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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2016. június 25.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XVIII. évfolyam 6. szám

A Magyar Unió a Generálkonferencia 
Bibliakutató Intézetével (BRI) közösen 
BRI Bibliakonferenciát szervezett Deb-
recenben, a Lovarda Egyetemi Kulturális 
és Konferenciaközpontban, 2016. május 
26–28. között. Az eseményre meghívást 
kaptak a hazai és a határon túli magyar 
lelkipásztorok, az egyház alkalmazottai, 
valamint minden gyülekezeti tag. 

A jelenlévők a konferencián – mely-
hez hasonló rendezvény több mint 20 év-
vel ezelőtt volt hazánkban (Békéscsabán, 
1992-ben) – az egyház teológusainak, a 
Bibliakutató Intézet jelenlegi és volt mun-
katársainak, név szerint: Elias Brasil de 
Souza (a BRI igazgatója), Ángel Manuel 
Rodríguez (a BRI volt igazgatója), Alber-
to Timm (a BRI munkatársa) és Artur A. 
Stele (a GK alelnöke, a BRI volt igazga-

tója) előadásait hallgathatták meg, melyek 
adventista identitásuk alapvető és idősze-
rűségüknél fogva is fontos teológiai kér-
déseivel foglalkoztak. Az érdeklődők az 
egyes előadásokat követő fórumok alkal-
mával személyesen is feltehették kérdése-
iket az adott témával kapcsolatban. A kon-
ferencián jelen volt még Lester Merklin Jr.  
(az Andrews Egyetem tanára, a GK Glo-
bális Misszió Központjának munkatársa) 
testvér is, aki sajnos betegség miatt nem 
tudta megtartani előadásait.

A BRI Bibliakonferencia programját 
interneten, a www.adventista.hu/biblia-
konferencia oldalon a Reménység Evange-
lizációs Központ munkatársai és önkéntes 
segítői közvetítették, így sokan otthonról 
is figyelemmel követhették az előadá-
sokat és az ünnepélyes szombati progra-

mot, melynek keretében 4 lelkipásztor 
felszentelésére került sor a mintegy 1000 
fős, az ország minden részéből érkezett 
testvéri közösség jelenlétében. A felszen-
telés szent cselekménye által a Tiszavidéki 
Egyházterületről Farkas Attila, Palotás 
Kristóf és Soós Róbert testvérek, míg az 
Adventista Teológiai Főiskolától dr. Ton
haizer Tibor testvér kapott megbízást az 
egész világra érvényes szolgálatra. Az 
eseményt a Tiszavidéki Egyházterület 
gyülekezeteiből érkezett kórusok és zenei 
szolgálattevők szolgálatai tették még ün-
nepélyesebbé és emlékezetessé.

A BRI Bibliakonferencián készített 
felvételeket DVDn és CDn a REKtől 
lehet majd megvásárolni.

 KiVi

BRI Bibliakonferencia  
Debrecenben

Adventista identitásunk fontos és időszerű kérdései

A konferencia előadói fordítóikkal 
(fentről és balról jobbra haladva):

Elias Brasil de Souza  
és Horváth Péter;

Ángel Manuel Rodríguez  
és Szilvási József;

Artur A. Stele  
és Szilvási András;

Alberto Timm  
és Mihalec Gábor

Fotók: kiss Máté Levente
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A Tiszavidéki Egyházterület 
lelkipásztorait Hegyes-
Horváth Géza területi elnök 
mutatta be, Tonhaizer Tibort 
pedig Szilvási József testvér, 
az ATF rektora. A lelkészfe-
leségeket Ócsainé Demeter 
Irén és Hegyes-Horváth Csilla 
köszöntötte a Lelkészhá-
zastársak Egyesületének 
képviseletében egy kedves 
példatörténettel és egy-egy 
csokor virággal

A felszentelő imádságot  
Artur A. Stele testvér,  
a GK alelnöke mondta.  
A felszentelés ünnepélyes  
cselekményében részt vett 
minden, a határon innen  
és túlról jelenlévő felszentelt  
aktív és nyugdíjas lelkipásztor

Zenei szolgálattevők 
és…

          …kórusok gazdagították a programot

Fotók: kiss Máté Levente
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Az  Adventista  félóra   
következő  műsorait   

július  15-én,  
augusztus 12-én  

és szeptember 16-án   
–  pénteki napokon  –   
13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.

Május 28–június 1. között került megren-
dezésre a háromnapos Kárpát-medencei 
magyar lelkészek első konferenciája 
Biharfüreden, 98 résztvevővel, öt egyház-
terület és a Magyar Unió szervezésében. 

A történelmi találkozót a közösség-
építés igénye és a küldetés hatékonyabb 
teljesítése alapozta meg. A világnak ezen 
a részén csak magyar lelkészek és gyü-
lekezeti tagok tudják megszólítani anya-

nyelvükön az embereket az örökkévaló 
evangéliummal. Egymás támogatására 
akkor is szükségünk van, ha a magyarság 
egymással határos országokban, három 
külön divízióban él. A találkozó határokat 
bontott, barátságokat épített, missziós ta-
pasztalatokat osztott meg és aktuális kér-
déseket vetett fel. 

Meghívott előadók voltak dr. Szilvási 
József, Kovács-Bíró János és dr. Szallós 
Zoltán. A témák között szerepelt A lao
diceai üzenet értelmezése, Lelkiség és 
ima, valamint A migránskérdés keresztény 
szemmel. 

A délutáni túrák lehetőséget adtak a 
közösségépítésre és a személyes beszél-
getésekre. 

A Magyar Unió vezetése felajánlotta, 
hogy 2 év múlva Magyarország legyen a 
konferencia helyszíne.

DET

Történelmi találkozó Biharfüreden

Tokics Péter lelkészgyakornok presbiterré 
szentelése 2016. május 7-én szombaton 
történt meg a Bajai Gyülekezetben. Lel-
készgyakornoki szolgálatának következő 
szakaszát Bihari Csaba mentori vezetése 
mellett végzi a bajai körzetben.

DET

Presbiterszentelés 
Baján

2016. május 21-én Isten nagy kegyelmé-
ből imaházat szentelhettünk az Ő dicsősé-
gére Gáborjánban. Három év alatt testvéri 
adakozásból, egyházterületi segítséggel 
és sok Istentől jövő tapasztalattal valósult 
meg ez az imaház. Áldott legyen érte a mi 
mennyei Atyánk! 

Közel 130an gyültünk össze a verőfé-
nyes szombaton az új imaházban, amit egy 
családi házból alakítottunk át. Isten Igéjét 
Hegyes-Horváth Géza egyházterületi el-
nök testvér hirdette, majd a felszentelés 
cselekményét Várhelyi Zoltán területi 
titkár testvér vezette. Köszöntő beszédet 
Gáborján polgármestere, Mező Gyula és 
alpolgármestere, Baranyai Endre mondott. 
Gyülekezetünk rendívül nagy segítőkész-
séget és tiszteletet tapasztalt meg a helyi 
önkormányzat és vezetői részéről az utób-
bi időkben. 

Énekekkel a Budapestről érkezett fiata-
lok szolgáltak, Zsilinszki Bálint vezetésé-
vel. Verset Labanc Imréné mondott. A sze-
retetvendégségre a Faluházban került sor. 

Délután a Gáborjánban szolgált lelké-
szek, Ócsai Sándor, Szőllősi Béla, Várhe-
lyi Zoltán, Sztán János, Farkas Attila em-

lékeztek vissza szolgálati idejük itt töltött 
szakaszára. Szilasi Zoltán lelkész testvér 
levélben köszöntötte a gyülekezetet. Szol-
gálatokkal a környező gyülekezetekből jött 
testvérek szolgáltak. Az istentisztelet és ez 
az emlékezetes nap is Hegyes-Horváth 
Géza testvér igei gondolataival zárult. 

Mindenki szívében a hálaadás, az 
öröm és boldogság érzése uralkodott ezen 
a napon. A gáborjáni szeretetteljes, csa-
ládias gyülekezetért, az új imaházért, a 
sok tapasztalatért, a gyönyörű szombatért 
egyedül Istené a dicsőség!

F. A.

Imaházszentelés Gáborjánban
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2016 nyarát egy megyei kórustalálkozóval 
kezdtük meg Orosházán. Az énekszótól 
hangos eseményen jelen volt a Tiszavidéki 
Egyházterület elnöke, Hegyes-Horváth 
Géza, aki úgy a délelőtti, mint a délutáni 
alkalmon hirdette az Igét. 

Különleges és felemelő volt a szombat, 
amit közel 18 gyülekezetből érkező test-
véreinkkel tölthettünk el. Mintegy 200 tag 
örvendeztette meg az orosháziakat – egy 
biztos, senki nem ment haza éhesen. 

A délelőtti istentisztelet számos kórus
szolgálattal indult, többek között a helyi 
gyülekezet kórusa, a Békés megyei ösz-
szevont kórus, a medgyesegyházi kórus, 

illetve a medgyesi férfikar,  
a kondorosi kórus, a Békés 
megyei női kar, hegedűszó-
ló és nem utolsósorban az 
orosházi gyerekek szolgálata 
hangzott el. 

Hegyes-Horváth Géza 
testvérünk igehirdetésében egy törté-
netrészlet (2Sám 15:19–22) tanulságait 
kerestük meg közösen. Ittai jelleme raj-
zolódott ki elénk, aki igaz ember volt, és 
nem hagyta el a süllyedő hajót. Isten ma is 
keresi szolgáit, és vajon talál-e olyan em-
bereket, amilyen Ittai volt.

A csodálatos szombatot a presbiter-
szentelés nemes pillanata tette még öröm-

telibbé. Két kedves testvérünket, Pörneki 
Attilát és Sárközi Gézát szenteltek fel 
gyülekezetünk presbitereivé. A testvérein-
ket a családjuk támogatta, és természete-
sen a gyülekezet is, mint egy nagy család 
vett részt az eseményen. 

Köszönjük a vendégszeretetet és az 
örömteli pillanatokat; Isten gazdag áldását 
kívánjuk a továbbiakra!                      O. K.

Az  AdventInfo 
következő  száma 
szeptember  24-én  

jelenik  meg.

2016. június 4én Kiskőrös adott 
otthont a régió Hitmélyítő konfe-
renciájának. Nagyjából 150 kedves 
testvérrel ünnepeltünk közösen 
ezen a szombaton. Igen nagy örö-
münkre szolgált, hogy a gyermek-
szombatiskolai foglalkozásokon is 

minimum 50 kisgyermeket köszönthet-
tünk.  

Hálás a szívünk ŐszFarkas Ernő és 
Ócsai Tamás testvéreink missziómunkára 
lelkesítő prédikációiért, Árvai Pálma és 
Tamás gyermektanításáért, a sok ének-
szolgálatért (Csemete kórus, bajai, rácke-

vei és kecskeméti kórusok), a 
szeretetteljes hangulatért, a 
finom ételekért.

Az ebéd után a városköz-
pontban tett séta még evange-
lizációra is lehetőséget adott, 
hisz testvéreink a város főterén 
közösen énekelték el a Tüzed, 
Uram Jézus című éneket.

Köszönjük Istenünknek ezt  
a nagyszerű és áldásokban bő-
velkedő szombatnapot!

KN

Hitmélyítő konferencia Kiskőrösön

Kórustalálkozó és 
presbiterszentelés Orosházán
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A Reménység Evangelizációs Központ ajánlója
Kedves Testvérek!

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a Re-
ménység Evangelizációs Központ (REK) 
legújabb hangfelvételeit. 

Testvéri üdvözlettel:

Ócsainé Demeter Irén
REK vezető

Rendelési azonosító: CD-13. 
MP3CD ára: 700 Ft

Rendelési azonosító: CD-39.  
MP3CD ára: 600 Ft 

Rendelési azonosító: CD-27. 
MP3CD ára: 700 FtRendelési azonosító: CD-35. 

MP3CD ára: 700 Ft 

Rendelési azonosító: CD-34. 
MP3CD ára: 1300 Ft

Rendelési azonosító: CD-45. 
MP3CD ára: 600 Ft

Rendelési azonosító: CD-38. 
MP3CD ára: 400 Ft 

MP3CD ára: 500 Ft

megrendelés 
Hetednapi Adventista Egyház  

rek@adventista.hu 
30/530-7279
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Bozó Pál
1929–2015

Bozó Pál 1929. február 22én született Salgótar-
jánban, szegény munkáscsalád 10. gyermeke-
ként. 20 éves koráig az Acélgyárban dolgozott, 
majd kőműves szakmát tanult, munkáját egé-
szen a NÁÉV-tól történt nyugdíjazásáig becsü-
letesen, lelkiismeretesen végezte. 

A Biblia hiteles tanítását 20 éves korában 
ismerte meg, hamarosan meg is keresztelkedett 
és buzgó követője lett Istennek. Sokat olvasott, 
képezte magát, aktívan bekapcsolódott a gyüle-
kezet életébe. 1950-ben  a sorkatonai szolgálat 
évei alatt is bátran megvallotta hitét, és mivel 
meggyőződése szerint ragaszkodott a Tízparan-
csolatban leírt szombat megünnepléséhez, ezért 
3 év börtönre ítélték, ahonnan 2 év múlva, am-
nesztiával szabadult.

1954-ben házasságot kötött  Urbán Líviá-
val, akivel 61 évig éltek békességben és hűség-
ben. Házasságukból 2 gyermekük született, Zsu-
zsa és Judit, akiket nagy odaadással neveltek Is-
ten és emberek iránti hűségre és szeretetre, majd 
később unokáik gondozásában is részt vettek. 

A Salgótarjáni Gyülekezet presbitereként 
gyakran végzett igehirdetéseket és egyéb szol-
gálatokat, részt vett a balassagyarmati börtön-
misszióban, a pásztói Boldog Élet Klub előadá-
saiban, rendszeresen látogatta a testvéreket, vi-
gasztalta és bátorította őket. A körülötte élőknek 
buzgón tett bizonyságot hitéről, reménységéről.

Egészsége 9 éve kezdett megrendülni, be-
tegsége egyre jobban elhatalmasodott, és 3,5 
éve már, hogy nem tudott lábra állni, ágyban 
fekvő lett. Felesége ápolta őt odaadóan, türelme-
sen. Jól példázza,hogy még ekkor sem hagyta el 
Istent: a betegágyán is rendszeresen imádkozott, 
kérte Isten segítségét, és gyakran énekelte ked-
venc énekeit. 

Október végén tüdőgyulladást kapott, majd 
a kórházi kezelés után, november 17-én, ott-
honában, a feltámadás boldog reménységével 
hunyta le szemeit. 

Temetésén Ócsai Tamás és Fenyvesi Péter 
Pál lelkészek hirdették Isten vigasztaló és re-
ményt adó Igéjét.  

A feltámadáskor találkozunk!
B. Zs.

  

Rózsahegyi Éva
1934–2015

Rózsahegyi Éva testvérünk 1934. április 1-jén 
született Budapesten, háromgyermekes család 
második gyermekeként. Szülei hithű katoliku-
sok voltak, így őt is Istenbe vetett hitben nevel-
ték. 

Gyermekévei alatt sokat betegeskedett, és 
40 éves korában, egy újabb betegség hatására 
született meg szívében a vágy, hogy közelebbi 
ismeretséget kössön Istennel. Lelkigyakorlaton 
vett részt, ahol a prédikáció elemi erővel hatott 
rá, és ott hallotta meg a Szentlélek hívó hang-
ját. Ezután első dolga a Biblia megvásárlása és 
tanulmányozása volt. Szívébe zárta Jézust, mint 
személyes Megváltóját, és elfogadta a szomba-
tot, mint „szent, örök jelet” Isten és népe között. 

1981. március 28-án kötött örök szövet-
séget Istennel, és a Nagykanizsai Gyülekezet 
tagjaként, élete végéig hűséges maradt hozzá. 
A gyülekezetben aktívan szolgált, versekkel di-
csőítette az Urat, és diakónusi megbízatását is 
lelkiismeretesen ellátta. A gyülekezet kertjében 
pompázó virágok az ő keze munkáját dicsérik. 

2015. november 14-én, szombaton, néhány 
heti gyengélkedés után, az esti órákban vissza-
adta életét Teremtőjének, szilárd hittel a feltá-
madás reménységében. 

Temetésén, november 27én, előzetes kéré-
se alapján, Kalocsai Tamás testvér szólta a vi-
gasztalás Igéjét és hirdette a feltámadás remény-
ségének üzenetét. Kedves igéjével (Jer15:16) 
búcsúzunk tőle: „Ha szavaidat hallattad, én él
veztem azokat; a te szavaid örömömre váltak né
kem és szívemnek vígasságára; mert a te neved
ről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!”

Sz. Zs.

  

Nagy Zoltánné
sz.: Koszta Piroska

1946–2016

Nagy Zoltánné 1946. január 7-én született Csa-
nádapácán, egy hétgyermekes családba. Gyer-
mekkora a dolgos hétköznapok sodrásában telt, 
szüleinek sok-sok segítséget nyújtva. 

Férjével, Nagy Zoltánnal 1962 decembe-
rében kötöttek házasságot. 53 évig éltek szere-
tetben,  jóban-rosszban kitartva egymás mellett. 

Gyermekei,  Piroska és Éva  világrahozatalakor 
saját és gyermekei élete is veszélybe került, vér-
átömlesztésre volt szükség. Ezen orvosi beavat-
kozás során alattomos  kór támadta meg szerve-
zetét,  ami több évtizednyi lappangás után  ez év 
januárjában az életét követelte.

A nehezen világra hozott gyermekeikért 
férjével együtt sokszor még áldozatok árán és 
erejükön felül is mindent megtettek, hogy a leg-
optimálisabban indíthassák őket el a nagybetűs 
ÉLETBE. 

Koszta Piroska  keresztény családban nőtt 
fel, de amikor nővére, Anna, hetednapi adven-
tista lett, az őrá is olyan nagy hatással volt, hogy 
1969. április 19-én  Erdélyi László lelkész veze-
tésével ő is hitet tett az Úr mellett. Ettől kezdve 
a gyülekezet elválaszthatatlanul hozzánőtt éle-
téhez. Számára a gyülekezet egy nagy család, 
a „menny előíze” volt. Magánéletét háttérbe 
szorítva mindig azt kereste, hogyan járhat Isten 
útján. Valamennyi gyülekezeti alkalmon jelen 
volt, minden és egyen-egyenként  mindenki 
fontos volt számára. Pál apostol szavait élte, 
együtt örült az örülőkkel, együtt sírt a sírókkal. 
Szinte felsorolhatatlanul sok gyülekezeti fel-
adatot végzett, mindezt lelkesen, önzetlenül és 
fáradhatatlanul.

A misszió rendkívül fontos volt számára. 
Orosházán rengetegen ismerték, városunkban 
személye jelenséggé vált. Sokakat megvigasz-
talt, rászoruló embereket támogatott megértésé-
vel, nem egyszer gyakorlati segítséget is nyújt-
va. Kedvességével, őszinte jó akarásával soka-
kat megszólított, nem törődve az esetenkénti 
visszautasítással sem. Szórólapok ezreit hordta 
szét, Bibliák, hitünket tükröző könyveink tu-
catjait ajándékozta ismeretleneknek. Legboldo-
gabb akkor volt, ha beszélhetett és bizonyságot 
tehetett Jézus Krisztusról. Tapasztalatait aztán  
örömmel  osztotta meg  a testvérek körében. 

Otthonában is szorgalmasan tanulmányozta 
a Bibliát, órákat töltött imádkozással, minden-
ben Isten akaratát keresve. 

Az elhatalmasodó kór életének utolsó idő-
szakát nagyon megnehezítette. Amíg csak be-
tegsége engedte, rendületlenül járt a gyülekezeti 
alkalmakra és önmaga helyett testvéreiért ag-
gódott, értük érzett felelősséget. Isten házában  
megszűntek fájdalmai,  még a  betegségtől meg-
gyötörten is gyönyörű szavalatokat hallhattunk 
tőle a szószékről. Szavalat közben megfeled-
kezett betegségéről, tekintete átszellemült, arca 
őszinte, gyermeki hittel sugárzott, erőt adva a 
hallgatóságnak. 

Amikor már szembesült a visszavonhatat-
lannal, elmondta, készen áll a búcsúra. 

Egész élete  egyik kedvenc igehelyét, Pál 
apostol  gyönyörű szavait tükrözte: „Ama nemes 
harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem 
az igazság koronája, amelyet megad nékem az 
Úr ama napon, az igaz Bíró. Nemcsak nekem, 
hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő 
megjelenését” (2Tim 4:7–8).

S. A.
  

Búcsúzunk...
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2016. május 14-én hangos ének- és zene-
szó remegtette meg a nemesvámosi adven-
tista imaház falait. 14 kórus 260 énekese 
engedte ki a hangját külön-külön, majd 
együtt a zsúfolásig megtelt épületben. 
Zala, GyőrMosonSopron, Veszprém, 
Fejér, Somogy megyéből és Budapestről 
érkeztek a fellépők, de volt, aki szinte a 
fél országot szelte át azért, hogy e mara-
dandó élményben részesüljön. A Békés 
és Csongrád megyei kórusok 350 km-ert 
utaztak – nem hiába. 

Méltathatnám a résztvevőket, a karve-
zetőket, zenészeket, de nem teszem. Le-
gyen a hála és dicsőség Istené, aki a zene 
nyelvét teremtette, és megtanított minket 
beszélni és érteni e nyelven. Kicsiket és 
nagyokat, akik csillogó tekintettel együtt 
lelkesedtek, énekeltek. Szinte fel sem tűnt 
a hely szűke, az időjárás zordsága, a gaz-
dag lelki és testi táplálék mindent feled-
tetett.

A kórustalálkozóra épülő jótékonysági 
koncert kitárta karját a falu lakói felé is. 
Délután az összevont kórus hat énekkel lé-
pett fel. A műsorban elhangzott: Gerzsenyi 
László: Jertek áldjuk Istent; Silcher: Ó 
nézd a Golgotát; Butler: Megváltva; Isme-
retlen sz.: Feltámadt Hős; Mendelssohn: 
E nagy világ mind áld; Rathbone: Mondj 
új dalt az Istennek.

És hogy miként hatott? Következzen 
egy vendég vallomása:

„Vannak olyan pillanatok az életben, 
amikor egy-egy pillanatra megállunk és 
apró csodákban van részünk, elgondol-
kodunk, magunkba fordulva értékelünk 
és köszönetet mondunk a pillanatért. Ez 
mindazokkal megtörtént ma, akik részt 
vettek a Hetednapi Adventista Egyház 
nemesvámosi imaházában megrendezett 
jótékonysági hangversenyen.... Ritka pil-
lanat az, amikor egyszerre hall az ember 

5-6 kórust közösen énekelni olyan hang-
zással, mely betölti a teret, feszegetve a fa-
lakat... csodálatos hegedűszótól könnyek-
re fakad, és olyan versetelőadót hall, ami-
től nem csak egy pillanatra rendül meg. 
Szívből köszönöm, hogy részese lehettem. 
A rendezvény célja a nemesvámosi Petőfi 
Sándor Általános Iskola támogatása volt 
ebben az évben és nem tudom szavakba 
foglalni a hálát, melyet érzek a felajánlott 
adományért. Köszönjük.... Köszönöm a 
résztvevő minden hívőnek és vendégnek, 

az ADRA Alapítványnak, az előadóknak 
és mindannak, aki segített a rendezvényt 
létrehozni....

Rab Zsuzsa: Vaspántok

Ha igy szólnék a kedves,
fiatal kalauzhoz:
– Kalauz úr,
hogyha ma este hazamegy,
ölelje meg nagyon a feleségét,
dicsérje meg, ami épp rajta van,
akár az ócska pongyoláját –
Ha igy szólnék –
ugye… bolondnak tartanának?

Ha igy szólnék a bottal kopogó
nyugdijas bácsihoz a boltban,
mikor épp forintjait guberálja,
végül levágat tiz dekát
a »kicsithosszabblett« kenyérből:
– Bácsi! Itt van ötszáz forint.
Tegye el, kérem. Épp ma kaptam.
nem számitottam rá. Fölösleges. –
Ugye, bolondnak tartanának?

Ha igy szólnék az útkövezőkhöz:
– Útkövezők!
Én ezt a kis kavicsot elviszem,
mert az erezetében
lehorgadt Krisztus-fejet látok.
Engedjék meg, hogy elvigyem! –

Ugye, bolondnak tartanának?

ha igy szólnék a torzonborz kamaszhoz:
– Gyere, fiam,
üljünk le valahol, s te elmeséled,
mitől nőtt vállig a hajad,
mi ellen mered ez a tüske
tejes arcod körül,
s egyáltalán, mitől vagy te ilyen
kérlelhetetlen? –
Ugye, bolondnak tartanának?

Ha igy szólnék padon sütkérező,
újságpapirból eddegélő nénikéhez:
– Néni, jöjjön velem,
amit szeret, azt főzök vacsorára,
puha ágyat vetek,
előtte pedig mindent elbeszélhet, a menyasz-
szonykorát,
azt a szülést, a császármetszést is,
és szegény jó ura szivszélhüdését,
és hogy mivel ültette be a sirját,
azt is, milyen a szomszédasszony,
azt is, hogy a fia hogyan él Kanadában,
meg hogy mit irt föl, és mire, az orvos.
Mindent apróra elbeszélhet.
Sóhajtozhat és imádkozhat az ágyban.
De éjjel egyszer – maga úgyis sokszor
fölébred –
keljen fel, takarjon be engem,
mert éjjel mindig lerúgom a takarómat…
Ha igy szólnék –
ugye, bolondnak tartanának?

Konvenciók, bevett szokások
hideg vaspántjai
szoritják lüktető,
eleven húsig lenyúzott szivünket.”

Ne álljunk meg itt! A zene mindenkié. 
Lerombolja a falakat, széttöri a vaspánto-
kat, és közel enged Istenhez és embertár-
sainkhoz. Engedjük, hogy megváltoztassa 
az életünket!

kneszma

Kórustalálkozó Nemesvámoson

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKÚT
JÉZUS LÁBNYOMÁN

2016. november 15 - 22.

Érdeklődni: 30/6643-296 vagy 
tothszilard@adventista.hu

Félpanziós ellátás, gazdag program

Tel-Aviv

Jeruzsálem
Betlehem

Emmaus
Beerseva

Massada
Holt-tenger

Qumran
Tiberias

Kapernaum

Názáret
Golán-fennsík

Haifa

Megiddó

8 nap 7 éjszaka
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Az ASI Magyarország Egyesület meghirdeti 
tizedik pályázatát. Az egyesület tagjai olyan 
laikus testvérek, akik vallják és gyakorolják az 
adventista elveket, vagy az üzleti életben vagy 
saját vállalkozásukban dolgoznak, vagy egy 
szakma elismert képviselői, vagy önfenntartó 
szervezetek delegáltjai.

Az egyesület elkötelezett a magyar ad-
ventmű támogatására, kiemelt feladatának 
tekinti a missziómunka, az ifjúsági munka és 
az adventista identitástudat erősítését, és olyan 
programok támogatását, melyek beilleszked-
nek a gyülekezetekben folyó missziós mun-
kába.

Keressük azokat a tevékenységeket, ter-
veket, amelyek a fenti kritériumoknak megfe-
lelnek és szeretnénk ezek közül több projektet 
a 2016–2017. évben anyagi lehetőségeinknek 
megfelelően támogatni.

1) A kifizetések módja: A kifizetések 
alapjai a pályázatban szereplő mérföldkövek. 
A kifizetések módja minden esetben utófinan-
szírozás. A támogatott személy az általa meg-
adott kifizetési állomásokra (mérföldkövekre) 
meghatározott támogatásra akkor jogosult, ha 
a mérföldkő teljesülését, az adott szolgáltatás 

vagy áru beszerzését igazolni tudja. Az igazo-
lás a tárgyi beszerzés teljes értékére, nem csu-
pán a támogatott részre vonatkozik. A mérföld-
kőtámogatások kifizetése csak a pályázatban 
megadott időpontban, vagy az után történhet 
(legkésőbb 2017.10.30.), az egyesület finan-
szírozási programjához illeszkedő időpont-
ban. A támogatott projektek megvalósítása 
2016.09.01 és 2017.09.31. között történik. A 
támogatásokat az igénylő szervezet bankszám-
lájára utaljuk át.

A beszerzések igazolásához a támogatott 
szervezetnek rendelkeznie kell a beszerzett 
áru vagy megrendelt szolgáltatás eladója által 
készített számlákkal, mely a támogatott szer-
vezet (a pályázatban megjelölt alapítvány, 
gyülekezet/egyház stb.) nevére lett kiállítva. A 
bizonylatokkal a Pályázó igazolja a projekttel 
kapcsolatos kiadásokat. A bizonylatok máso-
latait a mellékelt és kitöltött Támogatáslehí-
vó űrlappal együtt kell eljuttatni az egyesület 
címére, kézírással és pecséttel igazolva azok 
hitelességét. Ezt követően az egyesület a szer-
vezet bankszámlájára utalja át a támogatást.

2) A támogatás feltételei: Az egyesület 
folyamatosan ellenőrzi a támogatott projektek 

megvalósulását. Az egyesület által az ellen-
őrzésre kinevezett személyt kérésére minden 
rendelkezésre álló információval és eszközzel 
támogatni kell, hogy figyelemmel kísérhesse a 
projektek megvalósulását.

A projekttel kapcsolatos marketing anya-
gok, kiadványok mindegyikén fel kell tüntetni 
az ASI, mint támogató logóját. A logót kérésre 
e-mailben küldjük el.

A projekt végére az egyesület képes beszá-
molót vár a projekt megvalósulásáról, a projekt 
által elért eredményekről. Ezek részben az ASI 
találkozón, részben pedig az ASI hírlevelében 
és honlapján lesznek bemutatva. Az utolsó 
kifizetés feltétele a beszámoló beérkezése az 
ASI-hoz (elektronikusan, e-mailben).

A pályázatokat 2016. július 31-ig várjuk 
írásban a következő címre: Csengei Károly, 
1149 Budapest, Bíbor út 5. fsz. 1.

A pályázatok kitöltéséhez szükséges 
részletes adatlapok letölthetőek a www.asi
hungary.org és a www.adventista.hu honla-
pokról. A pályázati idő alatt felvetődött kérdé-
sekre szívesen válaszolunk, ezeket a csengei.
karoly@asi-hungary.org e-mail címre várjuk.

Csengei Károly

ASI Pályázati felhívás

Bibliai Olimpia, 2016. – 2. forduló

2016. május 7-én az ország számos gyülekezeté-
ben 141 fiatal újra megmérettetésnek vetette alá 
bibliaismeretét. 46 egyéni és 95 csapatversenyző 
János evangéliuma alapján kapott 10, összesen 
60 perc alatt megoldandó feladatot, melyek kö-
zött a címben szereplő kérdés is szerepelt – más 
képes, kiegészítős, feleletválasztós, párosítós, 
eszperente nyelven írt feladattal együtt. 

Minden résztvevő dicséretet érdemel az 
alapos felkészülés és a szép munka miatt, amit 
nyújtottatok! A feladatok megoldása sokkal jobb 
eredményt mutatott, mint tavaly, ami azt jelenti, 
hogy mindenki komolyan vette a felkészülést! 
Ezért dicséret jár! Aki nem jutott tovább, ne kese-
redjen el, mert nem a nyeremény, hanem a tudás 
a fontos! 

A 2. forduló után eljött a számolás ideje. Az 
eddig lezajlott két forduló összesített eredménye 
alapján minden korcsoport első 6 versenyzőjét 
várjuk szeretettel a döntőben, 2016. november 
5-én Budapesten (VIII. ker.), a Golgota utca 3-9-
ben. A döntőre Mózes 3. könyvét kell elsajátítani.

(A http://bibliaiolimpia.org webhelyen 
megtalálhatók a 2016. év első két fordulójának 
feladatlapjai és megoldásai, a továbbjutók névso-
rával együtt.)

(BO16 MCs  ZN)

„Egy hegyen, egy kereszten, egyetlen  
szent Ember szerzett kegyelmet…”

Egyéni versenyzők Csapatok Kcs

 BIBLIGA 1

Hegyes-Horváth Boglárka ESZDÓREDÓ 1

Juhász Gergő Igazgyöngyök 1

Kovács Gergő Pécsi Palánták 1

Molnár Benjámin SMS 1

Szép-Gergely Zsófia Szivárvány lányok 1

Talmácsi Janka Vásárhely fiai 1

Kőszegi Máté Balatonfüred 2

Man Eszter Csilla Bib-leányok 2

Németh Roland Eben-Ézer 2

Ócsai Eszter Nemesvámosi ifi 2

Varju Benjámin Őszök 2

Zoboki Dávid Trió 2

Czinkota Orsolya Bizottság 3

Kiss Mónika Írástudók 3

Kiss Noémi Jézus gyermekei 3

Kőszegi Zsófia KGB 3

Szabó Szilárd Napkeleti bölcsek 3

Szász Barna Szilárd Pusztai Vándorok 3

A Bibliai Olimpia 2016-os döntőjébe  
továbbjutott egyéni versenyzők és csapatok

Kiváló lehetőséget kínálunk minden szülőnek, 
gyermektanítónak, lelkipásztornak és gyer-
mekszolgálatok iránt érdeklődőnek július 14. 
és 17. között egy sokoldalú, interaktív képzés 
keretében. E fontos szolgálati terület nemzet-
közi vezetői lesznek a vendégeink; itt lesz dr. 
Linda Koh, a Generálkonferencia gyermek-
osztályának vezetője és velünk lesz Clair 
Sanches is, aki a divíziónál tölti be ugyanezt 
a szolgálatot. 

Azt kértük, hogy tudásuk legjavát hoz-
zák Magyarországra, így biztosak lehetünk 
abban, hogy felejthetetlen programot kapunk. 
A képzés fő témája az, hogy miként tehetjük 
a gyülekezeteinket gyermekbaráttá. Rengeteg 
eszközt, megoldást, technikát adnak majd a 
kezünkbe, amit azonnal átültethetünk a saját 
gyülekezeti gyakorlatunkba. 

Mivel a jelentkezési határidő nagyon 
szorít bennünket, kérjük, gyorsan jelezzétek 
részvételi szándékotokat! Minden további 
részletet megtaláltok az egyház weblapjának 
nyitóoldalán: www.adventista.hu

Szeretettel vár benneteket:   Mihalec Dóra

Először jár 
Magyarországon  
a Generálkonferencia 
gyermek osztályának 
vezetője!
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„Boldog az a szolga, akit az ő ura mikor 
haza jő, ilyen munkában talál.” Lukács 
12:43

A Nágocsi Adventista Gyülekezet bizottsága 
úgy döntött, hogy meghívja egyházunk se-
gélyszervezetét, hogy mutassa be számunkra 
szolgálatát. A testvérek nagy lelkesedéssel 
szeretnének bekapcsolódni az Úr művének 
ebbe az ágába.

2016. május 7-én kezdetét vette a 
Dunamelléki Egyházterület által megszerve-
zett szakmai konzultációs program, Zohán 
Tünde ADRA igazgató vezetésével. A helyi 
testvérek mellett más gyülekezetből is ér-
keztek testvéreink. Már a délelőtt folyamán 
alapos ismereteket szereztünk a szociális 

szolgálattal és az ADRA működésével kap-
csolatosan. Ezeket az információkat csoport-
munkában gyakorlatba is helyeztük. Ünne-
pélyes délelőtti igehirdetésünk előtt 9 testvér 
vehette át megbízólevelét és ADRA igazolvá-
nyát, útravalóul a 20. zsoltár szavaival. 

 A délelőtti igehirdetés után a lelki táp-
lálékot testi táplálék váltotta, közös ebéddel 
vártuk az érdeklődő testvéreinket és vendé-
geinket.

14.00 órától folytattuk programunkat, 
a figyelem csak kissé lankadt, ezt igazolja a 
sok kérdés-válasz is, melyek miatt a program 
vége nehezen látszódott. A testvérek közül 
több mint 20 fő tesztet is írt. Ennek értelmé-
ben a szükséges igehirdetői krediteket meg-
kaphatták a szolgálatban résztvevő testvérek.

Áldásos napunk zárásaként az első közös 
adományátadás is megtörtént, az egyházunk 
fenntartásában működő Anyaotthon lakói 
örülhettek adományainknak.

Isten áldjon mindenkit, aki az Úr munká-
jának részese!

NyáriHella Róbert
Az ADRA Nágocsi képviseletének vezetője

Légy te is Isten munkatársa!
(ADRA szakmai konzultáció Nágocson)

„Ebben a környezetben a gyerekek jól 
befogadják a lelki dolgokat. A cserkészet 
kiválóan bizonyította lélekmentő befolyását” 
(Gyülekezeti kézikönyv. 130. o.).

A Magyar Cserkészszövetség országos kül-
döttgyűlése az adventista cserkészvezetők 
kérésére 2016. május 21-én jóváhagyta a 
Tábortűz Adventista Cserkészközösség lét-
rejöttét. Ezzel az adventista cserkészek most 
már a szövetség hivatalos lelki közösségeként 
dolgozhatnak tovább hitük és identitásuk el-
mélyítésén és az adventista értékek cserkész-
berkekben való terjesztésén.

Kevesek által ismert hazánkban, hogy 
az adventista cserkészet (Adventurer & 
Pathfinder Ministries) már 1950 óta a világ-
egyház hivatalos ifjúsági szolgálata, amely 

közvetlenül a Generálkonferencia Ifjúsági 
Szolgálatok Osztálya alá tartozik, és 2,9 mil-
lió (!) fiatalt ér el világszerte a 616 éves kor-
osztályban.

Az Ifjúsági Evangelizációs Központ 
(Center for Youth Evangelism), az Andrews 
Egyetem Lelkészképző Karának kutatóin-
tézete, amelynek feladata, hogy az ifjúsági 
evangelizációt ösztönző módszereket, erőfor-
rásokat és vezetést fejlesszen és biztosítson, 
a legutóbbi Adventista Cserkész Világtalál-
kozóról a Generálkonferenciának készített 
jelentésében így fogalmazott: „A cserkészet a 
legerősebb helyi gyülekezeti ifjúsági szolgá-
lat a Hetednapi Adventista Egyházban.”

A Tábortűz Adventista Cserkészközösség 
egyik fő célja, hogy ez minden gyülekezet 
számára elérhető valósággá váljon Magyar-
országon is.

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

Cserkészcsapat

Föllobbant a Tábortűz

Minden év egyik legszebb időszaka a tavasz. 
Nagyon sok egyházi, nemzeti és nemzetközi 
ünnep ideje. Szeretjük az ünnepeket, szere-
tünk ünnepelni. Éppen ezért mindig találunk 
alkalmat, módot és időt, hogy ezt megtehes-
sük. 

Az anyák napja nálunk mindig egy olyan 
alkalom, amelyre hetekkel korábban meg-
kezdjük a készülést. A gyülekezet fiataljai 
és gyermekei szívesen vállalnak feladatot: 
énekelnek, verset mondanak, zenélnek és ter-
mészetesen saját kezűleg készítik az ajándé-
kot minden édesanya és nagymama részére. 

Ilyenkor nem feledkezünk meg az édesapák-
ról sem, számukra különleges ajándékokkal 
készülünk. 

Ebben az évben a hálás felnőttek egy 
csodálatos gyermeknapi meglepetéssel álltak 
elő: ők is saját kézzel készített ajándékcsoma-
gokat adtak a fiataloknak, és meghívták őket 
egy vasárnap délutáni közös kerti partira, ahol 
együtt játszhattak, beszélgethettek és részt ve-
hettek a finom ételek elkészítésében is. 

Nagyszerű hétvége van mögöttünk, sok 
nevetéssel, énekkel, imával. A együtt töltött 
idő pedig lehetőséget adott a közösségépí-
tésre is. Hálásak vagyunk a mi Istenünknek, 
hogy lehetőségünk van ilyen alkalmak szer-
vezésére, hogy a hétköznapok terheit letéve, 
gondjainkról egy kicsit megfeledkezve együtt 
ünnepelhetünk.

P. T.

Gyermeknap és anyák napja  
a Hévízi Gyülekezetben
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A D R A  h í r l e v é l

2016. június 18-án az egész világon számos 
adventista gyülekezetben a menekültekről, a 
háborúk sújtotta övezetekből otthonaik elha-
gyására kényszerülő néptömegekről emlé-
keztünk meg. Hívő keresztényként minden 
embertársunk mellé oda kell állnunk, aki 
bajban van! Istenünk jellemét és szeretetét 
mutatjuk be így hitelesen azok számára, akik 
kiszolgáltatottak, félnek, megtörtek és sem-
milyen létbiztonság nincs jelen 
az életükben. Napról napra élnek, 
rettegnek, féltik gyermekeik éle-
tét és sajátjukat. Ki vannak szol-
gáltatva a befogadók és a segítők 
jóindulatának. Kérünk mindenkit 
az ADRA vezetése és kuratóriu-
mának nevében, hogy imáikban 
emlékezzenek meg a menekültek 
tömegeiről, szerte a világon!

A nemzetközi ADRA 2016 
júniusában internetes kampányt 
kezdett a menekültekért. Az 
ADRA hírportálokon számos 
információt közölt a szervezet által megva-
lósított projektekről és a jelenlegi helyzetről 
is. A kampány központi gondolata a mene-
kültek felkarolásának és megsegítésének 
népszerűsítése.

Előzménye pedig az első 
világszintű humanitári-
us csúcstalálkozó volt 
(World Humanitarian 
Summit), melyen az 
ADRA International 
szervezetét Jonathan 
Duffy, az ADRA In-
ternational elnöke, 

és Frank Teeuwen, az ENSZ 
Összekötő Irodájának elnöke 
képviselte. Isztambulban, 2016. 
május 23–24. között került megrendezés-
re. Itt Jonathan Duffy testvér nyilatkozott 

az ADRA International által vállalt 
programpontokról. Ezek a vállalások 
rávilágítanak arra, hogy milyen tevé-
kenységeket végez a világszervezet 
mind a fejlesztési, mind a katasztró-
faelhárítás területein. Ez alapvetően 
két pontra fókuszált abból a lehetsé-
ges ötből, amelyet az ENSZ főtitkára 
által kibocsátott humanitárius prog-
ram tartalmaz. Lényege tehát, hogy: 

„Senki ne maradjon le!”
és 

„Hatékony segítségnyújtás  
valósuljon meg a szükségben élők 
számára, melyek változást ered-
ményeznek az emberi életekben! 

Legyen ez egyszeri segítségnyújtás 
vagy tartós megoldás!”

A humanitárius csúcstalálkozó 
egy globális felhívás volt az ENSZ 
főtitkára, Ban KiMoon részéről. 
Hozzávetőlegesen 5000 lehetséges 
résztvevő kapott meghívást, beleért-
ve államok, illetve kormányzatok ve-

zetőit, valamint számos közösség 
és szervezet képviselőjét az 

üzleti, civil szféra, vala-
mint különböző segély-

szervezetek és egyéb 
közösségek részéről. 
A csúcstalálkozónak 
három fő célja volt:

  1) Hogy lelke-
sítsen és új lendüle-

tet adjon az emberiesség és a humanitárius 
alapelvek egyetemessége melletti elkötele-
ződésben.

  2) Hogy az elköteleződés által konkrét 
lépéseket kezdeményezzen és támogassa az 
adott országokat és közösségeket a krízis-
helyzetekre való felkészülésben és a gyors 
válaszadásban, valamint abban, hogy ellen-
állóbbak és rugalmasabbak legyenek a várat-
lan krízisekben.

  3) Hogy megoszthassa a legjobb gya-
korlatokat, amelyek segítenek életeket men-
teni és enyhíteni a szenvedést, szerte a vi-
lágon.

 Az ADRA International állásfoglalásá-
val a magyar ADRA is egyetért. A menekül-
teket számos programmal támogatta 2015 
második felében és a lehetőségekhez mérten 
a jövőben is támogatni fogja.

A kampányra vonatkozó linkek az aláb-
biak: https://adra.org/refugees/ és https://
adra.org/our-global-work-with-refugees/

                                                                                                  
(Lőrincz Melinda, Zohán Tünde)

A menekültek nemzetközi világnapja
ADRA International – 2016. június 18.

A 2015 és 2016-ban nemzetközi viszonylatban  
az ADRA International a pirossal jelölt országokban 
és országrészeken folytat segélyező programokat  
a menekültekért és kitelepítettekért.


