig nyitva len-

ne és mindig lenne ott valaki.
– Átlátható, rendezett, praktikus elrende-

zésű gyülekezet
– Praktikus lenne kiírni, hogy milyen 

napon és időpontban vannak az előadá-
sok.

– Színes, kreatív, naprakész hirdetőtábla.
– Elektronikus bulletin – applikáció, ami 

mindenki számára elérhető és nehezeb-
ben veszíthető el.

– Nagyobb táblákra kiírni a gyülekezet 
címét

– A gyülekezetbe vezető járdára lábnyo-
mokkal jelezni a kaput/bejáratot.

– KRESZ táblákra kiírni a gyülekezet 
helyét/pontos címét és az összejövete-
lek pontos idejét.

Milyen a liturgia? Kinek szól az istentisz-
telet? Mi a rejtett tanterve a liturgiának? 
Mit tapasztal a kívülről érkező? Min kel-
lene változtatni?
–  Jó, hogy technikailag fejlődnek a gyü-

lekezetek.
– Később kezdődjön a szombatiskola.
– Rövidebb, kreatívabb istentisztelet/

prédikáció.
– Minden gyülekezetben közös ebéd, így 

fejlődik a közösség.
– Minden gyülekezetben csak egy alka-

lommal gyűjtsön adományt, a tagok 
akkor is beleteszik azt, amit aznapra 
szántak.

– Lelkesebben énekeljük az énekeket, 
tanuljunk meg több éneket, úgysem 
énekeljük mind a 432-t.

– Próbáljuk meg lassan megváltoztatni 
a régóta berögződött rossz szokásokat 
(pl. azon a széken csak én ülhetek, sen-
ki más, stb.)

– Praktikus lenne szolidabb, kevésbé ré-
misztő szószékeket használni, így a ta-
goknak az lesz az érzése, hogy egyen-
rangúak a lelkésszel.

– Engedjünk be programokat a gyüle-
kezetbe a hét többi napján is, ne csak 
szombaton. Lehet minden nap más cél-
csoportnak szóló program.

Annak ellenére, hogy ezek a problémák 
fennállnak és van még min változtatnunk, 
te miért vagy mégis itt?
– Közösséghez tartozás érzése a gyüleke-

zet szintjétől egészen a világegyházig.

–  Biztonság és védelem érzése a gyüle-
kezetben.

-det- 

„Egyrészt nagyon sokat tanulhattunk, gyakor-
lati dolgokról beszéltünk, ami mindig hasznos, 
de ami kifejezetten tetszett – és azt hiszem, 
ezt mindannyiunk nevében mondhatom – az 
az, hogy mindenki elmondhatta a véleményét. 
Ilyenkor derül ki, hogy egy fiatalban mennyi 
kreativitás és jó ötlet van, csak meg kell hall-
gatni, és hallani. Rengeteg jó ötlet született, 
és remélem, minél több megvalósul belőlük.” 
(Ócsai Boldizsár) 

„Nagyon jó volt, hogy mint fiatal felnőttek 
együtt tölthettünk időt, ismerkedhettünk és is-
meretségeket mélyíthettünk el mind Istennel, 
mind egymással. Számomra építőek voltak az 
előadások, jó volt az igazi, gyakorlati tanítvány-
ságról hallani. Hangsúlyozottan ki szeretném 
emelni a tematikus és kötetlen beszélgetések 
nagy közösségépítő értékét, illetve azt, hogy 
amit kaptunk, a helyi gyülekezetek fiatalságával 
alkalmazhatjuk!” (Domján Marcell)

„Ez a hétvége nekem teljes lelki felfrissülés, fel-
rázás volt! Pont olyan, mint a kiszáradt földnek 
az eső! Új erőre kaptam, és az áldáskérő ima... 
hát az borzongató volt! Éreztem a Szentlélek 
erejét! Köszönöm ezt a hétvégét, és hogy ak-
tívan részem is lehetett benne! Mind a zenei 
szolgálat, mind pedig a csoportos közös esz-
mecsere és ötletelések által!” (Fekete-Borbáth 
Melinda)

„Lehetőséget jelentett feltöltődni, közösen gon-
dolkozni olyanokkal, akik hasonló problémák-
kal, élethelyzettel néznek szembe. Alkalom volt 
arra, hogy csapatban dolgozzak a gyülekezet 
fiataljaival és találkozzak, beszéljek régen látott 
barátokkal.” (André Krisztina)

Néhány visszajelzés a program 
résztvevőitől
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Clair Sanches-Schutte, a Transzeurópai 
Divízió Női Szolgálatok Osztályának 
vezetője április 1–3. között Pécelen im-
már harmadik alkalommal tartott képzést 
azoknak a nőknek, akik gyülekezeteikben 
megválasztott osztályvezetők. De be-
kapcsolódhatott bárki, aki szeretne a Női 
Szolgálatok Osztályában dolgozni, aho-
gyan azt az osztály küldetésnyilatkozata is 
megfogalmazza: „Nőként szolgálni, Jézus 
jó hírével a nőkért, és a környezetükben 
élőkért.”

A képzés 11 előadásból állt. Aki min-
den előadáson ott volt, oklevelet kapott, 
így most 34 oklevél került kiosztásra. 

Az egyik legfontosabb előadás a lel-
ki adományok megtalálásának módjáról 

és azok kamatoztatásának fontosságá-
ról szólt. Isten minden nőnek adott lelki 
adományt, olyan különleges képességet, 
amivel szolgálhat másoknak. Hogy hon-
nan tudom, hogy mi az a legalább egy 
lelki adomány, amit én kaptam Istentől? 

Teszteltük magunkat. Képes-
ségeinket felismerve négy cso-
portba sorolhatók vagyunk: 1) 
pásztoroló, 2) vezető, 3) tanító, 
4) támogató. A képzés végére 
mindenki tudta, milyen lelki 
ajándékai vannak, milyen sze-
mélyiségtípusba tartozik, és 

melyik csoportban kamatoztathatja képes-
ségeit.

Láthattuk, mennyire különbözőek 
vagyunk, és láthattuk azt is, mennyire 
fontos szerepet játszik kapcsolatainkban 

a vendégszeretet otthonainkban tör-
ténő gyakorlása, valamint megismer-
hettük, milyen különféle közösségi 
tevékenységeket szervezhetünk höl-
gyeknek.

A hétvége örömét, áldását apró 
ajándékokkal tettük felejthetetlenné 
a nők számára.

A Generálkonferencia anyaga 4 
éves képzést ölel fel. Így akik nem tudtak 
folyamatosan részt venni az előadásokon, 
azok számára a képzés újra fog indulni.

Hisszük, hogy a gyülekezetekben a 
nők odaadó és lelkes szolgálata által, a fel-
ismert képességekkel jobb emberi kapcso-
latok és több barátság jön létre, és biztosak 
vagyunk abban, hogy a mi munkánk nem 
hiábavaló az Úrban.

Bodnár Zsóka
megbízott osztályvezető 

„Isten mindenkinek adott legalább egyet”
A Női Szolgálatok Osztályának továbbképzése Pécelen

2016. április 16-án három új testvérünk 
kötött szövetséget az Úrral. Az ünnepélyes 
istentiszteletre a Lovasberényi Gyüleke-
zetben került sor. Somogyi Zsuzsa Tatáról, 
Bácsi Józsefné Mártika és Molnár István-
né Ilike Komáromból évek óta rendszeres 
résztvevője volt a szombatnapi istentiszte-
leteknek. Tavaly novembertől pedig hétről 
hétre együtt készültek a Szentírás egészét 
összefoglaló hitelvekből, felkészítő lelké-
szükkel, Egerváriné Kökényes Zsuzsával, 
míg ez a szép nap el nem érkezett. 

A napsütéses, kellemes szombatna-
pon megtelt a Lovasberényi Gyülekezet 
kápolnája. A délelőtti hármas keresztsé-
gen három rövid igehirdetésre került sor 
a két keresztelő és a felkészítő lelkésztől. 
Lovasberényi testvéreink: Gál Barbi fuvo-
laszólójával, mindenekelőtt pedig a kórus, 
Földesi Hajnal vezetésével, valamint Oláh 
Melinda győri testvérünk tette színessé és 
széppé az ünnepélyes alkalmat. Mindnyá-
jan arra törekedtek, hogy a testvéri befo-

gadás és a mennyei otthonokba 
fogadás valóságát erősítsék meg 
a meghatott három fehér ruhás-
ban. A komáromi csoporthoz 
csatlakozó két új testvérünket 
Oláh László, a szombathelyi kör-
zet egyik lelkésze keresztelte, aki 
hosszú éveken át dolgozott a ko-
máromi szórvány-gyülekezetben. 
Harmadik új testvérünk közvetle-
nül a Tatai Gyülekezet tagja lesz, 
őt Stramszki István, a Tatai Gyü-
lekezet lelkésze keresztelte, aki 
szintén évek óta dolgozott többedmagával 
Tata városának megtérőiért.

Hálás köszönetünk a Lovasberényi 
Gyülekezet tagjainak! Nemcsak azért, 
mert úgy gazdagították az ünnepélyt prog-
ramjaikkal, mintha a saját gyülekezetük 
növekedéséről lenne szó, hanem azért is, 
mert minden vendéggel rendkívüli udva-
riassággal és szeretettel foglalkoztak, és 
mindenkit megvendégeltek a szertartás 

után. Ez a kedvesség mélyen megérintette 
a vendég gyülekezet tagjait és mindazo-
kat, akik nem tagjai közösségünknek, de 
elkísérték szeretteiket ide.

Istenünk tegye állhatatos és hitben 
erős keresztényekké testvéreinket, és kí-
vánjuk, hogy kevés bánatban, de annál 
több örömben legyen részük!

– ISA –

Örömhír a Tatai Gyülekezetből

Clair Sanches-Schutte osztályvezető  
és fordítója, Mayor Márta

Csoportkép a péceli központ főbejárata előtt

A boldog „újszülöttek” felkészítő lelkészeikkel
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Júliusban hazánkban köszönthetjük a 
Generálkonferencia Gyermekszolgála-
tok Osztályának vezetőjét, Linda Koh-t 
és a divízió ugyancsak ezért a szolgála-
tért felelős megbízottját, Clair Sanches 
Schutte-t.

Nagyszerű lehetőség ez nekünk, 
tanítóknak, és a gyermekük lelki neve-
lését szívükön viselő szülőknek, hogy 
egy három és fél napos képzés keretében 
azoktól a testvérektől tanuljunk, akik 
világszinten irányítják ezt a szolgálatot. 
Többek között a következő témákról lesz 
szó: Hogyan vonhatjuk be gyermekein-

ket a gyülekezeti szolgálatba?; Hogyan 
adjuk át gyermekeinknek a lelki értéke-
inket (például kreatív családi áhítatok)?; 
A gyermekek lelki fejlődése; Hogyan 
tartsuk meg a gyermekeket a gyülekezet-
ben?; A gyermek-szombatiskola felépí-
tése; A kreatív gyermek-szombatiskola; 
A szombatiskolában fellépő kihívások 
kezelése (pl. hiperaktív gyerek); de szó 
lesz egy egész Európát érintő kérdésről 
is, a muzulmán gyermekekkel történő 
foglalkozásról is. A témákat gyakorlati 
szempontból közelítjük meg, kreatív öt-
letekkel tesszük gazdagabbá.

A képzés időpontja: 2016. július 14–
július 17. A helyszín Szeged – Doma-
szék, Zöldfás üdülő. A helyszín itt meg-
tekinthető: http://www.booking.com/
hotel/hu/zoldfas-vendeghaz.hu.html

A részvételi díj 15 000 forint, amely 
minden költséget magában foglal (étke-
zést és szállást is).

Jelentkezni lehet Mihalec Dóránál a 
gyermekszolgalatok@gmail.com e-mail 
címen. A jelentkezési lap az egyház hon-
lapjáról letölthető. Jelentkezési határidő: 
június 15.

A szombat közös megünneplésére 
szeretettel várjuk a környező gyülekeze-
teket is Szegedre!

Mihalec Dóra

Gyermektanító képzés Linda Koh-val

           G Y E R M E K B A R Á T  G Y Ü L E K E Z E T            

A vándorkiállítás megálmodója és országos 
szervezője, Matula Péter adventista testvé-
rünk, Svédországban élő műgyűjtő. Meg-
kérte három kortárs festőművész barátját 
– Aknay Jánost, ef Zámbó Istvánt és tábori 
csabát, hogy saját stílusukban ábrázolják 
Jézus életének 21 állomását. A sorozat 
első, kiállításra alkalmas anyaga 2012-ben 
készült el, és azóta több neves kiállításon 
vett részt a gyűjtemény.

Szolnok a 16. hely-
szín, ahol a város legimpo-
zánsabb épülete, az Aba-
Novák Agóra Művelődési 
Központ adott otthont a 
festménykiállításnak és 
a kísérő programoknak 
2016. március 18. és ápri-
lis 3. között.

A festmény-
k i á l l í t á s t 
Matula Péter 
szervezte a Szolnoki Művész-
teleppel és a helyi művelődési 
központtal (Aba Novák Kultu-
rális Központ), az ehhez kap-
csolódó rajzpályázat és kísérő-
programok megszervezése pe-
dig a gyülekezet feladata volt. 

A rajzpályázatot három 
korcsoportban (3–4. osztály, 

5–8. osztály, kö-
zépiskolások) hir-
dettük meg „Jézus 
élete 21 képben” 
címmel. Szolnokon 
valamennyi oktatási 
intézményt, általá-
nos és középiskolát, 
valamint könyvtárat 
személyesen keres-
tünk fel a rajzpá-
lyázat plakátjaival 
és szórólapjaival. A 
szomszédos telepü-
léseken is elértünk 

néhány általános iskolát, így végül több 
mint 30 intézménnyel kerültünk kapcsolat-
ba. Isten különleges munkáját és áldását ta-
pasztaltuk, mivel összesen 100 pályázótól 
kaptunk szebbnél szebb műveket, melyeket 
szintén kiállítottunk. Valamennyi pályázó 
névre szóló emléklapot kapott, illetve egy 
Bibliát. A pályázó intézmények is kaptak 
emléklapot, a legtöbb alkotást és díjazott 
pályázatot beküldő iskola pedig díszokle-
velet is.

A kiállítás megnyitóján Ócsai Tamás 
egyházelnök mellett a művelődési központ 
képviselője, valamint a művésztelep veze-
tője, Verebes György is beszédet mondott 
a mintegy 100 fős hallgatóság előtt. Gyü-
lekezetünk kórusa is készült néhány ének-
számmal, a gyermekekkel pedig egy német 
nyelvű, Jézusról szóló éneket szólaltattunk 
meg. Ezután adtuk át a művésztelep szak-
mai zsűrijének díjait.

Közönségszavazást is szerveztünk. 
Korcsoportonként a legtöbb szavazatot 
kapott pályázók egy egyhetes táborozást 

Jézus élete festménykiállítás  
és programsorozat Szolnokon

A méltán büszke és boldog szakmai díjazottak

„Azt a képet én rajzoltam… Látod? Ugye szép?”

A kiállítás megnyitóján közel száz érdeklődő vett részt
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nyertek Bózsván. A közönségdíjak mellett 
kiosztottunk mintegy 30 különdíjat is a ki-
állítás záró alkalmán, így még több pályázó 
őrizhet jó emléket a szívében.

Előadás-sorozatot is tartottunk a fest-
ménykiállítás alatt. A helyi lelkész, ifj. 
Ócsai Imre mellett Zsiga Attila volt a fő-
előadónk, majd zárásként Stramszki István 
lelkészt kértük fel az utolsó 3 téma (Hár-
mas angyali üzenet, Jézus az ítélőbíró, és 
Új világ – Új Jeruzsálem) élvezetes feltá-
rására. A hallgatóság létszáma 20 és 40 fő 
között mozgott, de az utolsó alkalommal 
mintegy 80 fősre duzzadt.

Az előadások előtt fél órával Czakó 
László testvérünk tárlatvezetést tartott az 
érdeklődőknek. A gyermekeket pedig ját-
szóházzal vártuk az előadások alatt, ahol 
az előadások témái szerint interaktívan be-
szélgettünk, kézműveskedtünk és énekel-
tünk. Ez kiváló lehetőség volt a gyülekezet 
fiataljainak bevonására is.

A látogatók Vendégkönyvbe írt és szó-
beli visszajelzései alapján elmondhatjuk, 

hogy a rajzpályázat ki-
állított művei különö-
sen megkapóak voltak. 
A gyermeki kreativitás, 
őszinteség, találékony-
ság és lényegre törő áb-
rázolás mutatkozott meg 
bennük; felemelő volt 
ezeket végignézni. Az 
alkotásokat visszajuttat-
tuk a pályázóknak, de 
elektronikusan megőriz-
tük, illetve honlapunkon 
is elérhetővé tesszük 
azokat.

A  programsorozat nemcsak arra volt 
jó, hogy megismertesse a Hetednapi Ad-
ventista Egyházat Szolnok lakossága kö-
rében, hanem a gyülekezeti közösséget is 
jobban összekovácsolta azáltal, hogy kö-
zösen készültünk a különböző alkalmakra.

Kívánjuk, hogy a további helyszíne-
ken is ilyen áldás legyen a Jézus élete fest-
ménykiállítás.

Ócsainé B. Klára

T o v á b b i  i n f o r m á c i ó k :  w w w . j e z u s e l e t e k i a l l i t a s . h u

A gyülekezet kórusa és a gyerekek

2016. március 27. vasárnapra HÚSVÉTI 
SÉTA címmel interaktív missziós progra-
mot hirdettünk meg Kecskemét központjá-
ba. Ez igazán megmozgatta 
a gyülekezet apraját-nagy-
ját, sőt még az országos ifi 
résztvevőire is izgalmas és 
felelősségteljes feladatok 
vártak. Jézus ma is él! Ez 
volt a húsvéti séta üzenete.

A felállított 7 nagy 
sátor Jézus életének 7 ki-
emelkedő eseményét jele-
nítette meg a járókelőknek. 
Ott lehettek Betlehemben 
a jászolnál; ott, ahol Jézus 
megvendégelte a sokasá-
got; ahol gyógyított, vagy 
„személyesen” találkoz-
hattak Nikodémussal és a tanítványokkal. 
Mária Magdolna igazán szívhez szóló 
felhívására megbánhatták bűneiket és el-
égethették a papírt, ami a bűnt jelképezte. 
A korhű jelmezek és az előadók nagyszerű 

párbeszédei nyomán valóban Pilátus előtt 
érezhette magát mindenki, és beszélhettek 
azokkal, akik Jézus sírját üresen találták. 

Akik végigjárták a 
sátrakat, azok mind kap-
tak egy „Jézus ma is él!” 
feliratú tollat, meghívót a 
gyülekezet zenés áhítatá-
ra, és különböző ajándé-
kok közül választhattak. A 
Boldog Élet, és a Mosoly 
újság nagyon kelendő volt, 
de a bátrabbak falmászást 
vagy masszázst  is kipró-
bálhattak. A legkisebbek 
sem unatkoztak. Őket népi 
fajátszótér, kézműves fog-
lalkozás, valamint a Betle-
hem sátornál két kicsi sze-

líd bárány várta. A gyönyörű napsütésnek 
köszönhetően nem volt hiány látogatóból. 
Az előre nyomtatott „menetlevelek” mind 
elfogytak, és a nap végére mindannyian 
kellemesen elfáradtunk. 

Jó volt látni a lelkes segí-
tőket (akik kb. 50-en voltak) és 
a hálás járókelőket, akik közül 
senki nem tért haza sem üres 
szívvel, sem üres kézzel. Kö-
szönjük mi is lelkészeinknek, 
Árvai Pálmának és Tamásnak 
az óriási szervező munkát és 
kitartást. 

Aki csak teheti, szervezzen 
egyszer egy „Húsvéti sétát” 
a városában. Mutassuk meg, 
hogy a húsvét nem a nyuszik-

ról szól, hanem a Bárányról! Mi rengeteg 
élménnyel gazdagodtunk, főleg látva azok 
arcát, akik végignézték és hallgatták a sze-
replőket! Komolyság, vidámság és mosoly 
egyszerre volt jelen ezen a programon. Di-
csőség Istennek!

Ambrus Gyöngyi

H2O16  –  avagy húsvét 2016

Filmvetítés Békésen

2016. március 20-án Békésen a Kecske-
méti Gábor Művelődési Ház volt a hely-
színe az Új esély című, első magyar ke-
resztény nagyjátékfilm levetítésének, több 
mint 100 résztvevővel. 

Az alkalom különlegessége volt a 
filmrendező, Czeily Tibor jelenléte, akit 
válaszolt a nézők kérdéseire.

Hisszük, hogy ez az alkalom hitet, re-
ményt és bátorítást nyújtott a jelenlevők 
számára.

Kis Anna

Báránysimogató

Az érdeklődők a Gyógyítót bemutató sátornál
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Jótékonysági hangverseny került megren-
dezésre 2016. március 25-én, Kondoroson.  
A Megmentő szeretet cím összhangban volt 
a dalcsokorral, ami a Hetednapi Adventista 
Egyház Békés-Csongrád megyei összevont 
kórusának előadásában hangzott el, vala-
mint az elhangzott igei gondolatokkal.

Valamennyi dal központjában Jézus 
önfeláldozó szeretete, a húsvéti történet 
állt. A programra főként a város lakosait 

hívtuk meg, akik közül – az Úrnak hála 
– a meghívást elfogadva, többen is meg-
jelentek. A jótékonysági est végén került 
sor az összegyűlt adományok felajánlásá-
ra, Bokor Ákos és családja számára. Ákos 
daganatos megbetegedéssel küzdött és ke-
moterápiás kezelésen esett át ez elmúlt hó-
napokban. Az ezzel járó anyagi terhek eny-
hítése céljából jött létre ez a hangverseny. 
A hangversenyen összegyűlt pénzt Ákoska 

szülei vehették át Ribárszki Péter, Kondo-
ros város polgármesterének a köszöntésé-
vel, jókívánságával. 

A gyülekezet tagjai a hangverseny vé-
gén egy szeretetvendégséggel kedvesked-
tek a jelenlévőknek, így az est egy közös, 
személyesebb, áldásosan eltöltött alkalom-
mal zárult, amikor a vendégek és a kórusta-
gok számára egyaránt lehetőség nyílt arra, 
hogy új kapcsolatokat alakítsanak ki, és 
megoszthassák egymással az Úrral szerzett 
tapasztalataikat is.

Man Eszter Csilla

A Békéscsabai Gyülekezet hagyományai-
hoz híven március 26-án az idén is meg-
tartotta  húsvéti ünnepélyét. 

A lelkészünk által tartott áhítatot ver-
sek, színvonalas kórus- és énekszolgá-
latok, zenei betétek, bibliai igeversek és 
Ellen White-idézetek színesítették. 

A program közel hozta a nagyszámú 
hallgatóság számára Krisztus Urunk szen-
vedéstörténetét, halálát és feltámadását. 

Bízunk abban, hogy Megváltónk közelgő 
eljövetelének reménysugarát is sikerült a 
megjelentek szívébe ültetni.

Hálásan köszönjük mindazok áldoza-
tos felkészülését és szolgálatát, akik részt 
vettek az ünnepély megvalósításában. 
Természetesen minden dicsőség az Úré, 
amiért megáldotta azt a törekvését a gyü-
lekezetnek, hogy évről évre megrendez-
hesse a békéscsabaiak nagy örömére ezt a 
felemelő alkalmat.

Zana Zoltánné Inci

Ez év március 19-én újra jeles eseményben 
volt része a Sátoraljaújhelyi Gyülekeze-
tünknek. A Sárospataki Református Gim-
názium tanrendjében szerepel a „kiszál-
lás”, ami egy-egy felekezet gyülekezetének 
meglátogatását jelenti. Ilyenkor egy-egy 

gimnáziumi osztály látogat el azon egyház 
valamely gyülekezetéhez, ahová hívják 
őket.

A húsvét előtti kiszálláson a Sátoral-
jaújhelyi Gyülekezetünket látogatta meg a 
9/a. osztály. E csoport háromféle képzésre 

tagozódik: 1) speciális, emelt 
óraszámú angol és német, 2) 
emelt óraszámú biológia-ké-
mia, illetve 3) emelt szintű 
matematika-informatika. A 
felekezetismeretben, illetve 
a vallásoktatásban közösen 
vesznek részt, mind a 32-en.  A 
kiszálláson 29-en voltak jelen, 
Nagyné Nádasi Erika vallás-
tanárral, illetve Csákiné Győri 
Beáta osztályfőnökkel együtt.

Az istentiszteleti alkalmon Kormos 
Erik lelkipásztor hirdette az Igét. Az alkal-
mat nem csak a gimnazisták szolgálata tet-
te színessé, hanem a mintegy féléve alakult 
KER-SZONG evangelizációs együttes is, 
amelyet a gönci-sátoraljaújhelyi gyüleke-
zet testvérei alkotnak. 

Istennek legyen hála a színes evangeli-
zációs alkalomért!

-s -k

Új esély  Kamuton
Kamuton is levetítésre került a nemrégi-
ben készült Új esély c. keresztény film! A 
helyi adventista gyülekezet tagjai lelkesen 
szervezték a rendezvény lebonyolítását a 
kis településen. Kis település, de nagy ösz-
szetartás! Az ezer lelkes községben főleg a 
nyugdíjas korosztály fog össze. A fiatalokat 
sajnos csak kis számban sikerült kimozdí-
tani április 3-án este a TV és a számítógép 

mellől, így csak utólag, a nagyszülőktől 
tudhatták meg, milyen tanulságos, jó film 
az Új esély.

A filmvetítés végén az író-rendező, 
Czeily Tibor – aki személyesen hozta el és 
vetítette le a filmet – készségesen válaszolt 
a közönség kérdéseire. Többen is gratu-
láltak a kedves, közvetlen fiatalembernek, 
akiről az is kiderült a beszélgetések köz-
ben, hogy alig múlt 30 éves. Isten áldását 
kívánjuk életére és további munkájára!

Hortobágyi Mártonné

Reformátusok felekezetlátogatáson

Húsvéti jótékonysági hangverseny

Húsvéti ünnepély Békéscsabán

Az  Adventista  félóra   
következő  műsorát   

május  20-án,  pénteken,   
13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.

A kórus 
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Hozzá tartozom!
Ezzel a címmel rendezték meg 2016. áp-
rilis 9-én az orosházi Regionális ifjúsági 
napot. Az alkalomnak – amelyen mintegy 
ötven fiatal vett részt –, az Orosházi Gyü-
lekezet adott otthont. Ezúttal is szeretnénk 
megköszönni vendégszeretetüket és ked-
vességüket!

Az örömteli nap egy szokatlan, újszerű 
elemmel indult: egy ifjúsági úrvacsorával, 
amit Csizmadia Róbert lelkész tartott. Azt 

hiszem, mindenki nevében mondhatom, 
nagyon áldásos és felemelő volt. A prog-
ramot sokszínű zene- és versszolgálatok 
gazdagították. 

A szünetben megkóstolhattuk azt a sok 
finomságot, amit a gyülekezet testvérei 
készítettek oly nagy szeretettel, így ezután 
telt hassal és széles mosollyal vettünk részt 
a délutáni alkalmon is, ahol az összevont 
ifjúsági kórus szolgált a medgyesegyházi 
fiatalok kíséretében. A továbbiakban inter-
aktív csoportmunka várta a jelenlevőket, 
ahol fiatalok és idősek egyaránt lelkesen 
vettek részt a feladatok kidolgozásában. 

Négy példázat közül választ-
hatott a kialakult négy cso-
port, melyeket különböző-
képpen mutathattak be. Volt, 
aki verses formában, volt aki 
jelenetben mutatta be az általa 
választott példázatot. 

A szombatot közösen zár-
tuk, majd együtt Gyopáros felé 
vettük az irányt, ahol csapat-
erősítő játék várt bennünket. A 
szervezők mindent gondosan 
kitaláltak, mi csak élvezhettük 

a kellemes időt. A játék lényege nem a győ-
zelem volt, annál inkább a csapatban való 
együttműködés és az együtt gondolkodás. 
Miután mindenki leszaladgálta az ebédet, 
visszatértünk a gyülekezetbe egy kis túl-
élőcsomagért.

Este nyolc órától sportjátékokon vet-
tünk részt a Táncsics Mihály Gimnázium 
tornatermében, eleget téve így az egészsé-
ges életmód mind a nyolc alapelvének.

Hiszem azt, hogy mindenki, aki részt 
vett ezen az ifjúsági napon, úgy lelkileg, 
mint testileg feltöltődött, és velem együtt 
mondja: Hozzá(d) tartozom! És nem csak 
ma, hanem örökre!                                                     O.K.

Életmódsorozat 
Békésen
Egészségedre! címmel tartottunk életmód 
előadás-sorozatot Békésen. Az előadások 
után minden alkalommal átmozgattuk 
testrészeinket. A jelenlévők szívesen be-
kapcsolódtak a tornába. Az előadásokat 
tartó testvéreink különböző oldalról köze-
lítettek az egészség témaköréhez.

A résztvevők hallhattak  a búzafűlé 
egészségvédő hatásairól, természetes 
táplálékkiegészítőkről, a magnézium 
egészségmegőrző szerepéről, a vízgyógy-
ászatról, elfelejtett gyógymódjainkról, az 

éjfél előtti alvás fontosságáról a ki-
merültség elleni harcban. Hasznos 
információk hangzottak el az alter-
natív gyógymódok irányzatai közöt-
ti eligazodáshoz.

Két előadás  a kegyelem üze-
netét hozta a szív- és érrendszeri 
betegségekkel, illetve a cukorbeteg-
séggel kapcsolatban, mivel mindkét 
témában a betegségek életmóddal 
történő visszafordíthatósága volt kihang-
súlyozva. Az előadások segítettek annak 
megértésében, hogy a csodálatos Tervező 
és Fenntartó szervezetünket regeneráló 
képességgel látta el. 

A bemutatott életmód a tradicionális 
magyar konyha néhány elemét száműzi 
gyakorlatunkból, de kárpótlásul szolgál 

a koleszterinmentes értrend betegségeket 
visszafordító jótékony hatása is.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy az 
előadás-sorozat sokak testi-lelki egészsé-
gét segíthette elő.

Pilán Viktor

Már régóta készültek a halasi testvérek, 
hogy valami egyedi, valami más módon 
is megpróbáljanak tenni valamit Halasért. 
Pár héttel ezelőtt diótörés, diópucolás volt 
a „téma”, közben jót beszélgettek a vendé-
gekkel. Aztán elindult egy evangelizációs 
sorozat, ami egyre inkább egy beszélgetős, 
kapcsolatteremtő alkalommá válik, ahova a 
testvérek is, vendégek is szívesen eljönnek. 

Most pedig ez a szeretetotthoni látoga-
tás. Rendhagyó volt abban az értelemben, 
hogy az evangelizációra járó vendégek 
is a szolgálattevők között vettek részt a 

műsorban. Együtt énekeltek, pogácsát és 
süteményt készítettek a gondozottaknak, 
ajándékot vittek és elbeszélgettek velük. 
Kimondottan áldott alkalom volt ez is, 
ugyanúgy, mint az előzőek.

Hisszük, hogy az együtt-gondolkozás-
ban, az együtt végzett munkában hatalmas 
erő rejlik.

Gyürüs István

Ünnepély a kiskunhalasi 
szeretetotthonban

Az Igét Csizmadia Róbert nyitotta meg  
a gyülekezet előtt

A fiatalok egyik szolgálata

Az otthon lakói érdeklődve hallgatták  
a testvérek szolgálatát
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Jelentkezni a www.bibliataborok.hu honlapon lehet, vagy közvetlenül a gyermekszolgalatok@gmail.com e-mail címen.  
A jelentkezési lap az egyház honlapjáról is letölthető. A tábor teljes költsége 28 000 Ft, amely a szállást, étkezést  

és a tábori programok költségeit is tartalmazza. Jelentkezési határidő: 2016. június 15.

Március 22-én Nagy Vilmos Isten szere-
tetének története Csittszentivánon című 
könyvét mutattuk be Berettyóújfaluban a 
Bihar Vármegye Galériában. Vendégeink 
voltak: a szerző és Farkas Attila adventista 
lelkész. 

Az Adventista Egyház a protestáns 
reformációig vezeti vissza történetét. Hi-
vatalosan 1863-ban alakult meg különbö-
ző keresztény egyházak tagjaiból, akik hit-
tek Jézus Krisztus második eljövetelében, 
erős vágy élt bennük, hogy megismerjék 
a bibliai próféciákat, és hitték, hogy a hét 
hetedik napja a szombat. 

Nagy Vilmos könyvében bemutatja, 
honnan származik. Csittszentiván egy 
alig másfélezer embernek otthont adó kis 
falu Székelyföldön. Valamikor a protes-
tantizmus is gyökeret vert itt, és amikor az 
adventüzenet a hírnökök útján ideérkezett, 
be- és elfogadásra talált sok ember lelké-
ben.

Ír az első szombatot ünneplő gyüle-
kezetről, akiknek tagjai történetüket, in-
dulásuk körülményeinek emlékeit máig 
ápolják. Ez a kis kötet visszatekintés az 
elmúlt száz év legfontosabb eseményeire, 
miközben bevonja az olvasót, úgy, hogy 
az egykor élt hívő emberekkel együtt mo-
solygunk, és szinte látjuk napok alatt fel-
épülő templomukat.

Kocsis Csaba

Isten szeretetének 
története

Rólunk írták…

Forrás: BIHARI HÍRLAP, XXVI. évf., 
3. szám (2016. április)

Dunaújvároson 
ilyen még nem volt
Március 26-án a kis, 8 tagú gyülekezetünk 
létszáma 26 főre emelkedett. Jöttek a sza-
badegyetemről – barátaink, és a Kőbányai 
Gyülekezetből testvéreink – lelkészükkel 
együtt. Áldásos, színvonalas, örömteli úr-
vacsorai istentiszteletünk volt. Megható 
volt Jézus haláláról, feltámadásáról prédi-
kációt hallgatni, énekelni, verset mondani. 

A közös ebéd után a csoport nagy ré-
sze délutánra is maradt, és mindannyian 

nagyon jól éreztük magunkat, áldásban 
részesültünk.

Gyürüs István

Immár harmadszor jártunk az Országos 
Kardiológiai Intézet gyermekkardiológi-
áján. Célunk, hogy örömet szerezzünk a 
beteg gyermekeknek, és lelki feltöltődést 
nyújtsunk a szülőknek, ápolóknak. 

Az elmondott gyermektörténet Isten 
mérhetetlen szeretetéről szólt. Ez alkalom-
mal is az éneklés volt a középpontban. Az 
énekeket bulletin formájában a gyülekezet 
elérhetőségével ki is osztottuk. A szülők, 
sőt a nővérek is lelkesen énekeltek ve-
lünk együtt. Ajándékaink, amiket vittünk, 
csupán csepp a tengerben ahhoz képest, 
hogy milyen lelki örömöt tudtunk adni, az 
Úr segítségével. Öröm és kikapcsolódás 
ez – még ha csak rövid időre is – a beteg 

gyermek mellett. Hiszen óriási próba a 
szülőnek, amikor a legféltettebb kincse, a 
gyermeke beteg.

Kérünk, imádkozzatok ezért a szol-
gálatért is, hogy folyamatosan végezzük! 
Beszámolónkkal bátorítani szeretnénk más 
gyülekezeteket is az ilyen jellegű missziós 
szolgálatra. Az Úr azt ígérte, a mag kikel, 
de vetni nekünk kell!

„Áldott legyen az ő dicsőséges neve 
mindörökké, és teljék be dicsőségével az 
egész föld. Ámen!” (Zsolt 72:19).

Kovács Zsuzsa

Látogatás az Országos Kardiológiai 
Intézet gyermekkardiológiáján

Az ünneplő gyülekezet egy része
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Zenei nap
Az unió szervezésében zenei napot tartot-
tunk március 5-én a Terézvárosi Gyüleke-
zetben. Délelőtt a helyi gyülekezet meg-
szokott szolgálatai mellett Tarjáni Anikó 
énekét, három kórus – a Békés-Csongrád 
megyei kamarakórus, az Acapella and 
Musica énekegyüttes és a helyi kórus – 
szolgálatát hallhattuk. 

Pörneki Attila testvér, az unió zenei 
vezetője ismertette az új gyülekezeti éne-
keskönyv szerkesztésének előrehaladását 
és a nyári, bózsvai zenei táborral kapcsola-
tos előkészületeket. Osvald László lelkész 
testvér a tanítványságról beszélt igehirde-
tésében, Mt 28:16–20 verse alapján, misze-
rint a kételkedésre a legjobb megoldás az 
evangélium hirdetése. Vallásos életünk a 
hétnek ne csupán egy napjára korlátozód-
jon, hanem fogja át a hét minden napját. 

Jézus példázatában rávilá-
gított, hogy a szőlővessző 
akkor terem gyümölcsöt, ha 
a tőkén marad, abból táplál-
kozik.

A délutáni istentisztele-
ten a három kórus szolgála-
ta után az összevont kórus 
két szolgálatát hallhattuk. 
Pörneki testvér elmondta, 
hogy a Zenei Osztály is csat-
lakozik az unió programjá-
hoz: minden tagot vonjunk 
be a szolgálatba. Ennek szép példája e 
délután is, amikor fiatalok hangszerekkel is 
csatlakoztak a gyülekezet énekéhez. Isten 
végidei népének két feladata van: felké-
szülni a Jézussal való találkozásra, más-
részt pedig a délelőtt hallott misszióparancs 
teljesítése. Minden gyülekezeti tag érezzen 
felelősséget arra, hogy tegyen bizonyságot 
Jézusba vetett hitéről. Ez a Lélek átformáló 
munkájával történhet meg. Mit tud ebben 

a folyamatban tenni az unió zenei élete? 
Az osztály munkája istentiszteleteinket 
ugyanúgy szolgálja, mint a többi osztály. A 
zene nemesbítse valamennyiünk lelkét. A 
zene hallgatásakor, énekléskor érezzük azt, 
hogy istentiszteleten vagyunk! Ezt akkor 
tapasztaljuk, ha a Szentlelket befogadjuk 
Ef 5:18b–20 veresei szerint.

Fekete István

Erdély szívéből, a Marosvásárhelyi „B” 
Gyülekezetből és a környék gyülekezetei-
ből érkezett a miskolci körzetbe az Alpha 
Brass, hogy a húsvéti hétvégét együtt töltse 
az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttessel.

Hosszú előkészület, sok szervezés és 
készülődés előzte meg ezt a hosszú hétvé-
gét. Péntek este egy átmeneti anyaotthon 
lakóit örvendeztették meg testvéreink, ahol 
kilenc édesanya és huszonhárom gyermek 
várta nagy érdeklődéssel a zenekar szolgá-
latát. Hangszerbemutató keretében próbál-
ták az otthon lakóival, és persze az izgő-
mozgó gyermekekkel megismertetni a réz-
fúvós hangszereket. Suhaj Renáta lelkész 
testvérünk kisfilmek segítségével mutatta 
be, hogy a mi mennyei Atyánk mennyire 
szeret bennünket. Az igei és a zenei szol-
gálat mellett gyakorlati segítségnyújtásra 
is sor került; az ADRA élelmiszercsomag-
jaival ajándékoztuk meg a rászoruló csalá-
dokat.

A szombat délelőttöt a Miskolc „B” 
Gyülekezetben töltöttük. Reggel 8 órakor 

találkozott először a két 
zenekar. Mennyei segít-
ségért fohászkodtunk, 
mert ennyi hangszert 
karmester nélkül szépen 
megszólaltatni embert 
próbáló feladatnak lát-
szott. A közösen előadott 
darabokat komoly felké-
szülés előzte meg, hiszen 
mindenki a maga csa-
patában tudott csak próbálni, ezért is volt 
szükség egy összpróbára. 

A vendég testvérek saját műsorukkal 
minket is megörvendeztettek. Az Igéből 
Nagy Imre testvér szolgált, akinek külön 
köszönjük, hogy részt vett a zenei alkal-
mon, és karmesterként is segítette, hogy 
még szebben dicsérhessük Alkotónkat.

 A szombat délutánt a Miskolc „A” 
Gyülekezetben töltöttük. A program itt is 
gazdag volt, ami sok zenével és a laodiceai 
gyülekezetnek küldött üzenet átgondolá-
sával telt, melyből ismét erőt nyerhettünk 

küldetésünk betöltéséhez.
A délutáni órát köve-

tően kimentünk a belváros 
egyik terére. Itt is éreztük 
a jó Isten segítségét, mert 
a kedvezőtlen időjárás el-
lenére az arra járókat finom 
süteménnyel kínálhattuk, és 
könyveket, folyóiratokat is 
ajándékoztunk nekik, me-
lyeket szívesen fogadtak a 
gyönyörű zenei szolgálat 
mellett. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni mindkét 

gyülekezetnek a szíves fogadtatást és a sze-
retetvendégséget!

Ezzel még nem ért véget a közös szol-
gálat. Vasárnap a Sajószentpéteri Baptista 
gyülekezetben ismét közösen dicsérhette 
az Urat a két zenekar. A helyi gyülekezet 
örömmel és testvéri szertettel fogadott 
minket, akiket Molnár Miklós lelkész test-
vérünk köszöntött. 

Az igei gondolatokat Szendrei János 
szólta, aki elmondta, hogy az igazságról  
életében először az ő adventista nagyma-
májától halott, akinek minden gondolata és 
beszéde szüntelen az Ige és Jézus tanításai 
voltak. Az ő tanítása révén ismerte meg az 
Urat.

Nem tudunk eléggé hálásak lenni Is-
tennek azért, hogy megsegített és velünk 
volt ezen a   mozgalmas hétvégén, és nem-
csak a hittestvéreinknek, hanem az anyaott-
hon lakóinak, a járókelőknek és a baptista 
gyülekezet tagjainak is szolgálhattunk az Ő 
dicsőségére.

Muskatalné Bézi Enikő  
és Muskatal Szabolcs

Két zenekar találkozója

Az összevont kórus egyik szolgálata

A szolgálattevők és a zenekari tagok egy része
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Pásztor Ottó
1930–2016

Hívő szülők gyermekeként nevelkedett. 
Lelkészi pályafutása előtt a katonaságnál 
hite miatt megjárta a hadbíróságot. 1954-
től nyugdíjba vonulásáig egy munkahe-
lye volt, a Hetednapi Adventista Egyház. 
Pályáját édesapja, Pásztor József mellett 
kezdte el mint népevangélista. Tanúja volt, 
hogy édesapját koncepciós perbe fogták. 

Szolgálatát Mátészalkán kezdte, majd 
feleségével és két gyermekével Debrecen-
ben, Salgótarjánban, Békéscsabán, Szol-
nokon, Nyíregyházán, Székesfehérváron 
folytatta, végül nyugdíjasként a Budapest 
„B” Gyülekezetben és Veszprémben fe-
jezte be. Előszeretettel beszélt Istenről és 
szép jelleméről, valamint a lelki élet szép-
ségéről. Sok példát használt prédikációi-
ban, rászolgálva a „történetes Ottó bácsi” 
titulusra. Szolgálata során sokat látogatott, 
gondozta és viselte terhét a rábízottaknak. 

Vérbeli prédikátor volt. Betegségé-
ben is az Ige gondolatainak emlegetése és 
imádkozások sora váltogatta egymást. Szó 
szerint, utolsó leheletéig prédikátor volt. 

2016. március 24-én Ócsai Tamás, 
Ősz-Farkas Ernő és egykori pályatársa, 
Ócsai Sándor búcsúszavai mellett helyez-
tük ideiglenes pihenőhelyére a veszpré-
mi temetőben. A vigasztalás szavaiban 
hallhattuk, hogy bár testünk elporlad itt a 
földön, de az Ige örökké, kőszirtként meg-
marad. Ne nyugtalankodjunk tehát, hanem 
hittel tekintsünk Jézusra, aki a feltámadás 
és az élet – hangzott a sírnál.   

Csak egy pillanat és találkozni fog 
„Munkaadójával”. Emlékét szeretettel 
őrizzük. Boldog viszontlátásra!

Cs.

  

özv. Rózsa Lászlóné
sz.: Fekete Zsófia

1918–2015

December 9-én a debreceni temetőben 
vettünk búcsút a feltámadás reménységé-
ben özv. Rózsa Lászlóné testvérnőnktől. 

Testvérnőnk 1958-ban fogadta el a 
Jézus Krisztus második adventjébe vetett 
hitet, s hitvalló keresztségben részesülve, 
több mint 57 éven át volt hűséges, aktív 
tagja a Hetednapi Adventista Egyház Deb-
receni Gyülekezetének. Úgy emlékezünk 
reá, mint akinek odaszánt, elkötelezett 
életét Isten megáldotta: szellemi frissessé-
gének köszönhetően minden napja a Bib-
lia olvasásával kezdődött, és még 97 éves 
korában is buzgón olvasta, tanulmányozta 
a Jelenések könyve kommentárt… Egyé-
niségére a szerénység, a kedvesség és a 
segítőkészség volt jellemző.

Ravatalánál Szilasi Zoltán, gyülekeze-
ti lelkész elhunyt testvérnőnk egyik ked-
ves igéjéről szólt a jelenlévőkhöz: „Hall-
gass rám, Jákób háza, és Izráel házának 
egész maradéka, ti, akiket születésetek óta 
hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: 
Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz koro-
tokig én hordozlak! Én alkottalak, én visz-
lek, én hordozlak, én mentelek meg. Ugyan 
kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mér-
hetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, 
akihez hasonlítanék?... Emlékezzetek az 
ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, 
nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám ha-
sonló!” (Ézsaiás 46. fejezete).

A sírnál a Debreceni Gyülekezet kö-
zössége énekszolgálatával, Restás László 
lelkipásztor pedig a feltámadás igéivel 
szólt a gyászoló családhoz és a részvét-
nyilvánítókhoz.

„Boldog és szent, akinek része van az 
első feltámadásban: ezeken nincs hatalma 
a második halálnak; hanem lesznek az 
Istennek és a Krisztusnak papjai, és ural-
kodnak ő vele…” (Jelenések 20:6).

Sz. Z.

  

Banga Árpád
1934–2015

Árpi bácsi 1934. február 2-án született, 
Unoka nevezetű erdélyi kisfaluban. Itt ta-
nult és nevelkedett, illetve itt ismerkedett 
meg élete párjával, akivel, közel hatvan 
éven át boldog és meghitt családi életet 
éltek. 

1958 júniusában örök szövetséget kö-
tött az Úrral, ezen hitben nevelte gyerme-
keit is. 1978-ban Nyárádszeredába, majd 
1993-ban gyermekei hívására Budapestre 
költöztek. Azóta a Hetednapi Adventista 
Egyház Pestszentlőrinci Gyülekezetének 
oszlopos tagja volt. 

Életét és munkáját önzetlen és őszin-
te szeretet, hála, jóindulat, segítőkészség, 
alázat, megbízhatóság, kitartás jellemez-
te. Gondoskodó családapaként, munkáját 
mindig pontosan és szorgalmasan vé-
gezve biztosította családja megélhetését. 
Példás élete, felejthetetlen mosolya mély 
nyomokat hagyott családja, szomszédai, 
barátai és ismerősei körében. Mindig há-
lás volt azért, hogy egészségben, családja 
és gyermekei által körülvett szeretetben, 
az Úr iránt elkötelezett – rendíthetetlen 
és erős hittel, szolgálatban élheti életét. 
Teljes meggyőződéssel hitte, és a kórhá-
zi ágyán is arról tett bizonyságot, hogy őt 
az Úr Jézus nagyon szereti és ő is nagyon 
szerette Urát, mélyen hitte közeli második 
eljövetelét. Példaképei a Bibliából Dáni-
el és társai voltak, hozzájuk hasonlóan a 
próbákban mindig kitartott hite mellett. 
Kedvenc Bibliaszövege többek között Ézs 
43:1: „És most, oh Jákob, így szól az Úr, 
a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne 
félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak 
téged, enyém vagy!” Kedvenc éneke „Ó 
mily hű barátunk Jézus” című ének volt.

2015. december 18-án váratlanul be-
következett halála nagy űrt hagyott szere-
tő családja, barátai és ismerősei életében. 
A feltámadás reményében búcsúztunk tőle 
2016. január 7-én. A vigasztalás igéit Ősz-
Farkas Ernő és Bodnár János lelkészek 
szólták. 1Tim 4:7–8 versével búcsúztunk, 
és szívünkben a találkozás reménységével 
tekintettünk előre.

H. B.

  

Búcsúzunk...

„  És  ímé  hamar  eljövök;  és   az  én  jutalmam  velem  van…”  
(Jelenések  22:12)
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Budapesten nagy esőzés volt. Hánykolódtam és 
forgolódtam az ágyamban, képtelen voltam aludni, 
miközben a Keleti pályaudvaron éjszakázó mene-
kültekre gondoltam.

Már egy ideje a menekültek – a Szíriából, 
Irakból és Afganisztánból elindult több százezer 
ember, akik kétségbeesetten próbáltak eljutni Nyu-
gat-Európába az elmúlt évben – foglalkoztatták a 
gondolataimat. Szeptemberben csatlakoztam egy  
adventista csoporthoz, akikkel napi szinten szend-
vicseket készítettünk és kiosztottuk a menekültek-
nek a Budapest-Keleti pályaudvaron.

De most, miközben próbáltam elaludni, a 
gondolataim folyton a megázott menekültek körül 
forogtak.

Fáznak, fáradtak? Vajon ők sem tudnak aludni?
Végül, a kora reggeli órákban megkértem a 

férjem, hogy menjünk ki az állomásra, hátha van 
a menekültek között valaki, aki eljönne hozzánk, 
hogy vegyen egy meleg fürdőt, és aludjon egyet 
egy kényelmes ágyban. 

Nem voltunk biztosak abban, hogy ez egy jó 
ötlet. De kértük Jézust, hogy mutassa meg az Ő 
akaratát, és vezessen minket egy olyan személy-
hez vagy egy családhoz, akiknek szükségük van 

erre. Gondoltuk, jobb lenne egy családot meghívni, 
mivel a gyerekeknek több törődés kell. Az én két 
gyermekem mélyen aludt otthon.

Az állomáson észrevettük, hogy a menekültek 
jó része már elutazott. De még így is sokan voltak 
ott, további induló vonatokra várva. Egy nagyobb, 
afgán csoport nem jutott fel a vonatokra, ezért elha-
tároztuk, hogy őket kérdezzük meg, elfogadják-e a 
vendéglátásunkat.

Ahogy egymás után kérdezgettük a családo-
kat, egy Sajid nevű fiatalemberrel találkoztunk, aki 
beszélt angolul. Ő segített nekünk fordítani.

A menekültek alig várták, hogy vonatra ülhes-
senek, ez volt az egyetlen céljuk. Senki nem akarta 
elhagyni az állomást. De legalább Sajid örült, hogy 
velünk jöhetett.

Míg kimostuk a ruháit és átázott takaróját, 
megismerkedtünk. Beszéltünk neki Jézusról és re-
ménységünkről, miszerint meglátjuk Őt visszatérni 
a felhőkben, hogy elvigye az övéit az Ő országába. 
Mondtuk Sajidnak, hogy Jézus szereti őt, és Jézus 
szeretete motivált bennünket, hogy segítsünk a rá-
szorulókon.

Sajid imádkozott velünk. Láttuk, hogy a be-
szélgetésünk megérintette a szívét.

Vendégünk tele volt 
aggodalommal. Sok nehéz-
ségbe ütközött, míg Buda-
pestre ért, és félt a további 
akadályoktól. Feladta az 
eredeti tervét,  hogy vonattal 
utazzon tovább, és remélte, 
hogy egy taxisofőr elviszi 
őt Németországig. De ez az 
út drága lett volna, és ehhez 
nem volt elegendő  a pénze.

Mondtuk Sajidnak hogy 
mi hisszük, hogy Jézus vele 
lesz,  ha kérjük Őt. Többször 
is imádkoztunk együtt.

Reggel későn keltünk, 
majd délután visszamentünk 

a vasútállomásra. Amint leparkoltunk, egy osztrák 
rendszámú autó parkolt le a miénk mellé. Megtud-
tuk, hogy a sofőr, Patrick, az osztrák ORF televízi-
ónál dolgozik operatőrként. Patrick elmondta, hogy 
egy osztrák konvojt jött filmezni, akik éppen most 
érkeztek, hogy menekülteket szállítsanak Ausztriá-
ba, térítésmentesen.

Sajid szkeptikus volt az Ausztriába való uta-
zást illetően, még akkor is, ha ez az út ingyen volt, 
mivel eltökélte magában, hogy taxival fog utazni, 
egyenesen Németországba. Én biztattam, hogy 
gondolja át, hiszen Patrick segítőkésznek tűnik, és 
Isten küldhette őt, válaszként az imáinkra.

Több gyülekezeti taggal együtt gyűjtöttünk 
pénzt Sajidnak, egy  testvérnő egy kis csomagot 
is készített neki ruhákkal és egyéb szükséges dol-
gokkal.

Sajid eljutott Bécsbe. Megérkezésekor Patrick 
várta, és elhívta az otthonába, majd segített neki, 
hogy továbbutazhasson vonattal Németországba.

Sajiddal a mai napig tartjuk a kapcsolatot  
Viberen, és nagyon kedves velünk.

Jelenleg a német nyelvet tanulja, és készül, 
hogy munkát vállaljon Németországban.

„Nem az-é az igaz istentisztelet, hogy az éhe-
zőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosó-
kat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruház-
zad?” (Ézsaiás 58:7).

Moldován Zsuzsa,  
az ASI Magyarország önkéntese
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A D R A  h í r l e v é l

Szállást adtam egy menekültnek 
éjszakára a budapesti otthonunkban
Sajid velünk imádkozott. Látható volt, hogy beszélgetésünk megérintette a szívét.

Az Adventis Review online kiadásában  
2016. március 24-én megjelent cikk fordítása.

1%

1%

1%KEDVES TESTVÉREK!
Szeretettel kérünk Benneteket, hogy személyi 
jövedelemadótok 1%-ával idén is támogassá-
tok az ADRA Alapítvány munkáját. Az így fel-
ajánlott összeget az ADRA Alapítvány a hátrá-
nyos helyzetű embertársaink, krízishelyzetbe 
került családok, árva gyermekek, valamint 
a katasztrófa sújtotta települések lakóinak 
megsegítésére használja fel. 

A 2015-ben folyósított 1%-os felajánlá-
sok eddig beérkezett összege 2 154 234  Ft 
volt. Ennek az összegnek a 70%-a az ADRA 
alapító okiratában meghatározott cél szerinti 
tevékenységekre (szociális segélyezés, karita-
tív gyermektábor, családon kívül nevelkedő 
gyerekek támogatása), valamint 30%-a a tör-
vényi előírások szerint működési költségekre 
kerül felhasználásra.

Szeretnék köszönetet mondani minden 
kedves, eddigi felajánlónak! Kérünk, hogy az 
1%-os bevallások idején idén se feledkezze-
tek meg az ADRA Alapítványról!

ADRA Adventista Fejlesztési  
és Segély Alapítvány

19661414-1-42
Az ADRA kuratóriumának nevében: 

Zohán Tünde 
 ügyvezető igazgató

Sajid Safi (jobbra), egy afgán menekült a Moldován család otthonában (TED)

Sajid Safi (középen) a barátaival Németországban (TED)


