AdventInfo

Megjelenik: havonta 

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 

XVIII. évfolyam 7. szám

2016. szeptember 24.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Helyünk a családban
A 2016. július 26–31. között Balatonlellén megrendezett missziókonferencia képes beszámolója

Már hagyomány, hogy a missziókonferencia főelőadója egy olyan
külföldi testvér, aki a maga szakterületén már sokat tett le az asztalra. Idén a főelőadó „dupla csomagban” érkezett, hiszen egy
házaspár vezetett bennünket a családi hitélet rejtelmeinek megismerésében. Karen és Bernie Holford a világ sok országában fordult meg, Karen könyveit már nagyon sok nyelvre fordították le,
kiemelkedő családnevelő munkásságukért pedig a Generálkonferencia néhány évvel Arthur- és Maud Spalding-díjjal tüntette ki a
házaspárt, amely a legmagasabb elismerés egyházunkban ezen a
szolgálati területen.
A missziókonferencián bőven vállaltak szolgálatokat, hiszen délelőtt szekció-előadásokat tartottak, este pedig ők voltak
a plenáris-előadások előadói. Előadásaik homlokterében a család
hitéletének és szolgálatának újragondolása állt. Hogyan tartsunk
sikeres családi áhítatokat?

Fotók: Kiss Máté Levente

A konferencia főelőadói, Karen és Bernie Holford a fordítás
szolgálatát végző Mihalecz Gábor családi osztályvezetővel
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Sok adventista családban a családtagoknak összeszorul a
gyomra, amikor ezt a szót hallják, mert élményeikből felderengnek
kényszerszagú és erőltetett próbálkozások, amikor a szülők felolvasnak egy hosszú zsoltárt, a gyerekek számára érthetetlen nyelven
megmagyarázzák azt, majd énekelnek egy éneket az énekeskönyvből, és a végén az ima alatt még egymás kezét is meg kellett fogni...
Holfordék ezt a képet sokkal részletgazdagabbá tették, hiszen kreatív, élményszerű, új megközelítéseket mutattak be, amelyek tekintettel vannak a gyerekek életkori sajátosságaira és örömet okoznak
az egész családnak. Sokat hangsúlyozták, hogy a jó áhítat minden
érzékszervet megszólít, a látást, a hallást, a tapintást, az ízlelést és a
szaglást is. Túl gyakran tartunk olyan egysíkú áhítatokat, amelyek
csak a hallást szólítják meg. Ilyen újszerű áhítatokhoz sok támpontot találhatnak a magyar családok is Karen Holford új könyvében:
100 kreatív szombati tevékenység 21. századi szombatokra.
A másik fő kérdés az volt, hogy miként lehetünk családként só
és világosság a környezetünkben. Saját családi életükből sok példát
hoztak fel arra vonatkozóan, hogy miként tettek együtt bizonyságot más családoknak, hogyan köszöntöttek olyan családokat, akik
frissen költöztek a környékre, hogyan tették a gyülekezetüket család- és gyermekbarát hellyé, milyen szolgálatokra állították be a
gyerekeiket egy evangelizációs sorozaton, vagy hogyan tették a
gyerekek felemelőbbé az istentiszteleteket.
Dr. Mihalec Gábor
Családi osztályvezető
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Diplomaátadás és tanévnyitó
az Adventista Teológiai Főiskolán
Az Adventista Teológiai Főiskola diplomaosztó- és tanévnyitó istentiszteletét az
idén szeptember 4-én tartottuk, ahol a 16
végzős hallgató közül kilencen oklevelet,
heten pedig záróvizsga bizonyítványt kaptak. A végzős hallgatókat dr. Tonhaizer Tibor rektor-helyettes köszöntötte, és Józsué
könyvének szavaival arra kérte őket, hogy
a megszerzett ismeretek birtokában legyenek bátrak és erősek Krisztus, az egyház
és az emberi közösség szolgálatában.
Isten áldása nyilatkozott meg abban,
hogy ebben a tanévben 41 új hallgatót vehettünk fel, 7-en nappali tagozaton, 25-en
levelezőn, míg 9-en az életmód-tanácsadó

szakirányon kezdik el tanulmányaikat. A
tanévnyitó beszédet dr. Szilvási József,
a főiskola rektora mondta, aki kiemelte,
hogy az intézmény a Magyar Akkreditációs Bizottság ajánlásai szerint egységes

Dr. Szilvási József, a főiskola rektora tanévnyitó beszédet mond

tanrenddel és nagyobb óraszámmal kezdi meg
az új tanévet, ami
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy
az Adventista Teológiai Főiskola
még
magasabb
színvonalon foly-

tathassa a hallgatók képzését.
Felhívta a hallgatók figyelmét
az idegen nyelvi ismeretek
időben történő megszerzésének szükségességére, és szólt
arról, hogy az intézmény a
jövőben egy erre szakosodott
kiadóval együttműködve jelenteti meg tankönyveit.
Hálásak vagyunk azokért az áldásokért, és azért a segítségért, amit eddig kaptunk, és várjuk további jelentkezők érkezését a főiskolára.
(ATF)

„Féljétek az Istent, és néki adjatok
dicsőséget!”
A Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája az Adventista Misszió
Intézménye alatt szolgáló Világszéles
Zsidó-Adventista Barátság „Imádjuk Őt!”
címmel rendezett konferenciát Párizsban
2016. július 13. és 16. között. A tanácsko-

zás témája a hármas angyali üzeneten alapuló istenfélelemre bátorított, és a Messiás visszajövetelére hívta fel a figyelmet,
melyet egyházunk immár 170 éve hirdet.
Az imádat és a dicsőítés Isten ajándéka, ahogyan Pál apostol is megfogalmazta

Clifford Goldstein, a Bibliatanulmányok
főszerkesztője előadását tartja

Fotók: TINÉ

a Rómabeliekhez írt levél 9:4–5 versében: „akik izráeliták, akiké a fiúság és a
dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek…
aki mindeneknek felette örökké áldandó
Isten”. Ezért szervezték meg a Világszéles Zsidó-Adventista Konferenciát, hogy
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bizonysága legyen a zsidó emberekkel
való barátságnak, mely hidat épít közöttünk. S ez a csodálatos ajándék, amelyet
Istentől kaptunk, bemutassa a világnak az
eljövendő Messiást.
A Generálkonferencia elnöke, Ted
Wilson videoüzeneten keresztül köszöntötte a 135 jelenlevő küldöttet, hangsúlyozva, hogy „az Úr mindenkit szeretne
elérni a jó hírrel, s ehhez szükség van különleges és csodálatos emberekre, akik a
zsidóságot szeretik és megosztják velük
Jézus második eljövetelének fontos üzenetét. Benneteket Isten fog felhasználni ezen
az úton…!” – hangzott a felhívás.
A konferencia nyitó előadásán Gabriel
Goléa, az Észak-Franciaországi Egyházterület elnöke is köszöntötte a jelenlevőket,
áldást kívánva a tanácskozásra.
A Generálkonferencia részéről jelen
voltak és előadást tartottak, Gary Krause,
az Advent Misszió igazgatója, Clifford
Goldstein, a Bibliatanulmányok főszerkesztője, Williams Costa Jr., a Kommunikációs Osztály vezetője. Jelen voltak
továbbá ismert adventista professzorok,
köztük Jacques Doukhan, aki több elő-

adást tartott, beleértve a szombat délelőtti
istentiszteletet.
A konferencián hazánkat dr. Tokics
Imre, az Adventista-Zsidó Barátság vezetője képviselte, aki Dániel próféta könyve
alapján mutatta be az igaz Isten imádatot.
Útjára elkísérte őt felesége, Marika.
A plenárisokon és a szekciókban elhangzott előadások Isten dicsőítéséről, az
emberek iránti tiszteletről és barátságról
szóltak. Pénteken este különleges szombatkezdő áhítat és gyermekbemutató volt.
Mély csend uralta a szombat délelőtti istentisztelet, amikor láthattuk a híres Kyriat
Tórát, amelyből Shalom David, izraeli lelkész olvasott fel egy részletet.
Szombaton délután kérdéseket tehettek fel a hallgatók az előadóknak, így alakítva ki a párbeszédet egymás között. Ezen
alkalommal a konferencia elfogadott egy
Nyilatkozatot, amelyben megerősítette a
zsidóság iránti odafigyelést és barátságot.

Dr. Tokics Imre előadását tartja
A konferenciát élőben közvetítették,
melyet a világ 35 országából kísértek figyelemmel több tízezren.
(TINÉ)

A konferenciáról bővebb információ és a videofelvételek megtekinthetők
a www.jewishadventist.org honlapon.

XXVII. Szegedi Nemzetközi
Biblikus Konferencia
2016. augusztus 29–31.
Közép- és Kelet-Európa legnevezetesebb
biblikus tudományos konferenciáján több
mint száz tudós szakember gyűlt össze,
hogy a „Vallási és kulturális konfliktusok
a Bibliában és az ősegyházban” címmel
kapcsolatos előadásokat tartsanak és hallgassanak. A több kontinensről érkező és a
tanácskozáson jelenlevő szakemberek katolikus és protestáns háttérből jöttek.
Egyházunkat dr. Tokics Imre, az Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi
Tanszékének vezetője képviselte, aki „Az
istentisztelet, mint vallási konfliktus az
Újbabiloni Birodalomban, Dániel könyve
alapján” címmel tartott előadást. Kiemelve, hogy „Dániel az egyik legnagyobb
próféta volt, aki feddhetetlenül élte meg
misszióját a Babilóniai Birodalomban.
Dániel könyvének magyarázói elismerik,
hogy a próféta szorgalmasan és imádsággal tanulmányozta Ésaiás próféta Tóratekercsét, amely erős pozitív hatást gyakorolt rá és küldetésére.”
A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia már több mint negyed évszázada
termékeny és tudományos színtér a Bibliával foglalkozó tudósok számára.
A reformáció közelgő ötszázadik évfordulója alkalmából – a protestáns és
katolikus vezetők jóváhagyásával – egy

magyar nyelvű katolikus-protestáns bibliafordítás létrehozásáról
is tanácskoztak Szegeden, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány
képviselői és a katolikus szakemberek.
A konferencia idejére készült el a Magyar Biblikusok Lexikona, amelyben három adventista teológus neve is szerepel:
dr. Szigeti Jenő, dr. Tokics Imre, drs. Kormos Erik. Az adventista identitáshoz és
misszióhoz nélkülözhetetlenül hozzátarto-

Média
A Reménység
ajánlja!
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zik az Isten Igéje iránti mély elkötelezettségünk. Küldetésünk még hatékonyabb
lesz akkor, ha a szentírási igéket és igehelyeket jobban ismerjük, és alkalmazzuk
egyházi életünk mindennapjaiban éppúgy,
mint családi életünkben.
(TIT)
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Presbiterszentelés Veszprémben
A nagy létszámú gyülekezetek életében
kiemelt jelentősége van annak, hogy megfelelő számú helyi tisztségviselő forgolódjon az evangélium szolgálatában. Ezért
mindig örvendetes, amikor a gyülekezetben helyi vezetőket, persbitereket iktathatunk be a szolgálatba.

Áldást kérő imádság

Egy ilyen eseménynek lehettek szemés fültanúi a Veszprémi Gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek június 4-én,
amikor is Agg Dénes és Horváth Miklós
szolgálatára kértünk áldást.
Agg Dénes és felesége, Marika, egy
előadás-sorozat kapcsán ismerkedett meg
a gyülekezettel, majd
2000-ben megkeresztelkedtek. Azóta Dénes a
gyülekezeti élet többféle
területén szolgálta a közösséget a testvérek örömére. Ennek is köszönhetően jelölte őt a gyülekezet
presbiteri szolgálatra.
Horváth Miklós a
Veszprémi
Gyülekezet
„gyermeke”. Már egész
korán
megismerkedett
a gyülekezeti élettel, hiszen saját szavait idézve:
„Anyu akkor keresztel-

kedett, amikor a hasában voltam, úgyhogy az anyatejjel szívtam magamba az
evangéliumot.” 1993-ban keresztelkedett,
utána nem sokkal ifjúsági vezető, majd
misszióvezető lett. 2000-ben szerzett
teológiai diplomát az Adventista Teológia Főiskolán. Azóta szívesen prédikál a
veszprémi körzetben, és azon kívül. Feleségével, Gizivel, nagy áldására vannak a
gyülekezetnek.
A körzetvezető lelkipásztor által közvetített igei gondolatok és a felszentelés
után a presbitertársak köszöntötték az új
munkatársakat. A házastársak köszöntése
sem maradhatott el, mivel a jelenleg megválasztott presbiterek házastársai köszöntötték a feleségeket.
Hisszük, hogy a Mindenható sok áldást tartogat két új presbiterünk szolgálata
által a gyülekezeti közösség számára!
Kalocsai Tamás

Presbiterszentelés Sándorfalván
Egészen különleges eseménynek voltunk
a tanúi augusztus 6-án a gyülekezetünkben. Ekkor került ugyanis sor Polgárné
Papp Katalin presbiterszentelésére.
A presbiteri szolgálat alapjait a Bibliában találjuk, ahol az apostolok az általuk
alapított gyülekezetekben helyi elöljárókat
bíztak meg a közösség vezetésével, és erre
kézrátétellel és a Szentlélek segítségül hívásával különleges felhatalmazással is ellátták őket. Presbiter olyan ember lehetett,
aki kipróbált, érett hittel rendelkezik, aki
hiteles a családi életében, hűséges az egyházhoz, rendelkezik a tanítás és vezetés
képességével, és jó befolyást áraszt maga

körül. A lelkipásztor legközelebbi munkatársa a presbiter, aki a lelkész távollétében
a gyülekezet vezetője.
Katiban a gyülekezet már évekkel ezelőtt felismerte ezeket a kvalitásokat, így
a felszentelése nem most került terítékre. Védőnőként, feleségként és anyaként
egyaránt hiteles embert ismerhettünk meg
benne.
Szolgálatára és új megbízására Isten
vezetését és gazdag áldását kívánjuk!

Dr. Mihalec Gábor

Polgárné Papp Katalin

Az angyalokkal együtt ünnepeltünk
Igazán különleges és örömteli szombatban
volt része a Gödöllői Gyülekezetnek május
21-én Isaszegen, amikor a helyi gyülekezet
tagjaival együtt körzeti napot tartottunk.
A nap fénypontja a délutáni keresztségi alkalom volt, midőn a zsúfolásig telt
kápolnában vendégeinkkel együtt tanúi lehettünk a pillanatnak, melyben Orbán Ella
szövetséget kötött Megváltójával, Krisztussal, akinek gondviselő jelenlétét és
szeretetét életének szép vagy éppen küzdelmekkel teli időszakaiban egyaránt, már
eddig is oly sokszor megtapasztalhatta.

Az igehirdetés szolgálatát dr. Szigeti
Jenő testvér végezte, aki Ella és a hallgatóság figyelmét Krisztusra mint Hajnalcsillagra, életünk egyedüli biztos pontjára
irányította. Az alámerítés szolgálatát a körzet lelkipásztora, Horváth Péter testvér végezte. Az istentiszteletet még meghittebbé
tették Ella barátainak, a két gyülekezet
tagjainak és vendégeinknek szolgálatai.
Kívánjuk, hogy testvérnőnk Krisztussal és velünk együtt kéz a kézben érjen
mennyei otthonunkba!
KiVi
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…az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében…
Fotó: Zellei Boglárka
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Ifi keresztség Nemesvámoson

Július 16-án keresztségi istentiszteletre
gyűltünk össze a nemesvámosi gyüle-

kezet falai között.
A veszprémi körzet tagjai számára
várakozással
teli
alkalom volt ez a
szombat,
hiszen
hat testvérrel gazdagodott
közösségük.
Hencsel
Józsefné,
Kövesi
Anna, Kövesi Dorka, Pásztor Judit,
Orsós Beáta, Orsós
Sándor; öt ifjú és
egy lélekben fiatal
testvérünk kötött szövetséget a Mindenhatóval.

Különleges élmény volt hallgatni a
keresztelendőket bemutató tanítókat, akik
felidézték a gyermekiskolai, ifi, illetve
evangelizációs élményeket, könnyeket
csalva sokak szeméből.
Az igehirdetés és bemerítés szolgálatát Tóth Szilárd, a gyülekezet korábbi
lelkipásztora végezte. Az igehirdetés alapigéje: „Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
Ötözzétek föl az Isten minden fegyverét,
hogy megállhassatok az ördögnek minden
ravaszságával szemben” (Ef 6:10–11).
Ünnepünk színvonalát és az istentisztelet lelkiségét a testvérek sok szép szolgálata emelte.
Testvéreink életére Isten soha meg
nem szűnő áldását kívánjuk.
Kalocsai Tamás

„Megkerülhetetlen érvek”
A 2016-os imrehegyi Találkozás a hegyen
tábor rekordokat döntött! 60 táborozó
hallgatta és tanulmányozta Isten üzenetét
egész héten át! Szombati istentiszteletünkön és keresztségi alkalmunkon mintegy
200-an vettek részt!
Hálásak vagyunk Istenünknek azért,
mert az áhítatokon a „Megkerülhetetlen
érvek – okok a hitre” mottó jegyében
Sebastian Matula, fiatal svéd-magyar lelkész tolmácsolásában felfedezhettük a
teremtés, a teizmus, a megvalósult bibliai
próféciák, valamint az emberként közénk
jött Jézus létének tudományos, történelmi,
régészeti és biblikus megalapozottságát.
Ezen bizonyítékok ismeretében igen nagy
bizalommal és hittel szemléltük azt is, mit
ír a Biblia Európa, Amerika és egész Földünk jövőjéről, a 21. századról, és az előttünk álló profetikus eseményekről.
A lelki egészség mellett a testi egészség is középpontban állt a hét folyamán: ízletes vegán ételeket fogyasztottunk egész
héten át. Havasiné Bánfi Ibolya (Érdligeti

Életmódközpont) koordinálásával
egészségnapot
tartottunk.
Reggelente tornáztunk,
valamint a borús idő
ellenére is kerékpártúráztunk a Vadkerti-tóra.
Rengeteget métáztunk,
íjászkodtunk, többször
is éjszakai túráztunk.
A kiskunhalasi Csillagda munkatársai segítségével távcsöveken
keresztül közelebbről is megtekinthettük
a tábor feletti csillagokat és bolygókat. A
gyermekek számára bibliaórákat és kézműves foglalkozásokat tartottunk.
A hét fénypontját a keresztség, öt kedves barátunk (Madár Zoltán, Martin Dóra,
Martin Péter, Zatykó János, Zsilinszky
Virág) Istennel való szövetségkötése jelentette. Táborhelyünk, az Életház Központ most először adhatott helyet ennek az
embereknek és angyaloknak örömet adó
eseménynek.

Köszönjük e csodás hetet Atyánknak,
a táborozóknak, az Életháznak és minden
közreműködőnek.
A táborban elhangzott előadások ha
marosan megtekinthetőek lesznek a
https://www.youtube.com/user/3AB
Sverige és a https://www.facebook.com/
3AMEurope/?fref=ts weboldalakon.
Kiskőrösi Gyülekezet

Az Adventista félóra
következő műsorát
október 14-én, pénteken,
13.30-kor sugározza
Csoportkép a Találkozás
a hegyen tábor résztvevőiről
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a Kossuth Rádió.
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Sokrétű misszió Szolnokon
Gyülekezetünk életében a nyári hónapok
sem teltek eseménytelenül. A város május
29-én Családi napot tartott, melyre gyülekezetünk is meghívást kapott. Az Egészség Expo mellett volt bográcsozás és gyermekfoglalkozás.
Már több éve szervezünk helyi Szünidei Bibliatábort, idén júliusban pedig
a bózsvai Fürkésztáborban vettünk részt
mintegy ötvenen. Közülük a többség nem
látogatja a gyülekezetet, csak a táborokat.
A turnus teljes létszáma 250 fő volt. A
szolnoki gyermekek, fiatalok és segítőik
a „Bózsvai pillangók”, a „Lélek bárányai”
és a „De zsír zsiráf” nevű csapatok tagjai
voltak. A természet közelsége, a kirándulások és túrák, a csoportfoglalkozások,
a közös zászlókészítés és indulóírás, a
sportversenyek és a többi szervezett program életre szóló élményekkel töltött fel
minden résztvevőt.
Augusztus 13-án egy örömteli eseményen vehettünk részt: a bózsvai Fiatalok
tábora záró szombatján megrendezett keresztségen. A három keresztelendő közül
egy a Szolnoki Gyülekezetnek lett a tagja;
az őt felkészítő presbiter merítette alá a
keresztelendőket. A szolgálatok és a tábor
részvevőiből alakult 50-55 fős ifjúsági kórus énekei nagyon felemelőek voltak. A
szövetségkötés legmeghatóbb pillanata az

A Szolnoki Gyülekezet új testvére

volt, amikor az új testvérek mellé kihívták
azokat, akik szintén el szeretnék kötelezni
magukat Isten mellett. Mintegy 20 fiatal
tett bizonyságot erről.
Tiszaburán is rendszeresen tartunk
felnőtt bibliaórákat és gyermekfoglalkozásokat helyi testvéreinkkel közösen.
Gyülekezetünk gyermek-, életmód- és
cigánymissziós projektjeivel indultunk az ASI
Magyarország 2016-os
pályázatán is. A cigánymisszióval kapcsolatban
lelkészünk külön szemináriumot vezetett az
augusztus végén tartott
ASI Konferencián. Megosztottuk élményeinket,
közösen
beszélgettünk
a kihívásokról, módszerekről és lehetőségekről
tapasztalt testvéreinkkel.
A gyülekezet tevékenységét, terveit is bemutathattuk nyertes pályázatunk kapcsán.
A támogatást ezúton is hálásan köszönjük.
Szeptember 3-án a „Szolnok napja”
keretében szervezett „Civil kavalkád”-on
a városban lévő civil szervezetek mutatkoztak be, vonultak fel a város egyik forgalmas utcáján. Közöttük az Ellen Gould
White Életreform Klub is megjelent né-

Új és leendő testvérek

hány életmód transzparenssel, a GLOW
füzeteket és a szeptember havi klubprogramot osztogatták önkénteseink. Az asztalnál személyes beszélgetésre, tanácsadásra is lehetőség volt.
Szeptember 9–11-ig egész hétvégés
Gulyásfesztivált tartottak Szolnokon,
melyre meghívást kaptunk. A májusi Családi nap sikerén felbuzdulva kérték, hogy
készítsünk egy vegetáriánus gulyásleLélek bárányai csapat vest. Önkénteseink újra kivonultak az
Egészség Expo néhány állomásával.
Az ingyenes babgulyás népszerű volt,
értékes beszélgetésekben lehetett részünk, és újra részt vehettünk egy városi rendezvényen, új kapcsolatokat
építve, pozitív képet kialakítva a gyülekezetünkről és az egyházunkról.

Gulyásfesztivál

Ócsainé B. Klára

Tiszaburai gyermekfoglalkozás

Civil Kavalkád
– EGW Életreform Klub
Parkerdő, Családi nap
Bózsvai pillangók tábor
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Soli Deo Gloria Egyházzenei tábor Bózsván

Fotók: Varju Balázs

Különleges alkalom volt egyházunk zenei
életében a július 27. és augusztus 7. közötti időszak, amikorra sikerült megszervezni
egyházunk zenei táborát. Kezdetben a résztvevők száma körülbelül 40 fő volt, de a tábor
végére mintegy 170-en dicsőítettük Istent.
Az énekkar és a zenekar munkájába számos zenebarát is bekapcsolódott: műkedvelő
amatőrök, zenét tanuló diákok és hivatásos
zenészek is. A családdal érkező táborozók
közül a gyerekek is rendszeres résztvevői
a tábor végén megtartott koncerteknek. Az
idén is énekeltek két műsorszám erejéig a kórusban. Említésre méltó, hogy nagy létszámban voltak jelen olyan zenészek is, akik nem
egyházunk tagjai, így táborunk egy nagyszerű missziós lehetőségnek is tekinthető.
A cél egy komolyabb, nagyobb szabású
egyházzenei mű megszólaltatása volt. A tábor fő műve Mendelssohn: 42. Zsoltára volt,
melyet nagy örömünkre Gál Tamás, Lisztdíjas érdemes művész dirigált. Az említett
mű mellett még három kórusmű hangzott el
zenekari kísérettel, valamint a vonószenekar
és fúvószenekar egy-egy önálló zeneművel
színesítette a műsort.
A tábor végén két koncertet tartottunk.
Az egyiket Pálházán, ahol mintegy 90-en, a

A jótékonyság hangverseny egyik pillanata
a Néprajzi Múzeum aulájában

másikat pedig Budapesten a Néprajzi Múzeum aulájában, amelyen 400-an kísérték
figyelemmel a hangversenyt. A 42. zsoltárról mindkét helyszínen igei gondolatokat is hallhattunk Czinkota András, illetve
Csizmadia Róbert testvérektől. Mindkét alkalom jótékonysági koncert volt. Pálházán
a Reménység Alapítvány javára 90 000 Ft,
Budapesten az ADRA részére 370 000 Ft
gyűlt össze.
Egy ilyen alkalom csak a jó Isten segítségével és sok ember összehangolt, áldozatos munkája során jöhet létre. Így Isten iránti
hálám mellett köszönettel tartozom Lázárné
Nagy Andrea testvérnőnek azért, hogy ezt a
tábort összefogta és megszervezte, valamint mindazoknak a testvéreknek,
akik valamilyen formában
azon munkálkodtak, hogy
ez a több mint 20 éves
múlttal rendelkező érték
megmaradjon és tovább
fejlődjön.
Pörneki Attila

Próba a bózsvai táborban
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Az alábbiakban Juhász Zsuzsa
zenei táborról írt beszámolójának
egy részletét közöljük. A teljes cikk
elolvasható honlapunkon:
www.adventista.hu

„…A szervezés izgalmai után a táborban olyan jól haladtunk a művek megtanulásával, hogy beiktathattunk a programba
néhány kirándulást is. Kisebb-nagyobb erdei
túrák indultak, volt bobozás és libegőzés.
Csak az eső akadályozta meg, hogy egy lelkes csapat meghódítsa a Füzéri várat, de
vigaszdíjként másnap együtt csobbantunk
az erdők övezte Izra-tóban. De mind közül
a legnagyobb élmény talán a Magyar Nyelv
Múzeuma volt. Egy kis helyen annyi interaktív megismernivaló várt minket, hogy nem is
végeztünk egy délelőtt alatt. Nyelvi játékok,
kvízek és sok humor ébresztett rá minket,
milyen nagyszerű nyelven beszélünk. Nem
mellesleg megállapítottuk, hogy a holland
operaénekes neve a mi kórusunkat is jellemezte: Johang van Boeven.
És bár jó sokat próbáltunk a koncertjeinkre, mindig voltak olyanok, akik még a
szabadidejükben is a zenélést választották:
minden reggel hétkor a fúvószenekar fújt
ébresztőt, és este takarodót. De a kettő között is minden bokorból valami zene szólt. Jó
volt látni és hallani, ahogy ügyesen zenélő
fiatalok egymásra találtak a spontán alakult
kis kórusokban.
…Jövőre is várunk mindenkit a zenekarokba, a felnőtt- és gyermekkórusba. De addig is mindenki számára nyitott a Facebookon a Bózsvai Zenei Táborok nevű csoport,
ahol közöljük a legfrissebb híreket.”
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Jézussal a hegyen
Idén nyáron ismét megrendezésre került
a Találkozás Jézussal tábor a már sokak
számára ismert Sátoraljaújhelyen. A tábor
mottója „Jézussal a hegyen – Hitünk magasságai és mélységei” nagyon találó és
környezetbe illő volt, emellett olyan témákat foglalt magába, amelyek által mindennapi kérdéseinkre válaszokat kaphattunk.
Már a délelőtti programok is úgy voltak összeállítva, hogy minden egyéniség
és korosztály megtalálja a neki megfelelő
elfoglaltságot. A reggeli közösségi játékok és áhítatok mellett a gyerekek külön
foglalkozáson vehettek részt, ahol kreatív
feladatok vártak rájuk. A szekciók rengeteg témát dolgoztak fel, mint például
stresszkezelés, kapcsolatok, egészségügy,
Jézus jelleme stb. Délutánonként lehetőségünk nyílt felfedezni a helyi látványosságokat és egy tábori közös túra alkalmával
a Zempléni-hegység gyönyörű vidékét.
Emellett különböző sportolási lehetőségek
is voltak, mint a TK-kupa, ami másodjára

került megrendezésre, valamint az aquafitness és a közelben lévő zempléni-kalandparkba is sokan ellátogattak bobozni
és libegőzni. Azok, akik nem olyan sportosak, különböző állomásokon oldhattak
meg feladatokat, valamint mozgássérült
barátaink is számos programmal készültek
nekünk, és akinek éppen lelki feltöltődésre volt szüksége, elmehetett a láthatatlan
színházba.
Az esti áhítatok mindig különlegesek,
megindítóak és elgondolkodtatóak, ilyenkor van idő az elcsendesedésre, és lelkileg
feltöltekezve hagyhatjuk el a sátort. „A tábor óta úgy érzem, hogy újra érzem Isten
kegyelmét és szeretetét, gondviselését az
egész életemben és ez nyugodtsággal tölt
el, hogy Ő mindent szépen elrendez szá-

munkra” – mondta egy
fiatal.
Idén nagy hangsúlyt
fektettünk a fiatalok ös�szefogására, így az este
nagyrészt róluk szólt.
Vicces, közösségépítő
feladatok, elgondolkodtató kérdések és váratlan próbák vártak rájuk. Persze más korosztályt is szívesen láttunk a programokon. „Jó volt együtt lenni
a fiatalokkal is és nagyon tetszett a kulturált szórakozás, a vidámság” – mondta egy
idős résztvevő.
Találkozni egymással és kikapcsolódni egy hétig, csodálatos; találkozni Jézussal, felejthetetlen élmény! Mindenkit szeretettel várunk jövőre is, és örülünk azoknak, akik idén részt vettek és jelenlétükkel
gazdagították a tábort.
Rajki Anna Lúcia

Fiatalok tábora Bózsván
Az idei tábor augusztus 7–14-éig tartott.
Már az első nap örültem, mikor utazás
közben találkoztunk olyanokkal, akik
szintén a táborba mentek.
A táborban 120-an vettünk részt. Mindennap felejthetetlen programok voltak.
Reggelente rövid áhítattal, majd beszélgetéssel kezdtük a napot, és naponta négy
témából választhattuk ki, hogy miről sze-

retnénk beszélgetni. Ebéd után különböző
túrákon, sportprogramokon és beszélgetéseken vettünk részt, majd esti áhítat és
csoportos beszélgetések következtek.
A tábor témája a „Gondold újra a szeretetet!” volt, erről szóltak az áhítatok és
a beszélgetések. A saját kis csoportunkban
szerintem az esti elmélkedések voltak a
legjobbak, ahol egy video-összeállítást is
készítettünk a szeretetről.
A pénteki nap különleges
volt, ekkor egy egész napos
kenutúrán vettünk részt. A
kenutúra sok helyen énekléssel és nevetéssel telt, a nap
végén pedig fürödhettünk is
a Tiszában.
A szombat rendkívül áldásos volt a táborozók és a
vendégek részére is. Délelőtt
9

egy rövid bibliai beszélgetésen és istentiszteleten vettünk részt, délután egy meghitt keresztségben volt részünk, amelyen
hárman kötöttek szövetséget az Úrral.
Elmondhatom, hogy sok új barátot és
tapasztalatot szereztem ezalatt az egy hét
alatt. Hálás vagyok az Úrnak és a szervezőknek ezért az emlékezetes hétért.

Kis Anna
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Egy hét Mátyás udvarában
A Michnay László Cserkészcsapat táborának krónikája
A hajdúhadházi székhelyű 1942. sz.
Michnay László Cserkészcsapat idei táborát
a Telkibánya közelében található Gúnya-kút
táborhelyen rendezte meg 2016. július 12től 20-ig. A Zemplén-hegységben található
táborhely egy olyan tájegységben található,
amely különleges lehetőséget kínál a magyar
történelem megismerésére, hiszen történelmi emlékekben gazdag vidék. A tábor ideje
alatt a mintegy negyven gyermek és fiatal
bepillantást nyerhetett a Mátyás király életéhez kötődő mondákba, mesékbe, valamint
belecsöppenhettek abba a korba, amelyben ő
uralkodott.
A táborozók a kerettörténeten keresztül
részesei lehettek a legendás királyválasztásnak, Mátyás király népe körében való álruhás megjelenéseinek, Beatrix királynéval
való pompás menyegzőjének és a róla szóló tanulságos mondák megelevenedésének.

„Bízunk benne, hogy a Mátyáshoz köthető
mesék és legendák megismerésén keresztül
sok tanulságot vontak le a gyerekek és fiatalok a saját életükre vonatkozóan!” – mondta
dr. Matlák Tímea csapatparancsnok.
„A tábor programjába igyekeztünk mozgalmas foglalkozásokat és tevékenységeket
belesűríteni. Lehetőségünk volt kézműves
foglalkozásokra, erdei túrára, cserkész ismeretek elmélyítésére és sok játékra. A napi
programok sorát pedig megkoronázták az
esti tábortüzek.” – folytatta Tóth Péter, a
tábor parancsnoka. A gyermekek és fiatalok
kézügyességének fejlesztése érdekében kézműves foglalkozás adott lehetőséget arra,
hogy filcből különböző állatformájú kulcstartókat készítsenek az alkotni vágyók.
„Sokszor tartottuk már táborunkat ezen
a vidéken, de most is ámulatba ejtett minket a táj szépsége: a hegyek, völgyek, pa-

takok és források. Táborhelyünktől párszáz
méterre volt található az "Aranyásók útja"
földtani és bányászattörténeti tanösvény indulópontja. A mintegy 8 km-es túra során
számos középkori bányászati emléket, sok
bányászati kürtőt láthattunk, és a túra során
mi is találtunk sok apró kristályt. Felejthetetlen emlékké vált a Teréz-táró elnevezésű
egykori aranybánya megtekintése is, amely
szűk járataival izgalmas élményeket adott.”
A tábor lelki programjának a „lélek gyümölcsét” választották a szervezők. A délelőtti áhítatok keretében a Mátyás-legendák
a történetek eljátszásával elevenedtek meg,
a tábor lelki vezetői – Restás László, Balogh
Tibor és Zámbó Zoltán – pedig interaktív
feladatokkal és beszélgetésekkel segítettek megérteni a cserkészek számára, hogy
hogyan terem a Bibliából jól ismert „lélek
gyümölcse”.
Mivel a tábor ideje alatt egy másik egyházi gyermektábor, a Fürkésztábor is megrendezésre került a közeli Bózsván, ezért
kiváló lehetőség adódott arra, hogy a cserkészek és a fürkészek megismerjék egymás tevékenységét. Egyik napon a cserkészek keresték fel a fürkészeket, egy másikon pedig a
fürkészek táborának egy része tett látogatást
a cserkészeknél.
A tábornak bár vége lett, de a cserkészek
már a további kalandokra készülnek, hisz
szeptemberben kezdődnek a rendszeres évközi őrsi foglalkozások!
rsb

Vikingföldön táboroztunk
Mi, a 431. Huenergardt János Frigyes és az
1301. Négylevelű Fa cserkészcsapat közel
80 tagja, nagy izgalommal készültünk többségünk eddigi legnagyobb táborára: a X.
(pesti) cserkészkerület 1400 fős nagytáborába, a Bakonyba, Homokbödögére.
A fárasztó utat még fárasztóbb bozótirtás követte, ami után az őrsi körletek kialakítása szinte már gyerekjáték volt.
A legszükségesebbek rendben el is készültek időre, azaz szombatkezdésre. Jutott
idő közös éneklésre, kreatív egyéni imára,
istentiszteletre, játékra, kötetlen beszélgetésre, pihenésre egyaránt, így szombat este
testben-lélekben felüdülve vehettünk részt a
Thingen, a nagy nyitóceremónián.
A tábor keretmeséje a viking korba
repített vissza minket. A szervezők a 14
altáborban táborozó közel 200, átlagosan 7
fős őrsből korosztályok szerint hoztak létre
összesen 26 rajt. Voltunk vizes programon,
játszottunk élő Catant, kézműveskedtünk,
volt többféle sport, csapatjáték és akadályverseny. Többen a Nem Adom Fel Alapítvány programját emelték ki: „Hihetetlen

A CSERKÉSZTÖRVÉNY:

jó volt látni és hallgatni ezeket a fogyatékkal élő embereket. Példát mutattak nekünk
az emberségből, életvidámságból. Ahogy
együtt kosaraztunk, röpiztünk járásra képtelenekkel, vagy amikor éppen origamizásra
tanított minket egy értelmileg sérült, mindmind rápillanthattunk a saját életünkre egy

új szemszögből, átértékelve azt” – fogalmazta meg Várnagy András, a 1301. Négylevelű Fa cserkészcsapat parancsnoka.
Így köszöntött ránk az újabb szombat.
A tábornak további fénypontja volt a közös
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1. A cserkész egyenes lelkű,
és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit,
melyekkel Istennek, hazájának és
embertársainak tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt
testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyengéd,
magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet,
jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel
és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.
tábortűz a lángoló hajó fényénél és a fogadalomtétel. Csapatainkból tízen tettek fogadalmat arra, hogy a cserkésztörvény szerint
fognak élni (l. a keretezett részben).
„A nyári cserkésztáborok évről évre az
egész esztendőben zajló cserkésznevelés
megkoronázásai. Az idén nyáron lezajlott
kerületi nagytábor arra volt remek lehető-
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ség, hogy ezt harminc cserkészcsapat együtt
élje meg, megtapasztalva, milyen hasonló
módon dolgozunk szerte az országban. Jó
lehetőség volt ez új ismeretségek, barátságok születésére, jó gyakorlatok átvételére,
tapasztalatok megosztására, a közös célokért
való munka erejének megtapasztalására,
de emellett a türelem és az alázat, egymás
elfogadásának gyakorlására is volt lehető-

ség, mint általában az ilyen
léptékű rendezvényeken…”
– nyilatkozta Ronkay János
táborparancsnok, a Magyar
Cserkészszövetség országos
vezetőtisztje.
„Nekünk,
adventista
cserkészeknek, két területen adott új kihívást és egyben felfedezést a nagytábor.
Egyrészt a számunkra megszokott bibliai alapútól eltérő, vikinges kerettörténet,
amelyben a pogány világnézettel ütköztettük hitünket,
hozott elő új ismereteket, megerősítéseket.
Másrészt eltérő nézeteinkre folyamatosan
magyarázatot kellett adjunk a többieknek,
ezáltal sok, más felekezethez tartozó cser-

késztestvérünkkel
megismertethettük a hitünk alapjait
képező bibliai igazságokat”
– tette hozzá Kassai Csaba
altáborparancsnok, a 431.
Huenergardt János Frigyes
cserkészcsapat parancsnoka.
A vasárnap esti záró
Thing után izgatottan tértünk
nyugovóra. Tudtuk, hogy
várnak ránk a másnapi táborbontás és hazaút fáradalmai.
Sebaj! Megérte!

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

Michnay László cserkészcsapat anyagokkal
és őrsvezetői munkával is.
Szeptember 4-én vasárnap meg is tartottuk az első foglalkozást, ahol öt fiú és három
lány vett részt nem adventista háttérről, egy
fiú és egy lány pedig adventista háttérből. Az
alkalom igen játékos és örömteli volt. Először rövid filmvetítés keretében kaptak tájékoztatást a cserkészek életéről, majd kézműves foglalkozás keretén belül modern stílusú

origami-repülőgépeket hajtogattunk Restás
Dávid és Sebestyén Dzsenifer vezetésével.
Ezek röptetését azonnal ki lehetett próbálni.
Az alkalmat csapat- és körjátékokkal, fogókkal zártuk.
Mindenki nagy örömmel várja a rendszeres foglalkozásokat.
RL&ZNSZ

Cserkészet Józsán
A Debrecen-Józsai Gyülekezet már 10 éve
rendszeresen tart nyári napközis táborokat az
imaházban, ami immár hagyománnyá vált,
és sok szülő már eleve számít rá. A programban sok testvér, lelkipásztor részt vett
és vesz, de minden alkalommal Zágonyiné
Nagy Szilvia testvérnőnk vezeti, aki kiváló,
a szakmában méltán elismert óvodapedagógus. Tavaly és idén Restás László lelkipásztor is bekapcsolódott a szolgálatba, aki cserkész módszerekkel színesítette a tábor életét.
Ebben az évben a résztvevő gyerekek
száma megnőtt, és többen jelezték, hogy
szívesen vennének évközi alkalmakat is. A
választás a cserkészetre esett. Ebben a munkában komoly segítséget nyújt az 1942. sz.

Szünidei Bibliatábor Nyírturán
2016. július 25–30.
A Hetednapi Adventista Egyház szervezésében az idén is nagy lelkesedéssel készültünk
és vártuk a tábori alkalmat. Gyönyörű idő,
tartalmas programok, játékok, Istent dicsőítő énekek, vidámságok ragyogták be nap-

jainkat, 43 gyerekkel és egy lelkes, odaadó
segítő csapattal.
Heti bibliai tanulmányunk Jézus jelleméről szólt. Még jobban megismerhettük a
történetek által, hogy milyen jellemmel rendelkezett Jézus: kedves,
segítőkész, megbocsátó,
együtt érző, irgalmas,
jóságos. Ha Jézus a példaképünk, ha Őtőle tanulunk, az Ő Igéjéből,
akkor mi is rendelkezhetünk ilyen jellemmel.
Mindennap egy-egy
jellemtulajdonságot dolgoztunk fel. Délelőtt,
délután kézműves foglalkozásokkal és sok-sok
játékkal tettük még színesebbé a napot. Az utol11

só, záró napon, szombaton pedig a gyerekek
korcsoportonként nagyon élethűen, kedvesen mutatták be a tanultakat a vendégeinknek: a szülőknek, tesóknak, nagyszülőknek.
Ezen a héten teljesen megfiatalodtunk,
nagyon sokat lehet tanulni a gyerekektől,
akik végtelenül aranyosak, kedvesek, őszinték, tiszták és segítőkészek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
konyha dolgozóinak az igen finom és változatos tízórait, ebédet és uzsonnát. Köszönetünket fejezzük ki Nyírtura Község Önkormányzata polgármesterének, hogy egész
hétre rendelkezésünkre bocsátotta az IKSZT
épületét.
Ha a jó Isten megsegít, jövőre visszavárjuk a gyerekeket, a régieket és az újakat is,
nagyon sok szeretettel!
Dné
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Biblia- és kézműves tábor
Lovasberényben
2016. július 11–16. között rendeztük meg
Biblia- és kézműves táborunkat immár 17.
alkalommal. Idén 60 gyermek vett részt, akiket 5 csoportba osztottunk el, korosztályok
szerint. 20 tanító, segítő, konyhai szolgálatokat ellátó és kézművesfoglalkozás-vezető
dolgozott azon, hogy igazi élmény legyen ez
a hét minden gyermek számára.
A táborozók háromnegyed része nem
keresztény háttérből érkezett a táborba,
így fontos feladatnak éreztük, hogy olyan
módon mutassuk be a gyerekeknek Istent,

hogy megértsék és megtapasztalják, hogy
Istent nem is olyan nehéz elérni. Az óvodás
korosztály a teremtés történetét
tanulmányozta a héten. Az alsós korosztály A bulyufa alatt
c. könyvből olvasott. A harmadik csoport József történetét
tanulmányozta egész héten. A
felső tagozatos gyerekek a bibliaismeretüket gyarapították a
héten. A legidősebb korosztály
különböző bibliai történeteken
keresztül azt tanulmányozta,
hogy milyen szerepet tölt be Is-

ten az életünkben, és hogy milyen Ő maga.
Minden délelőtt énekeltünk a gyerekekkel,
és bevontuk őket a zenélésbe is; zongorával,
fuvolával, gitárral és trombitával kísértek
1-1 éneket a gyerekek.
Az egyik délelőtt egy testvérnő megmutatta a gyerekeknek, hogyan kell sajtot
készíteni. Miután kész lett a sajt, ízesítették
és formába öntötték, az uzsonna alkalmával
pedig már el is tudták fogyasztani. Nagy
élmény volt ez is a gyerekek számára, mert
nem láttak még ilyet.
Szombaton megtelt a gyülekezet vendégekkel, eljöttek a szülők, rokonok, barátok, hogy megnézzék a gyerekek előadását,
amelyben bemutatták, hogy miről tanultak
a héten, a legidősebb csoport ezt egy pantomim előadással mutatta be. Emellett a hét
folyamán megtanult énekek is elhangzottak.
Hálásak vagyunk minden egyes áldásért, amit a hét folyamán tapasztaltunk és
azért is, hogy a gyerekek a jövő nyári tábori
találkozás reményében búcsúztak el.
Szenes Dóra

Tanévkezdő útravaló Debrecenben
A debreceni, Fazekas Mihály utcai gyülekezetben
lassan már hagyomány,
hogy a nyári szünet elteltével külön figyelmet
szentelünk azoknak, akik
– diákként vagy tanárként
– új tanévet kezdenek. Így
történt ez most is, szeptember első szombatján. Az
Igét Sitkei Zoltán presbiter
hirdette Józsué könyvének 2. fejezete alapján, „Istent képviselve”
címmel. Rávilágított annak fontosságára,
hogy viselkedésünknek és beszédünknek is
hitelesen kell tükröznie Krisztushoz tartozásunkat. Mindannyiunk számára szólt az útravaló: legyünk bátrak, ne féljünk, mert Isten

Bibliai angol
tábor Hévízen

velünk lesz minden helyzetben, iskolában és
munkahelyen egyaránt.
Azért, hogy a bátorítás szavai mindig
szem előtt legyenek, az érintetteket egy karszalaggal indítottuk útjára.
CS

A Reménység Média ajánlja!
Szeretettel ajánljuk a kedves olvasó
figyelmébe a Reménység Média újonnan
megjelent CD lemezeit, melyek a nyár
folyamán kerültek rögzítésre a Bózsván
rendezett táborokban.
Megrendelés: Dr. Tokics Imréné,
postai cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12.;
e-mail: tmaria@adventista.hu;
telefon: +36-30/530-7279 (munkaidőben)

Már negyedik éve, hogy Kollárné Vargyas
Pálma és Pétervári Tünde vezetésével angol
tábort szervezünk a hévízi gyülekezet közösségi épületében. A program népszerűségét
mutatja, hogy ebben az évben már meghirdetnünk sem kellett, és miután elhatároztuk,
hogy húsz főnél többet nem tudunk fogadni,
végül 26 kisebb-nagyobb gyermekkel munkálkodtunk együtt a hét folyamán.
Két csoportban foglalkoztattuk őket,
egyik csapat a Teremtés, míg a másik Mózes élettörténetének témakörét járta körbe
angol nyelven – természetesen az életkoruknak megfelelő szókinccsel és feladatokkal. Délutánonként játékos vetélkedőkön és
kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A
gyülekezet ajándékaként pedig keresztény
ifjúsági könyveket adhattunk át minden kis
diákunknak.
Nagyon jó hangulatban telt a hét, és azzal búcsúztunk el a gyerekektől és szüleiktől, hogy jövőre újra találkozunk.
P. T.
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Szomjazol-e az élő vízre?
2016. június 18-a a Női Szolgálatok kiemelt
napja volt Nagykanizsán. A készülő testvérnők közül, Tokics Marika tárlatvezetést tartott számunkra a Női Szolgálatok mibenlétéről, fontosságáról és megéléséről. „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék”
(Jn 7:37) címmel és témában Bodnár Zsóka
tartott igeszolgálatot délelőtt, mindannyiunk felfrissülésére. És hogy tovább fejlődhessék jellemünk és kapcsolatunk az Úrral,
nem mindennapi módon kaptunk útmutatást
a bibliai megbocsátásra – ebben Bihariné
Lehelvári Edit és Bodnár Zsóka volt segítségünkre. Többek között fény derült arra a

nyílt titokra is, hogy a megbocsátás egészségmegőrző előnnyel jár,
és hogy fizikai, lelki sebeink is
ellátásra szorulnak. „Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak
a te sérülésedből, azt mondja az
Úr” (Jer 30:17). Négyük szolgálata révén – nem maradhat ki a
felsorolásból Mayor Márta sem
– kedves ajándékokkal is gazdagodhattunk, melyek gyakorlati
emléket hordoznak a szívünkben azóta is.
Igazán felemelő és tanulságos napban
lehetett részünk. Hála legyen ezért a jó Isten-

nek! További áldásos szolgálatvégzést kívánunk minden kedves nőtestvérünknek (is)!
Tóth Eszter

Felvirágzott a ReményPont!
Az egyszeri kertész kapott néhány virághagymát a szomszédjától,
amiket aztán elültetett a
kertjében. Néhány év elteltével a virághagymák
bőven megszaporodtak,
és a kertész földjén egyre
nagyobb területet foglaltak el. Évekkel később
egész nagy virágültetvényt tudhatott magáénak. Nárciszainak mindenki a csodájára járt,
de ő soha nem kérkedett,
egyedül Istennek köszönte meg sok-sok virágát.
Egy napon a kertész elhatározta, hogy
továbbajándékozza azt a sok gyönyörű nárciszt, amit Isten szaporított meg a kertjében.
Felkeresett két hölgyet, akik egy boltban
dolgoztak, és megkérte őket, ők is adják
tovább azt, amit ő Istentől kapott. Így is

történt. Több száz virágcsokor került a látogatók,
járókelők, barátok és ismerősök kezébe, akik
szintén azt a feladatot
kapták, hogy adják tovább a vidám, élénksárga
színű virágcsokrokat. A
bolt utcája megtelt örömöt sugárzó emberekkel,
akik boldogságot kapva
boldogságot adtak tovább – csokraikkal.0
Mára a kertész nárciszai elhervadtak, a pompázó, sárga sziromlevelek lehullottak, ám a
„nárcisznapok” résztvevői ott őrzik szívükben az örömszerzés élményét, és a virágcsokrokat megköszönni vissza-visszatérnek
abba a boltba, amit az utca népe Remény
Boltnak nevezett el.
A ReményPont Közösségi Irodát, a
Hetednapi Adventista Egyház Tiszavidéki

Azt tudod felhasználni, amit Istentől
már megkaptál…
2016. június 11-én került megrendezésre a
Tabi Egészségfejlesztési Iroda szervezésé-

ben az Egészség Expo Tab városában, ahol
nágocsi csapatunk az érdi testvérekkel karöltve képviseltette magát az ADRA
és a Hetednapi Adventista Egyház
színeiben.
Az ADRA sátrában az alapfokú újraélesztés műveletét sajátíthatták el a vállalkozó kedvű látogatók. A mellette lévő sátrunkban
a nyolc alapelvre épülő, tesztekkel,
kóstolókkal, könyvajánlóval, szórólapokkal és érdekes feladatokkal
kombinált program várta a ven13

Egyházterülete és Debreceni Gyülekezete működteti önkéntesek segítségével. Az
irodában lelkisegély-szolgálat igényelhető,
megvásárolhatók az Advent Kiadó könyvei,
személyre szabott segítő beszélgetéseket
szervezünk, valamint informatikai tanácsadást és házassági tanácsadást is tartunk.
Az iroda munkatársai kiemelt missziós tevékenységet végeznek a városban élő hölgyekért.
Szőllősyné Nagy Annamária
ReményPont irodavezető
dégeket. A harmadik, „8 Doktor Rendelő”
nevű sátrunkban pedig beteg plüssállatokat
gyógyíthattak a kisgyermekek a nyolc orvos
segítségével, ahol színezők, feladványok és
nyugalom várta a családokat.
Ez volt ez első expo jellegű rendezvény,
melyen részt vettünk, így csapatépítés és tapasztalatszerzés terén sokat gazdagodtunk.
Célunkat, hogy a „Nyolc Orvos” kincseit az
emberek elé tárjuk, Isten tűzte ki számunkra,
ezért hisszük, hogy az elvetett magok és a
megnyílt kapcsolatok további termést hoznak.
A jövőre vonatkozó terveinkbe beépülnek a mostani tanulságok, tapasztalatok,
melyek közül az első, hogy azt tudod átadni,
amivel te magad is rendelkezel.
Ducza Ágnes
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Életmódklub indító Nagybukónál
Augusztus 28-án gyönyörű időben és környezetben, a Tisza és a Túr találkozásánál
(Nagybukó) közel ötvenen gyűltünk össze
az életmódklub nyitó alkalmára.
Lázasan készült gyülekezetünk apraja-nagyja és barátkozóink (ők a létszám
2/3-át adták) a közös paprikás krumpli
elkészítésére, amit egy 60 literes üstben
készítettünk.
A bátrabbak kipróbálhatták a túr partján lévő, fáról lelógó kötélről való vízbe
ugrálást, a csendesebbek horgászhattak,
de akik kényelmesebbek voltak, azok sem
unatkoztak, hiszen nagyon jó és tartalmas

beszélgetések is kialakultak a
nap folyamán.
A nap fénypontja talán
mégis a délutáni röplabdabajnokság volt, amibe szinte mindenki bekapcsolódott,
kortól, nemtől függetlenül. A
táj csendjét a szurkolók törték
meg, akik sok esetben jobbal
beleélték magukat a játékba,
mint maguk a játékosok.
A nap végére kellemesen elfáradva,
egymáshoz közelebb kerülve, nem maradt
más, mint a következő találkozás megbe-

Városnap Albertirsán
2016. szeptember 3-ára ismét városnapot szerveztek településünk lakossága
részére koncertekkel, főzőversennyel,
mászófallal, tűzijátékkal. A résztvevők az
árusok kínálataiból vásárolhattak, a gyerekeket kalandpark és csúszda is várta.
Gyülekezetünk is készült erre az alkalomra. Imaórákat szerveztünk, és aki nem
tudott rajtuk részt venni, az imaláncba otthonában is bekapcsolódhatott. A meglévő
könyveinkhez még vásároltunk, hogy bővítsük a választékot, valamint cd-ket vettünk, mert nem mindenki szeret olvasni.
A gyermekek részére újdonsággal
készültünk, célba dobós játékot és színezéshez kisasztalt és kisszékeket hoztunk.
A célba dobás eredménye szerint választhattak a gyerekek ajándékot, bibliai színezőket színezhettek, valamint vihettek
a történetes könyvekből, kifestőkből, képeslapokból. Nagy sikere volt a gyerekek
között a játéknak, és a kapott jutalomnak
is örültek.

Plakátokat és szórólapokat is csináltattuk, melyeken a művelődési házban október
hónapban
vetítésre
kerülő „Új esély” című
filmre hívtuk fel a figyelmet. A szórólapokból a könyvekbe is tettünk, úgy ajándékoztuk
oda őket.
Lelkészünkkel
együtt mentünk gyülekezetünkből néhányan
a városnapra. Tudtunk
az emberekkel beszélgetni, többen elmondták örömeiket, nehézségeiket, hitüket
Istenben. Egy hozzátartozója elvesztése
miatt bánkódónak el lehetett mondani,
hogy Istennél találhat megoldást. Beszélgetés közben jó alkalom nyílt a könyvek
felajánlására; volt, aki többet is vitt, volt,

Gyermekbemutató Albertirsán
2016. szeptember 10-én délután gyermekbemutató volt új gyülekezetünkben, Faludi Tibor és felesége, Éva hozták el néhány

hónapos gyermeküket, Mátét, hogy Isten
áldását kérjék. Az ünnepélyes alkalmon
családjaik, Tibi munkatársai családjukkal,
és a gyülekezet tagjai vettek részt.
A szolgálatot Cserbik János lelkész
végezte. Zsoltárok könyve 119. fejezete alapján elmondta, hogy Istennél
mindennek megvan a maga rendje, minden életszakasznak a célja. Ő megtanít a
boldogság útján járni. Nála minden nehézségünkre van vigasz. Feltette a kérdést:
Bonyolultabb az élet felnőttként, mint
gyermekként? Isten nélkül igen, viszont
Ő értelmes úton akar vezetni. Minden
14

szélése, ami már kis gyülekezetünkben
fog folytatódni Soósné Jeszták Andrea lenyűgöző előadásaival.
H. Cs.

aki visszajött. Sajnos,
olyan is volt, aki csak
megnézte a kínálatot,
és továbbment. Jöttek
diákok is, volt aki már
ismerte az egyik könyvet, mert az iskolában
kaptak belőle. Elmondták, hogy hittan órára
járnak, és amiatt is vittek Bibliát, könyveket.
Reményeink szerint a pavilonunkhoz
látogató emberek a kapott könyvekből megismerhetik Istent, szeretetét, kegyelmét.
Köszönjük Istennek, hogy ismét volt lehetőségünk ajándékozni, vinni az Ő jó hírét, és kérjük segítségét
további szolgálatunkra is.

K. Lné
életszakasznak megvan az értelme. Isten
végig bátorít, a szép és a borús napokon
egyaránt. A szülő-gyermek kapcsolatot
a Bibliában a pásztor-bárány kapcsolat
példázza. Isten felajánlja Igéjét, és megvárja, amíg hozzá fordulunk. Néha olyanok vagyunk, mint az elveszett juh. Az
őszinte ember az Isten szíve szerint való
ember. Az apa az istenképet helyettesíti a
gyermekben. Végezetül Isten áldását kérte
gyermekre, szülőkre, családra.
Az ünnepélyes alkalmat szeretetvendéggel és beszélgetéssel zártuk.
K. Lné
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Újfehértón járt a Psalmus zenekar
2016. július 22-én érkezett gyülekezetünkbe Erdélyből a Psalmus zenekar. A
Józsa Zoltán lelkész testvér vezetésével
működő mandolin együttes két éve alakult

a vajdaszentiványi lelkészi kerület fiataljaiból.
Gyülekezetünkben már péntek este elkezdték szolgálatukat, testvéreinket Soós
Zoltán, gyülekezetünk új felszentelt presbitere köszöntötte. Az igehirdetés a „Túlsó
partról” szólt. Szombaton már
a szombatiskolában folytatódott a szolgálat, ahol Restás
László lelkész köszöntötte az
egyházterületről érkezett vendégtestvéreket erdélyi testvéreinkkel együtt.
A délelőtti, majd a délutáni istentisztelet alkalmával
is folytatódott a zenés áhítat.
Józsa Zoltán vendég lelkész
testvérünk igehirdetése min-

denki áldására és Isten dicsőségére szolgált.
Ezután egy missziós program következett szombat este Geszteréden. Nagy
örömöt jelentett, hogy a faluból és a környékről több mint negyven vendég volt
kíváncsi az alkalomra. Végül utolsó állomásként vasárnap az Újfehértói Baptista Gyülekezetben is fellépett a zenekar,
ahol Józsa Zoltán testvérünk hirdette az
evangéliumot. Beszédében kiemelte a két
közösség közös lelki értékeit, valamint
említést tett a reformáció közelgő, nagy
évfordulójáról is, mivel ehhez az alkalomhoz méltón választotta ki az elhangzott
énekeket, zeneszolgálatokat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
Psalmus zenekar zenei szolgálatát, ifjainak versszolgálatát, valamint a hallott Igét
és a felemelő hangulatot, amelyben gyülekezetünket, vendégeinket részesítették.
Szabó Szilárd és Restás László

A hálaadás lelkülete…
Augusztus 13-án rendkívüli hálaadó istentiszteletet tartottunk Göncön. A hála
szavai több dologért is felcsendültek:
Graholy Krisztián és felesége Zsuzsa, valamint gyermekük, Bence, öt évvel ezelőtt
jöttek haza Érdről. Ekkor fogadalmat tettek az Úrnak: kértek öt évet, hogy legyen
munkájuk, házuk és rendezett családi életük a hegyközben, ahol „nincs munka”
– mondják – és „nehéz az élet”. Az első
perctől kezdve tenyerükön hordozta őket
az Úr. Mindkettőjüknek állandó munkahelye van és a család azóta még egy gyermekkel gyarapodott: Gergővel, aki most
hároméves.
Krisztián édesapja, Graholy László
testvérünk nemrégiben nagyon komoly
szívműtéten esett át egy infarktus után. A
gyülekezet és az egész körzet napi szinten
imádkozott felépüléséért, több hónapon át.
Ma már jól van, és ez alkalommal hálaadó
költeménnyel dicsérte az Urat.

Az
istentiszteletre
sok vendég eljött a településről, akiknek bizonyságot tehettünk: nincs
lehetetlen helyzet, nincs

reménytelen betegség, Isten mindenkor
hálára ad okot, akkor, ha az ember megfelelő módon viszonyul az Úrhoz!

Az istentiszteleti alkalmat a KerSongS
körzeti zenekar szolgálata tette ünnepélyessé, amelynek szervezése teljes egészében Krisztián és Zsuzsa munkálkodásának
köszönhető. Együttesünkkel – amely egy
éve alakult – sikerült a környéket elérni,
evangelizálni és jó bizonyságot adni az Úr
szeretetéről. Az Igét Kormos Erik lelkész
hirdette Lk 18:10–14 alapján, amely a hálaadás lelkületéről szólt.
-s -k

Jó példa a házasságban
2016. augusztus 13-án ünnepelte 40. házassági évfordulóját a Szabó házaspár. Szabó Ferenc és Bodnár Valéria 40 évvel ezelőtt a Hetednapi Adventista
Egyház Újfehértói Gyülekezetében fogadott örök hűséget Isten színe előtt,
Oláh István lelkész testvér vezetésével. Napjainkban, amikor kevés a házasságkötések száma és a megkötöttek több mint fele is válással végződik, igen
szép példa közösségünk fiataljai előtt a tartalmas, boldog házastársi kötelék.
Az ünneplő házaspárt Restás Márta és Tógyer József testvérek köszöntötték.
Szabó Szilárd és Restás László
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Kórházi felszerelés a beregszászi
járási kórháznak
Az ukrajnai, ezen belül a kárpátaljai egészségügyi intézmények sanyarú helyzetét
hosszasan lehetne ecsetelni. Aki szorult
már kórházi kezelésre, az tudja, hogy ha
gyógyulni akar, akkor ahhoz a gyógyszerektől kezdve a fecskendőkön, infúzión keresztül a kötszerig mindent saját magának
kell megvásárolnia a gyógyszertárakban.
Nos, ezen az áldatlan állapoton próbált
segíteni az ADRA Adventista Fejlesztési
és Segély Alapítvány: az elmúlt héten a
Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai
Központjának közreműködésével egy
kamionnyi segélyszállítmányt adtak át a
Beregszászi Járási Kórháznak.
– Honnan érkezett ez a segélyszállítmány?
– Van Magyarországon egy Kárpátalja
felé nagyon elkötelezett egészségügyi intézmény, a pásztói Margit Kórház – illetve
annak kollektívája dr. Boczek Tibor főigazgató vezetésével –, amelyik szívügyének tekinti, hogy segítsen ott, ahol tud,
azokon az embereken, intézményeken,
akiknek/amelyeknek fontos az anyaországi testvérektől jött segítség, a gesztus
– kezdi beszélgetésünket Zohán Tünde, az
ADRA Adventista Fejlesztési és Segély
Alapítvány ügyvezető igazgatója. – Az
ADRA Alapítvány a személyes találkozásokat szorgalmazza, mert így születhetnek
hiteles kapcsolatrendszerek, amelyeken
keresztül biztos lehet a felajánló, hogy az
adománya oda jut, ahová szánták. Nos, a
Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai
Központjával, s személyesen Nagy Béla
igazgató úrral sikerült ezt a hiteles kapcsolatot kialakítani, így indultunk el a pásztói
Margit Kórház felajánlásával ide, Beregszászba. Nagyon örülök, hogy látom, tapasztalom: valóban olyan segítséget hoztunk, amire itt szükség van, amivel tudunk
a napi gondokon enyhíteni.
– Mit tartalmaz ez a szállítmány?
– Ezúttal többek között 60 kórházi
ágyat hoztunk matracokkal, nőgyógyászati vizsgálószékeket, olyan gyógyászati
segédeszközöket, amik az itteniek napi

életvitelét javíthatják. A kórházfejlesztési program mellett az ADRA Alapítvány
számára az is fontos, hogy kapcsolatot
építsünk az anyaországi és a kárpátaljai
emberek, gyerekek között. Hogy ne csak
beszéljünk tervekről, lehetőségekről, de
közösen gondolkodjunk és cselekedjünk
egymásért. Mert igaz, hogy anyagi támogatásokat mi tudunk hozni, de mi
is sokat kapunk.
Az itteniek előttünk fáklyaként
mutatják, mit jelent igazából magyarnak lenni.
– Az adomány eljuttatásában segítséget
nyújtott Pánczél
Károly, a magyar
országgyűlés
nemzeti összetartozás bizottságának elnöke.
– Ezúttal inkább magánemberként
vettem részt ennek a szállítmánynak az
eljuttatásában – mondja Pánczél Károly.
– Nagyra értékelem a pásztói kórház felajánlását, az ADRA Alapítvány és a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai
Központjának erőfeszítéseit, amelynek
köszönhetően megérkezhetett a beregszászi járási kórházba az adomány. Az
elmúlt évben a bizottságunk kihelyezett
ülést tartott itt, Beregszászon, s akkor találkoztam a helyi közélet szereplőivel,
de már korábbi látogatásaim alkalmából
is betekintést nyerhettem az oktatás és az
egészségügy helyzetébe. Az nyilvánvaló, hogy maga az ukrán állam van nehéz
helyzetben ebben a polgárháborús időszakban. Nekünk minden lehetőséget meg
kell ragadnunk, hogy támogassuk az itt
élőket, s nem csupán a magyarokat, de az
itteni ruszinokat, ukránokat is. Ez erkölcsi
kötelességünk. Látjuk: a kárpát-medencei
magyarok közül legnehezebb helyzetben
a kárpátaljaiak vannak. De örülök annak

a szolidaritásnak, ami megmutatkozik az
anyaország illetve a többi elszakított nemzetrész részéről.
Pánczél Károly a mostani szállítmányhoz hasonló támogatások mellett nagyra
értékelte azt a segítségnyújtást, amely az
anyaország felől érkezik Kárpátaljára, s
ami az itteniek megmaradását, szülőföldön való boldogulását szolgálja. Hangsúlyozta: az oktatás, egészségügy, hitélet
mellett a gazdaságot kell elsősorban erősíteni – ezt szolgálja a most meghirdetett
gazdaságfejlesztési program –, mert ha a
szülőföldön nem lehet megélni, akkor onnan elvándorolnak az emberek.
Mint megtudtuk, a Beregszászi Járási
Kórház még a múlt évi influenzajárványkor kért segítséget a Kárpátaljai Refor-

mátus Egyháztól. A diakóniai központ
azonnal továbbította a kérést Magyarországra. Nagy Béla, a Diakóniai Központ
igazgatója hálát adott Istennek, hogy ezúttal is küldött segítő szándékú embereket,
köszönetet mondott a felajánlóknak, a támogatóknak, a célba juttatóknak.
Az adományt, amelyet Males Ivan, a
Beregszászi Járási Kórház igazgató főorvosa vett át, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság teherautója szállította
Beregszászba.
Marton Erzsébet

Forrás:

KÁRPÁT Info,

20. évf., 30. szám, 2016. július 28.
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