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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2016. május 28.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XVIII. évfolyam 5. szám

A május 7-ei szombaton mozgalmas 
hétvégéje volt a Miskolci Gyülekezetnek. 
Országos ifjúsági nap, gyülekezeti képzés 
és Bibliai Olimpia is volt.

A péntek esti szombatkezdő istentisztele-
ten a céltalanságról, az élet igazi értelmé-
ről hallhattunk prédikációt. Célirányosan 
hívtuk már erre az alkalomra is a gyüleke-
zet barátkozóit, elmaradt tagjait is. Hiszen 
a kegyelmi idő rövidsége miatt Megvál-
tónk egyre sürgetőbben hív – és hív visz-
sza – mindenkit. Isten Igéjét Kovács-Bíró 
János testvérünk szólta, a tőle megszokott 
átélt lelkesedéssel és ugyanakkor mélysé-
ges egyszerűséggel.

Másnap már a szombatiskola alkal-
mával szinte tele lett a gyülekezetünk.  
A szombati prédikációk alatt megközelí-
tőleg 280-300 vendég örvendeztetett meg 
bennünket a jelenlétével. Szinte az egész 
keleti országrészből érkeztek testvérek, 
de voltak felvidékiek is, külön örültünk 
kolozsvári gyülekezet ifjúságának, akik 
gyönyörű kórusszámaikkal bilincselték 
le a figyelmünket. Idősebbet és fiatalt is 
magával ragadó prédikációkat hallhat-
tunk. Lehetett érezni a Lélek jelenlétét a 
gyülekezeti termekben, átéreztük az idő 
sürgetését, hitünk törékeny voltát, Isten-
re utaltságunkat. Igazi hiterősítő volt ez a 
nap minden jelenlévő számára! A program 

technikai szempontból 
történő lebonyolításához 
Törőcsik Ábel szemé-
lyében kaptunk segítsé-
get, így ki tudtuk vetíteni 
a felső termünkben is a 
prédikációt. Ám még így 
is voltak testvérek, akik 
csak az udvaron tudták 
hallgatni az Igét.

Rövid szünet után kezdődött a délutá-
ni képzés, amikor János a gyülekezetek 
megújulásáról tanított bennünket. Nem-
csak a gyülekezetek fejlődésének kulcsa a 
nyitottság, de saját magunk üdvösségének 
is. Aki bezárkózik, kikerül az isteni erő-
térből is, az igazi tanítványok mindig át 
tudták adni az evangélium üzenetét, a ke-
reszténység ezért nem halt ki soha. Ezért 
lenne fontos, hogy a hallottakat fel tud-
juk használni a hitéletünk során, valóban 
megújítva egyházi és saját életünket is.

A képzés közben a fiatalok a B gyü-
lekezetben beszélgettek Csizmadia Otamo 
Helivel.

Közben még szintén a B gyülekezet-
ben, Bálint György testvér koordinálásá-
val a Bibliai Olimpia következő forduló-
jára is sor került.

A nap közös vacsorával zárult. Öröm 
volt számunkra, hogy a jelenlévők lét-
száma alig apadt a nap folyamán. Azért 
imádkozzunk, hogy a hiterősítésnek és a  

Katasztrófaelhárítás Miskolcon 
– Isten vezetésével

ICORE képzés és Regionális ifjúsági hétvége

Az Igét Kovács-Bíró János nyitotta meg  
a népes gyülekezet előtt

Az Apáczai Csere János utcai kápolna (Miskolc „A”)  
zsúfolásig megtelt imaterme

Közös ebéd az udvaron
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tanításnak hosszú távú hatása legyen, 
hogy valóban hozzájáruljon a lelki meg-
újuláshoz!

Mintegy 40 fiatal másnap még meg-
látogatta a tapolcai barlangfürdőt, amely 
nem mindennapi, maradandó élményt je-
lentett.

Meg kell említeni egy tapasztalatot is. 
Ezt mi – a házigazda gyülekezet – éltük 
meg. A tervezés során úgy döntöttünk, 
hogy nem rendelünk ennivalót, hanem 
mi készítjük el. Előre lehetett tudni, hogy 
mindez nem kis logisztikai feladat lesz. 

300 fővel számoltunk, de mint utólag ki-
derült, alábecsültük a létszámot. Szombat 
reggel úgy éreztük, hogy Suhaj Renáta 
testvérnő és a gyülekezeti bizottság egy 
kicsit túlvállalta a lehetőségeinket. „Va-
jon elférünk-e ennyien, s főleg elég lesz-e 
az ennivaló…?” – vetődött fel egyre több 
kérdés.

A hitben járó testvérek nyugtatgattak 
a kenyérszaporítás csodájával. S valóban, 
mivel az egész gyülekezet apraja-nagyja 
részt vett az előkészületben, így volt mit 
megáldania a Gazdának. Példás módon 

besegített a B gyülekezetünk és a körzeti 
gyülekezetek is. S azt tapasztaltuk, hogy 
az áldás ezen a területen sem maradt el. 
Elég lett az ennivaló, még a nagy létszám-
ban estig maradt testvéreknek sem kellett 
éhesen hazaindulniuk. Az isteni áldás 
mellett a szolgálat öröme is hiterősítő volt 
számunkra!

Köszönet az Úrnak és a résztvevők-
nek!

Tóth László
első presbiter

2016. január 23-án ünnepélyes keresztségi 
istentiszteletünk volt. Gabika már nagyon 
várta azt a napot, amikor szövetséget köt-
het Istennel. Sok próba és nehézség után 
Isten kapukat nyitott meg a kitartó imáink 
eredményeképp. 

Ez a nap, ahogyan a 2016. április 23-a 
is, a mennyben is különös öröm napja volt. 
Most, három hónappal később két személy 
keresztségének lehettünk tanúi. Marika a 
Mohácsi Gyülekezetből és Péter a Pécsi 
Gyülekezet tagja. Péter már kisgyermek-
ként is ismerte Istent, de az elmúlt évek 
nagy hatással voltak rá, és ezek arra kész-
tették, hogy az Istennel való kapcsolatát 
egy új szintre emelje.

Egy héttel korábban is ünnepeltünk 
a Pécsi Gyülekezetben. 2016. április 16-
án presbiterszentelésen vettünk részt.  
Dr. Michelisz Richárd testvérünk fel-
szentelését dr. Szilvási József testvér vé-
gezte. 

Mindhárom alkalommal éreztük a 
Szentlélek különös jelenlétét. A legutób-

bin még Isten gyógyító és fenntartó ke-
gyelmének különös munkáját is megta-
pasztalhattuk. 

Gyülekezetünk kórusa, zenészeink 
és versmondóink még meghittebbé tették 
szolgálataikkal az ünnepélyeinket. 

Az, hogy a legutóbbi két keresztség 
között napra pontosan három hónap telt el, 
gondolkodóba ejtett bennünket, és munká-

ra sarkall, mert közeledik július 23-a – ami 
ráadásul szintén szombatra esik!

Ömböli Gyula

Mosonmagyaróvár, 90-es évek közepe. 
Hérics Balázs, aki keresi helyét e világ-
ban, meghívást kap egy bibliai előadás-so-
rozatra. Tudja, érzi, hogy ez az ő útja, de 
jön egy vargabetű. Paks, majd utána Sop-
ron, ahol Isten újabb hívására: vívódás, 
elindulás, majd végleges elhatározás – ke-
resztség. De mikor és hogyan? Először is 
esküvő, majd saját lakás... 

2016. május 7., Sopron, a Bárka Bap-
tista Gyülekezet imaterme. Elérkezett a 
nagy IGEN napja. Kalocsai Tamás igehir-
detését a Saul fia című alkotás hátterével 
kezdte, azaz, hogy hányan utasították visz-
sza a felkínált főszerepet, mely ma a világ-
hírt jelenti. Ám Balázs ennél jobb szerepre 
mondott igent. Oscar-díj helyett örök élet 

a jutalom. S mi örömkönnyekkel voltunk 
tanúi Balázs bizonyságtevésének, hullám-
sírba temetkezésének és a krisztusi életre 
való feltámadásának. És reméljük, sokan 
követik majd Balázst, elfogadva az Isten 
rendezte „nagy filmben” felkínált örök 
szerepet. 

T. Sz.

Balázs elvállalta a szerepet

Napra pontosan háromhavonta 
keresztség Pécsett!

Marika és Péter keresztsége

Az áldáskérő imádság, dr. Michelisz Richárd 
testvér felszentelésének ünnepélyes pillanata

Az  Adventista  félóra   
következő  műsorát   

június  10-én,  pénteken,   
13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.
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Örömének
Keresztség Kecskeméten

„Öröméneket zengnek a mennyei angya-
lok boldogan,/mert minálunk szövetség-
kötés ünnepe van./E közösségben ifjú test-

vérünk Barnabás családra lelt,/tanításra, 
isteni hívó szóra csendes alázattal felelt.”

Így kezdődtek annak a versnek a sorai, 
amelyet egy kedves hittestvérünk írt ifj. 
Ősz Barnabás köszöntésére keresztsége al-
kalmából. 2016. április 9-én Kecskeméten 
történt ez az ünnepélyes szövetségkötés, 
amikor Simon István lelkész testvérünk 
hívta őt a keresztelő-medencébe. A tanúk 
pedig az ünneplő 
gyülekezet, a rokon-
ság és a mennyei 
seregek mind. Barni 
a gyülekezetben nőtt 
fel, amit eddig is csa-
ládjának tekintett, és 
nagy öröm számunk-
ra, hogy ilyen fiata-
lon döntött Krisztus 
követése mellett.

„Barnabás! … 
készen van már az 

útleveled,/Mennyei könyvekbe bekerült 
a neved!/Harcold meg hát hited szép és 
nemes harcát,/hogy nyerd el a dicsőséges 
mennyei koronát!”

Éger Izabella, Ambrus Gyöngyi

2016. május 7-én különleges szombatot 
töltöttek együtt a kárpátaljai magyar gyü-
lekezetek Beregszászon. Missziókong-
resszust szerveztünk, amelyre meghívtuk 
a magyar körzet minden gyülekezetét. 
A körzet legnagyobb gyülekezete, a be-
regszászi adott otthont az eseménynek. 
Jelen voltak a viski, a nagymuzsaji, a 
nagyberegi, a csongori és beregrákosi 
gyülekezetei.

Még különlegesebbé tette az alkalmat, 
hogy vendégül láthattuk Restás László 
testvért és feleségét Magyarországról, 
őket elkísérte még Magyar András testvér 
is. Restás László testvér 2012-ben már 
evangelizált Kárpátalján, amelyet Albert 
Zoltán testvér közreműködésével szervez-
tünk Visken. 

Az evangelizációt látogató vendégek 
közül néhányan komolyan érdeklődtek. 
Restás László testvér akkor arra kért min-
ket, hogy ha majd keresztelkedik valaki 
azok közül, akiket megismert Visken, hív-
juk meg őt is. Így került sor a fent említett 
időben a Missziókongresszusra és kereszt-
ségre Beregszászon, mivel egy kedves 
lélek Viskről úgy döntött, szövetségre lép 
Krisztussal.

Szombatiskolával kezdtünk, majd pe-
dig a délelőtti istentiszteleten Restás Lász-
ló testvér szólta Isten Igéjét Róm 6:3–9 
versei alapján, amelyben felhívta a jelen-
levők figyelmét Krisztus értünk hozott 
nagy áldozatára és a keresztég igazi jelen-
tőségére. A hitvallás után Restás László 
testvér merítette alá az újonnan születni 
vágyót. 

A lelki táplálék után a testire is sor 
került, amikor a Beregszászi Gyülekezet 
a bibliai vendégszeretetet gyakorolva fi-
nomabbnál finomabb ételekkel kínálta a 
testvéri közösséget. 

Délután szintén Restás László testvér 
szólta az Igét, majd a missziót a gyakorlat-

ba ültetve harmincan elmentünk két közeli 
faluba, ahol két órán keresztül házról ház-
ra járva keresztény irodalmat terjesztet-
tünk az érdeklődőknek. Végül a program 
befejezésekor összegyűltünk, és elmond-
tuk a friss tapasztalatokat, amit Istennel 
szereztünk. 

Ezúton mondunk köszönetet minden 
résztvevőnek, és elsősorban az Úrnak 
adunk hálát, mert különleges áldásban le-
hetett részünk ezen a szombaton.

(FGy)

Missziókongresszus és keresztség 
Beregszászon
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„A te hitednek vallomására…”

Zenei szolgálat

Új testvérünk köszöntése

„A keresztre feszített” című 10 részes 
előadás-sorozat – melyet a Remény-
ség Média Stúdió készített – a PAX 
Televízió műsorán megtekinthető 
(www.pax-tv.hu) 2016. május 13-tól 
minden pénteken 18.15-től. 

Előadó: Dr. Tokics Imre lelkész, fő-
iskolai tanár.

REK

Előadás-sorozat a PAX Televízióban
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Gyulára is ellátogatott a Jézus élete című 
festménykiállítás. A megnyitó 2016. május 
13-án, 17 órakor került megrendezésre a 
Kohán Képtárban.

A kiállítást egy brácsaszóló után, amit 
Vineter Mártontól hallhattunk, Gurzó K. 
Enikő nyitotta meg, aki művészettörténész 
lévén bevezetett minket a festmények kor-
szakaiba. Ennek segítségével megérthettük 
a kiállított festmények egyediségét. Ezután 
a művészettörténelmi nézőpont után Ócsai 
Tamást (a Hetednapi Adventista Egyház el-
nökét) hallhattuk, aki Jézus valódi életével 
ismertetett meg minket. Végezetül a meg-
nyitót Farkas Dávid hegedűszólója zárta.

Örömmel láttuk, hogy nagy az érdek-
lődés ez után a vándorkiállítás után, mivel 
ezen az alkalmon körülbelül 50 látogató 
jelent meg, és ebből több mint fele vendég 
volt.

A megnyitó után meg lehetett nézni a 
festményeket is, amiket Aknay János, ef 
Zámbó István és tábori csaba művészek al-
kottak.

A szeretetvendég-
ség sem maradt el egy 
kis sós sütemény formá-
jában, amit az Erkel Fe-
renc Kulturális Központ 
és Múzeum Nonprofit 
Kft. támogatott és szer-
vezett meg.

E festménykiállítás 
keretében előadásokra 
kerül sor (május 14–jú-
nius 4. között) péntek és 
szombat délutánonként 
18 órától, amelyeknek különböző témái szí-
nessé és érdekessé teszik a festményeket, Jé-
zus életének bemutatását. A témák például: 
„A szeretet biztosítéka”, „A megbocsátó Jé-
zus”, „Jézus a názáreti”, vagy éppen „Miért 
halt meg Jézus?”

A program része az iskolákban meg-
hirdetett rajzpályázat, melynek keretében 
a gyerekek Jézus életének különböző moz-
zanatairól rajzolhatnak, festhetnek. Az első 
helyezettek munkái a vándorkiállítás végén 

(2017-ben) közös kiállításon szerepelhet-
nek Aknay János, ef Zámbó István és tábori 
csaba alkotásaival együtt, Budapesten. En-
nek a rajzpályázatnak a célja, hogy a gye-
rekek körében ismertebbé váljon a Biblia és 
annak nagyszerű, érdekes történetei, különös 
hangsúlyt fektetve Jézus életére.

A kiállítás 2016. június 10-ig lesz meg-
tekinthető Gyulán, a Kohán Képtárban.

Horváth Orsolya

Jézus élete kiállítás Gyulán

A gyulai Jézus élete kiállítás résztvevőinek egy csoportja az ünnepé-
lyes megnyitón    (Fotó: rusznyák Csaba©)

Áldásos és egyben rendhagyó missziós 
szombatot töltöttünk Nyírbátorban, 2016. 
április 23-án, a város szívében levő modern 
Kulturális Központ egyik termében, amit a 
már több mint másfél éve együtt munkálko-
dó gyülekezetalapító csoport bérelt. Szom-
batunkat különlegessé tették a Debrecenből, 
Budapestről, Mátészalkáról és Nyírmeggyes-
ről érkező testvéreink szolgálatai. A kis terem 
zsúfolásig megtelt, olyannyira, hogy voltak, 
akik a folyosóról figyelve követték a prédi-
kációt. 

Isten Igéjét Czeily Tibor közvetítette 
számunkra. Az áldásos igeszolgálatot nem-
csak a gyülekezeti tagoknak volt lehetősége 
meghallgatni, hanem a városban élő barátok, 
ismerősök részvételére is számítottunk. Is-
tennek hála, több barátkozó is eljött, hogy ve-
lünk töltse a szent nap délelőttjét, melyet egy 
közös ebéddel egybekötött beszélgetés zárt.

Az utóbbi évek missziós programjai 
előkészítették az utat az istentiszteletek szá-
mára.  A mátészalkai körzetben munkálkodó 
Soós család, Andi és Robi, valamint a Zámbó 
Piroska által vezetett egészséges életmód-
előadások és főzőkörök mellett a 2015 és 
2016-os években is szerveztek programokat, 
részt vettek különböző városi rendezvénye-
ken (városi karácsony, majális, gyermeknap 
stb.), ezzel is bemutatva és népszerűsítve az 
adventisták jelenlétét a városban. 

2016 januárjának végén a nyírbá-
tori csapat is csatlakozott az „Új esély” 
mozimisszióhoz, és közönségtalálkozóval 
egybekötött vetítést szervezet Nyírbátor-
ban, a Kulturális Központ színháztermében. 
Az alkalom minden elképzelést, várakozást 
felülmúlt. A Kulturális Központ munkatársai 
figyelmeztettek, hogy nem érdemes ebben 
a városban vetítést szervezni, mert a helyi 
mozi gyéren, hetente egyszer működik, és jó 
esetben a nagy hollywoodi filmeken is csak 
5-6 fő vesz részt. Azonban a mátészalkai 
vezetőkből és a Nyírbátorban élő, jelenleg 
egyetlen adventista családból álló missziós 
csapat imádkozott és szorgosan plakátozott, 
igyekezett minél több embert elérni és ér-
tesíteni. Amikor a vetítés napja elérkezett, 
a szervezők szinte tátott szájjal nézték a 
moziterembe áramló több mint 200 főt szám-
láló tömeget, és nem győztek hálát adni az 
Úrnak a csodáért. A Soósné Andi vezette kö-
zönségtalálkozó messzemenően jó hangvéte-
lűre sikerült, és szinte minden néző kíváncsi 
volt a nyírbátori származású rendező, Czeily 
Tibi bizonyságtételére és filmmel kapcso-

latos tapasztalataira. A vetítés óta 
számos pozitív visszajelzés érkezett 
a kis munkacsoporthoz, így a nagy 
érdeklődésre való tekintettel, egy 
szponzor jóvoltából, júniusban új-
ból bemutatásra kerül az „Új esély” 
című film a városban.

A gyülekezetalapító csoport ter-
vei szerint havonta tartanak missziós 
istentiszteleteket, valamint szervez-
nek programokat és előadásokat 
– így például a hamarosan induló 

mentálhigiénés előadás-sorozatot –, ahová 
elhívják a korábbi és párhuzamosan futó 
programokon megismert érdeklődőket, bará-
tokat. A havonkénti istentiszteleti alkalmakat 
„Tápláld a lelked!” címmel hirdetik a város-
ban, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy 
„...nemcsak kenyérrel él az ember.”

Bákonyi Dzsenifer és Dr. Bákonyi Nóra

Tápláld a lelked!
Gyülekezetalapítás Nyírbátorban

Az  AdventInfo 
következő  száma 

június  25-én  
jelenik  meg.
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Bő egy éve kezdődött minden. Imádkozó 
szívvel nyitottuk meg gyülekezetünk ajta-
ját az egészséges életmód iránt érdeklődők 
előtt. Kezdetben az egészség nyolc alapelvét 
ismertettük részletesen, közös étkezésekkel 
a végén, amikor valóban belekóstolhattunk 
az egészséges életmód ízeibe. 

Azóta sok témát érintettünk alkalmain-
kon testi-, valamint lelki egészség témakö-
rökben is; így érintve bizonyos betegsége-
ket, azok megelőzését, a helyes táplálkozást, 
recepteket és elkészítési módokat, a bol-
dogmondásokat, bibliai szereplők életét… 
Életmódközpontban dolgozó munkatársak, 
egészségügyi szakemberek tették még szín-
vonalasabbá a programot. Sok ismerettel 
gyarapodhattunk, nemcsak a vendégek, ha-
nem a szervezők is.  Szorgalmas hölgyek 
együttes munkájának köszönhetően mindig 
finom, friss, tápláló és egészséges vacsorá-
ban van részünk. Gyógytornász vezetésével 
pedig a mozgás örömének is hódolhatunk 
minden alkalommal, mely segít felfrissíteni 
olykor fáradt testünket. Isten áldásait tapasz-
taljuk folyamatosan. 

Vendégeink többsége rendszeresen lá-
togatja klubunkat, és folyamatosan jelennek 
meg új vendégek is. A közös élmények, ta-
nítások megerősítettek bennünket is. A ki-
alakult közösség befogadó, vidám. Hálásak 
vagyunk Istenünknek a megélt áldásokért, 

vendégekért, és még sokáig szeret-
nénk folytatni a programot. Legyen 
minél több ember követője annak 
az életformának, melyet Terem-
tőnk tervezett számunkra!

Marosán Réka

Életmód klub 
Gyulán

Életünk a tét…
… címmel szervezett missziós munkát az 
Orosházi Gyülekezet Mezőhegyesen. Febru-
árban indultak az egészségügyi sorozatok – 
összesen 6 elméleti és 2 gyakorlati –, amelyek-
nek tavaszi záró alkalma április 29-én volt. 

Nagyszerű előadásokat hallhatott a kis-
városhoz mérten szép számú érdeklődő kö-
zönség dr. Demény János orvos testvérünktől. 
Élmény volt hallgatni az egyszerre szakmai 
nyelven, ám mégis a hétköznapi ember szá-

mára érthetővé tett témákat, legyen szó a me-
tabolikus szindrómáról, antioxidánsokról, a 

depresszióról, vagy éppen a genetika 
helyéről életünkben. 

Örömmel vettük Wolfgang 
Köbel természetgyógyász testvérünk 
hasznos, és a tavasz kapcsán időszerű 
tanácsait a testi-lelki méregtelenítés 
témakörében. 

Az érdeklődők nemcsak elmé-
leti tudást kaphattak az egészséges 
életmódról, hanem Farkas Györgyné 
életmódklub-vezető testvérnőnk jó-
voltából gyakorlati képzésen – étel-
készítésen – is részt vehettek. Gyakorlott há-
ziasszonyok sok új, és hasznos információval, 

íz-tapasztalattal gazdagodva tér-
hettek otthonaikba. 

A vegán-ételek jobb megis-
merését segítette Pechnyik László 
is, aki a témához is kapcsolódóan, 
számos könyv megvásárlásának 
lehetőségét biztosította. 

Hálásak vagyunk Istenünk-
nek, hiszen Ő előttünk járt. A ven-
dégeink között kiosztott kérdőívek 
tanúsága szerint azt az igényt tölt-
hettük be, amely számukra fontos 

és aktuális. Egészséges életmóddal kapcsola-
tos előadások, reformkonyha, stressz-kezelés 

témakörben várják vendégeink – akár heti 
rendszerességgel is – a folytatást.

A felnőttek mellett a gyerekek is része-
sültek élményben. Húsvéthoz kapcsolódóan 
Balogné Süli Beáta testvérnőnk és segítői 
„Vörös Valér és a tojások” címmel, Krisztus 
halálát is érintő bábelőadással örvendeztették 
meg a mezőhegyesi óvodásokat, alsó tagoza-
tos kisdiákokat. Az előadás végeztével minden 
gyermek hazavihetett ajándékba egy kifestőt 
és CD-t.

E. G. White szerint az egészséges élet-
módra való nevelés, rávezetés a misszió jobb 
keze – éppen ezért igyekszünk ezt a lehetősé-
get az emberek megmentése érdekében mind 
jobban és jobban kiaknázni.

SzIrén

Május 13–15. között lehetőségünk volt Ne-
mesvámosra látogatni. Szombaton kórusta-
lálkozón vettünk részt, majd másnap együtt 
túráztunk a Békés–Csongrád megyei testvé-
rekkel. 

Ha már Tihanyban jártunk, akkor gon-
doltuk, járjuk körbe a Belső-tavat. Csak 
körülnéztünk, és megszállt a nyugalom. A 
gyalogtúra hossza mindössze 9 km volt, de 
kicsik-nagyok egy-
aránt nagyon élvez-
ték. Helyenként cso-
daszép kilátás tárult 
elénk, a bátrabbak a 
sziklákon szelfiztek. 

Végül 4 és fél 
óra gyaloglás után 
mindenki kelleme-
sen elfáradva érke-
zett meg a tihanyi 
apátsághoz. Igaz, 

hogy a Nap sugarai nem akartak melegíteni, 
de Gondviselőnk megóvott minket az esőtől. 
Gyönyörű helyeken jártunk, éreztük, hogy 
feltöltődünk. Ehhez adott is minden, hiszen 
csak rá kell nézni a tájra, és mint emberi szív, 
nyúlik be a szeretett félsziget a Balatonba, 
mely szelíden átöleli, elárasztva partjait gyen-
géd hullámaival.

O.K.

Békés–Csongrád megyei kirándulás

A bábelőadás gyermekközönsége

Könyvmisszió

Együtt tornázni is jobb!
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Főzőbajnokság 
Nyírbátori misszió

A nyírbátori missziós csapat rendszeresen 
részt vesz Nyírbátor város programjaiban. Így 
volt ez május 1-jén is, amikor a város meg-
rendezte a szokásos évenkénti majálist, mely-
nek keretében megrendezésre került a főző-
bajnokság, amire csapatunk is benevezett.

Csodálatos tapasztalatom volt az Úrral, 
már a program előkészületében is. A majális 
előtt egy héttel – finoman szólva is – híján 
voltam úgy a tárgyi, mint a személyi felté-
teleknek. Kiderült, hogy se sátrunk, se gáz-
égőnk. A bogrács valószínűleg kicsi, valamint 
jobb esetben is csupán 1-2 ember tud hozzám 
csatlakozni egészségügyi-, illetve családi 
okok miatt. De nem adtam fel. Tudtam, hogy 
nekünk ott kell lennünk ezen a programon. 
Tudtam, hogy minden szükséges dolog meg-
lesz. És láss csodát! Minden, amire szükség 
volt, megadatott. Kaptunk pavilont és pado-
kat, három különböző méretű bográcsunk 
volt, két gázégőnk, és egy nagyon lelkes és 

szolgálatkész csapat Mátészalkáról, Nyírbá-
torból és Nyírmihálydiból.

A vega székelykáposzta nagy sikert 
aratott a zsűri tagjai körében. Nagyon ízlett 
nekik a vegi tejföl és a székelykáposzta is. 
Egyikük, a Nyírbátori Kakukk Étterem tu-
lajdonosa a következőket mondta: „Kellenek 
ide! Jó, hogy itt vannak, jó, hogy ilyen étele-
ket hoznak!” Valamint megkért minket, hogy 
a vegi tejföl receptjét vigyük be az éttermébe. 

A másik zsűritag pedig a székelykáposzta re-
ceptjére tart igényt. Szolgálatunk a különdíjat 
nyerte el, ami egy csokoládétorta volt.

E szolgálat által is megtapasztalhattuk, 
hogy Istennél nincs lehetetlen. Ajtókat nyit ott 

is, ahol mi nem is gondolnánk. Olyan embe-
rekkel kerültünk kapcsolatba e program által, 
akikkel egyébként talán nem. Hiszem, hogy 
ezeket a kapcsolatokat Isten, az Ő Lelke ál-
tal erősíteni fogja, és a legjobbat fogja belőle 
kihozni.

Missziós csapatunk ezzel nem állt le, 
hanem tovább folytatja a munkáját abban 
bízva, amit az Úr megígért: „Azért szerelmes 
atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, 
buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, 
tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az 
Úrban” (1Kor 15:58).

Zámbó Piroska

Gyönyörű májusi reggelen érkeztek sorra a 
Csongrád és Békés megyei cserkészvezetők 
a találkozóra, amelynek házigazdái ezúttal a 
hódmezővásárhelyi adventista cserkészve-
zetők voltak.

A Cserkészinduló első versszakára föl-
kúszott a nemzetiszín zászló, majd közös 
imádság, Babos Gábor ügyvezető elnök kö-
szöntő szavai és reggeli torna következtek.

Egy diófa árnyékában a délelőttöt a 
cserkész szakirodalomnak szenteltük, amit 
áttekintettünk az 1908-as kezdetektől napja-
inkig, különös tekintettel a legfrissebb kiad-
ványokra, és az abban szereplő, még elfoga-
dásra váró új próbarendszerre.

Az ebéd közösen készített bográcsos 
paprikás krumpli volt. Elkészítése és elfo-
gyasztása közben egyaránt lehetőség nyílt a 
kötetlen beszélgetésre.

Délután vendégelőadónk, 
Vidovich Kálmán cserkész-
tiszt mutatta be a Magyar 
Cserkészszövetség nevelési 
programját kibővíteni hivatott 
kísérleti különpróbarendszert.

Ezt követően a regionális elnökség kéré-
sére egyházunk sajátosságait mutattuk be a 
többi felekezethez tartozó cserkésztestvére-
inknek, cserkészekhez illő módon játékosan, 
egy totó formájában. A hol elgondolkodtató, 
komoly, hol vicces, provokatív válaszlehető-
ségek nagy sikert arattak, így a visszaellen-
őrzés rögtön baráti beszélgetéssé változott. 
A kitöltők Ellen White: A legjobb út című 
könyvecskéjét kapták jutalmul.

A dél-alföldi cser készkerület ve zető-
kép zésének helyzetét Bérdi Péter vezetőtiszt 
foglalta össze.

A találkozó zász-
lólevonással, imával 
és az „oszolj!” utáni 
baráti kézfogásokkal 
zárult. Természetesen 
bal kézzel, hiszen az 
van a szív felől.

„A Magyar Cser-
készszöve t ségben 
lényegesen nagyobb 
arányban képviselte-
tik magukat az adven-
tista cserkészek, mint 

ami az ország lakosságához viszonyított 
arányukból következnék. Ez azért örvende-
tes, hiszen hitüket mélyen és következetesen 
megélő cserkészekről és vezetőkről van szó, 
akik számos területen követendő példát tud-
nak mutatni a nagyobb egyházakhoz tarto-
zóknak is. A hódmezővásárhelyi adventista 
cserkészet lassan, de biztosan növekszik, 
és minden feltétel adott, hogy egy-két éven 
belül hivatalosan is saját lábra álljanak. Így 
remélhetőleg rövidesen a dél-alföldi cser-
készkerület adhat otthont Magyarország 
negyedik adventista cserkészcsapatának” 
– nyilatkozta Babos Gábor, a kerület ügyve-
zető elnöke.

Dr. Hegyi Márton cserkész segédtiszt,
431. Huenergardt János Frigyes  

Cserkészcsapat

Cserkészvezető találkozó a 
hódmezővásárhelyi imaházban

A cserkészet a legerőteljesebb ifjúsági  
misszió a Generálkonferencia szerint.

Készül az ebéd
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Szeretettel tájékoztatjuk kedves testvéreinket, 
hogy még a nyár elején megjelenik Haynes: 
Isten küldött egy embert című könyve. Más-
fél évtizede már, hogy megért egymás után 
több kiadást, de a gyülekezetek érdeklődésé-
re való tekintettel ismét megjelenik. 

Azóta felserdült egy generáció, és a 
nagyszerű kötet bizonyára ismét nagy érdek-
lődést fog kiváltani. Bár elsősorban az ifjú-
ságnak szól, minden korosztály számára van 
mondanivalója. 

József élete elbeszéléséhez fogható szép-
ségű történet nincs több az emberi világban. 
A Szentírás nem hallgatja el, milyen hibákat 
követett el Jákób, az apa – látva ezt a kivéte-
les képességű és többi fiához mérten kivétele-

sen mély hitű fiát – József 
nevelésénél. Kibonta-
kozik az összes, legfon-
tosabb szereplő: Jákób, 
Rúben, Benjámin, Júda, 
valamint az egyiptomi 
évek előkelőségeinek 
jelleme. Megláthatjuk, 
hogy József tisztasága, 
elvhűsége magasan az 
összes többi szereplő fölé 
tornyosul. Az Egyiptom segítségét kereső, 
korosodó testvéreivel való második találko-
zásáról pedig a szerző ezt mondja: „méltán 
sorolhatjuk a történelem legcsodálatosabb 
jelenetei közé.” 

A kötetet Bánfiné Roóz 
Magdolna fordította. A szö-
veget a kiadó újragondoz-
ta, és a bibliai idézeteknél 
figyelembe vettük a jobb 
érthetőséget és olvasható-
ságot.

Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani annak 
a testvérünknek, aki szív-
ügyének tekintette a könyv 
ismételt megjelentetését, de 
nemcsak szorgalmazta, ha-
nem anyagilag lehetővé is 
tette, hogy a kiadvány meg-
jelenhessen.

A könyv ára 970 Ft lesz.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető

Az Advent Kiadó ajánlója

Fontos határidő: 2016. május 31.
2016. május 31-én lejár a nyári táboraink előre fizet kedvezménye. Aki eddig az idő-
pontig jelentkezik turnusainkra, és befizeti a teljes táborozási díjat, a végösszegből 5% 
kedvezményt kap.

A SZÉP Kártyákra 2014-ben feltöltött összegek idén május 31-ig használhatók fel. 
Amennyiben ez nem történik meg, az utalványok elvesznek a tulajdonos számára, és 
visszakerülnek a munkáltatóhoz. 2015-ben csaknem egymilliárd forinttal történt meg ez. 
Bózsvai táborhelyünk SZÉP Kártya elfogadóhely. Szeretettel várunk mindenkit Biblia- 
és életmódtáborainkban! (Lásd www.bibliataborok.hu, valamint az AdventInfo 2016. 
májusi számával kiküldött, színes Tábori TájékozTaTó prospektusunkat!)

Ócsai Imre

Megújulás  
Életmódtábor 

Az Érdliget Életmódközpont Egészségcsapatával 
(szakképzett életmód-tanácsadók és -terapeu-
ták, személyi edző, gyógytornász és gyógynö-
vényszakértő) és Tóth Gáborral.

Szentgyörgyvölgy, Go-Na Szabadidőközpont
2016. június 26–július 3.

A táborozás díja: 
Felnőtt: 74.000 Ft-tól 76.000 Ft-ig/8 nap/7 éj/fő

Korhatárok és kedvezmények:
- 3 éves korig ingyenes.
- 3–6 éves korig 50% gyerekkedvezmény.
- 6–12 éves korig diákkedvezmény: 25%.
- A június 10-ig jelentkezők 8% kedvezményben 
részesülnek!

Az ár a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 
szállás, napi 3-szori vegán étkezéssel; regge-
lente zöldturmix; személyre szabott életmód-
tanácsadás; szakmai előadások; vegán főzősuli; 
gyógytorna; teniszoktatás; gondozott sportpá-
lyák használata (tenisz, futball, pingpong, röp-
labda, kosárlabda); tematikus gyógyító napok; 
aquafitness a kültéri medencében; víz- és gőz-
terápia; agyag- és faszenes pakolások; személy-
re szabott gyógyteák. 

A masszázs külön térítés ellenében vehető 
igénybe.

Jelentkezés, információ:  
Hoffer Zoltán, Tel.: +36-30/239-3888;  

E-mail: hofi@adventista.hu 

Részletes információ:  
www.erdliget.hu/tabor.htm

J ó  t u d n i !
Szünidei Bibliatábor

Balatonlelle, 2016. június 27–július 3.

Jelentkezési határidő: június 15.
Jelentkezés: http://adventista.hu/esemeny/szunidei-bibliatabor-2016
A tábor részvételi díja 28 000 Ft, amely a szállást, étkezést és a tábori programok 
költségeit is tartalmazza.

    

Gyermekbarát gyülekezet – Gyermektanítók és szülők képzése
Szeged – Domaszék, Zöldfás üdülő, 2016. július 14–július 16.

Előadók: Linda Mei Lin Koh, a Generálkonfe rencia és Clair Sanches-Schutte, a Transz-
eu rópai Divízió osztályvezetője.

Jelentkezési határidő: június 15. 
Jelentkezés: gyermekszolgalatok@gmail.com
A jelentkezési lap letölthető az egyház hon lap já ról (adventista.hu).  
A részvételi díj 15 000 Ft, amely minden költséget magában foglal.

Szeretettel  várunk!
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„Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva 
kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus 
szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni” (ApCsel 20:35).

A Vecsési Gyülekezet misszióvezetőjének kezdeményezésére újra ösz-
szefogott a gyülekezet apraja-nagyja, és 2016. április 24-én, vasárnap 
az ADRA közreműködésével 25 rászoruló családot ajándékoztunk 
meg. A gyülekezet hidegélelem-csomagot készített, az ADRA ruhane-
művel segített a nehéz helyzetben élő üllői családokon.

A kis csapat reggel az eső ellenére elindult, és megtapasztal-
tuk az Úr gondviselését. A program ideje alatt az eső lecsendese-
dett, majd teljesen el is állt, és a meghívott családok is egymás 
után érkeztek.

Lehetőségük volt sza-
badon választani az ajándék 
könyvek közül, és olyan jó 
volt megtapasztalni, hogy 
mindenki talált olyat, amely 
felkeltette személyes érdek-
lődését.

Utolsóként egy középko-
rú hölgy érkezett, aki külön 
megköszönte fáradozásinkat,  
és megkérdezte, hogy vá-
laszthat-e több könyvet is, 
mert több téma is érdekli, 
és hálás Istennek, hogy még  
számára is küld segítséget.

Hálásak vagyunk Isten áldásaiért, melyekkel megajándékozta kis 
csapatunkat, és a biztatásért, melyet ez által a hölgy által is küldött 
számunkra. Jobb adni, mint kapni!

M.Sz.E.

Szociális segélyezés 
Vecsésen

Ismét egy nagyon szép alkalmon vehettünk 
részt. Ezúttal az édesanyákat és nagymamá-
kat köszöntöttük a 2016. május 7-i szomba-
ton. Hívtunk vendégeket, akik velünk együtt 
meghatódva hallgatták a gyermekek, majd a 
fiatalok szolgálatait. 

Nagyon szép csokorba szed-
ték össze a verseket, énekeket, 
melyeknek mindegyike egyben 
személyes üzenet is volt. 

Isten Igéjét Gyetvai Gellért 
testvérünk nyitotta meg, aki a 

kis Sámuel történetén 
keresztül mutatta be, 
milyen értékei, felelős-
ségei vannak a szülőknek, azon 
belül az édesanyáknak. Hogy 
hazavihessük a nap emlékét, 
minden édesanya és nagymama 
kapott egy-egy szál virágot és 
egy-egy kézzel készített kis aján-
dékot, a szép szavak és a nagy 
ölelés mellé. 

Kérjük Istent, hogy áldja meg az édes-
anyákat, és ez a nap folytatódhasson a hét-
köznapokban is!

Külön köszönet mindazoknak, akik se-
gítettek a felkészülésben, az ajándékok ösz-
szeállításában, és rögzítettek képet, hangot, 
hogy mindezt újra és újra átélhessük.

Nagy Nikolett

Anyák napja Lovasberényben

A jó pár hónapos munkának, egyeztetésnek, 
újítgatásnak szépen lassan látszik az ered-
ménye. Az „A” gyülekezet 2016-ra megre-
formálta a gyermekiskoláját. Új csoportok, 
új tanítók, új programok. Célunk, hogy a 
gyermekek otthonuknak érezzék a gyüleke-

zetet, felszabadultak legyenek, és ugyanúgy 
kapjanak szerepet a gyülekezet életében, mint 
ahogyan a felnőttek vagy az ifjúság. 

Több olyan programot igyekeznek a taní-
tók szervezni, amellyel az egész gyülekezet-
hez közelebb hozzák a gyermekeket. Nem is 
olyan régen, az egyik szombat délelőtt a gye-
rekeké volt a főszerep. A hirdetéstől kezdve 
az adománygyűjtésen át, a hálaima feladatát 
is a legkisebbjeink látták el. 

Szintén nem olyan régen pedig kicsitől a 
nagyig, egy előadás keretein belül elmondták, 
mit jelent számukra a Jó Isten és mennyire 
szeretik. Erre a kis műsorra, olyan lelkese-
déssel és szeretettel készültek, hogy kevés tag 
volt csupán, akinek nem csaltak könnyeket a 
szemébe a gyermeki őszinte szavak.

A gyerekek őszinte öröme, amikor a 
szemükben látszik, hogy jól érzik magukat 
együtt, és minden szombaton tanulhatnak va-
lami újat, új barátokat szerezhetnek, nagyon 
nagy örömmel tölt el minden tanítót. De ami 
igazán élteti a gyermekiskolát az az, amit mi 
tanulunk a kicsiktől, hiszen az őszinteségük, 
tisztaságuk, szeretetük sokszor példaértékű 
lehet számunkra.

Célunk, hogy még jobb, még nagyobb 
közösséget alakítsunk ki, minél több gyer-
mekkel. Szeretettel várjuk a kislányokat is – 
ugyanis elfiúsodtunk –, és így nyáron ne csak 
a foci várjon ránk a réten, hanem a röplabda, 
tollaslabda is. 

Takács Dóra

Megújult a Terézvárosi Gyülekezet 
gyermekiskolája

Az óvodások és kisiskolások műsorcsokra
A fiatalok szolgálata


