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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XVIII. évfolyam 8. szám

Szombatiskola és misszió
Szombatiskolai tanítók képzése a Terézvárosi Gyülekezetben

2016. szeptember 23–24-én Budapesten a 
Terézvárosi Gyülekezetben Patrick Johnson 
testvér, a Transzeurópai Divízió szombatis-
kolai vezetője tartott képzést szombatiskolai 
tanítóknak, vezetőknek, érdeklődőknek. A 
rendezvényre a Magyar Unió Szombatiskolai 
Osztálya szervezésében került sor. 

A délelőtti istentiszteleten hangsúlyt ka-
pott, hogy milyen fontos mind annyiunknak 
Jézus igazi tanítványaivá válni, követni a 
példáját. Ez a szeretettel jellemezhető élet-
ben mutatkozik meg, amiből természetesen 
következik, hogy másoknak is bemutatjuk 
Jézus szeretetét, vagyis Jézus tanítványaivá 
tesszük az embereket. Erre remek eszköz a 
szombatiskola, amikor is kis csoportokban, 
egymásra oda tudunk figyelni, egymást job-
ban megismerjük, és így képesek lehetünk 
közös missziós célokat megfogalmazni, majd 
azokat el is érni. Oda kell figyelnünk a má-
sik ember szükségleteire, váljunk mentorrá! 
Szombatiskolánk jelenlegi gyakorlatához 
képest új elemnek számít a közös missziós 
célok megfogalmazása, az azokért való közös 
imádkozás. Hatalmas eszköz ez a módszer, 
megsokszorozódhatnak Krisztus tanítványai 
általa!

A délutáni két szeminárium interaktív 
módon történt. A csoportokban megbeszél-
tük, majd kiértékeltük a gyülekezetek szom-
batiskolai menetének jelenlegi helyzetét, 
utána megbeszéltük, hogy mi az a cél, ami 

felé tartanunk kellene, és 
hogyan tudunk oda elérni. 
Világközösségünk célki-
tűzése ebben az öt évben, 
hogy egyházunk tagjai 
mind bekapcsolódjanak 
aktív módon a misszióba. 
Johnson testvér kifejtette, 
hogy ennek az egyik leg-
jobb módja éppen a szom-
batiskola, ha megfelelően 
élünk vele és odafigyelünk 
egymásra. Fontos közösen 
elgondolkozni új formák-
ról, módszerekről, hogy 
ne csak elméleti síkon erő-
södjünk, hanem az elméletben folyamatosan 
tanultakat egyre inkább beépítsük a hétközna-
pi, mindennapi életünkbe. Hangsúlyt kapott 
az egymásra való odafigyelés. 

Az esti áhítat alkalmával Patrick  
John son testvér kifejtette Péld 22:6  
alapján, mennyire fontos a tanítás, aminek a 
feladata a családra, ugyanakkor a gyülekezet-
re is hárul: adjuk át Isten „jó ízét” a környeze-
tünknek, közöttük gyerekeinknek, fiataljaink-
nak is! A szombatiskola eszköz arra is, hogy 
megtartsuk saját gyerekeinket, fiataljainkat. 
Johnson testvér személyes tapasztalatát is el-
mondta arról, hogy leginkább két személynek 
köszönhető, hogy ma az egyházban van: az 
édesanyjának és egy másik gyülekezeti tag-

nak, aki tudatosan odafi-
gyelt a fiatalokra, bátorí-
totta, vezette, tanácsolta őt 
is, mint a társait. A szom-
batiskola nem csupán az 
egyházunk legrégebbi 
intézménye, hanem a sze-
mélyes találkozások köze-
ge is, amelyben az intel-
ligens, egyben befogadó 
légkör vonzó közösségét 
élhetjük meg. 

Köszönjünk a Teréz-
városi Gyülekezetnek a 

vendégszeretetet és a vendéglátással járó fel-
adatok lebonyolítását!

Zarkáné Teremy Krisztina
a Magyar Unió Szombatiskolai Osztályának vezetője 

A szombatiskolai képzésen résztvevő testvérek egy csoportja 

Patrick Johnson testvér hirdeti az Igét,  
fordítója Zarka Péter, a gyülekezet lelkipásztora

Szeretettel meghívunk a 2017-es

Fiatalok  Jézusért Konferenciára

Témánk: Készülj Istened elé!

Időpont: 2017. január 25–29.
Helyszín: Budapest 
Előadók: Jerry és Janet Page
Szemináriumvezetők: Jan Harry Cabungcal, 
Kraig Harnett, Ördög Róbert, Cserbik János

Regisztráció: Hamarosan! Figyeljétek 
facebook oldalunkat, illetve weboldalunkat!
Hírek, részletek: facebook.com/
FiatalokJezusertKon ferencia; fjk.hu

Készülj TE is Istened elé!
Várunk Téged is!

FJK Kommunikációs munkacsoport
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Képzeljünk magunk elé egy 780 580 km2-
es (hazánknál több mint 8x nagyobb) or-
szágot, 81 millió lakossal (2014. évi adat). 
Majd benne egy várost, ami a harmadik 
legnagyobb település az országban, 3,5 
millió lakossal. Mekkora lehet itt egy ad-
ventista gyülekezet? 

Az elmúlt szombaton (október 1-jén) 
19 lelkész a Szmirnai Gyülekezetben hall-
gatta Utte es Kemal beszámolóját. A lel-
kesedésük ragályos volt. Szívük tele volt 
hálával, mert az elmúlt 20 évben a gyü-
lekezet elérte a 20 főt, és több mint 5 fő 
megkeresztelkedett. Köztük van a gyüle-
kezet presbitere is, aki német származású 

felesége kitartó munkája nyomán tért meg. 
Azelőtt évekig szombatiskolát fordított a 
helyiek nyelvére, majd egy álom hatására 
döntést hozott. Olyan döntést, amit a vi-
lágnak ezen a részén csak a legbátrabbak 
mernek meghozni. 

Megszoktuk, hogy milliós keresztsé-
gekről olvasunk, és szájtátva hallgatjuk 
a világ másik felén élő misszionáriusok 
sikeres beszámolóit. Az áldás és a nagy 
számok az európai teljesítmény-orientált 
gondolkodás szerint egymással egyenes 
arányban vannak. Ha nincs nagy szám, 

nincs áldás. Ezt 
a szemléletet el-
vesztettük a régi 
Szmirnában (Izmir). 

Az egész ország-
ban ma 120 adven-
tista él. Valamikor a 
kereszténység böl-
csője volt, most évti-
zedeket kell küzdeni 

minden érdeklődőért. Nemcsak az orszá-
gért dolgoznak, hanem a közelben lévő 
más országokért is, ahol halálbüntetés jár 
azért, ha valaki elhagyja eredeti vallását. 
Megtanultuk megbecsülni a lehetőségein-
ket, és megköszönni, amink van. Értékelni 
azokat, akik döntenek, és nem a számok-
ban keresni a Szentlélek munkáját. 

Ezzel a tapasztalattal indult a tanul-
mányút, ami János apostol 7 levelének út-
ját követte Pátmoszról. 7 megtérésre hívó 
üzenet, mely megszólította az 1. század 7 
legbefolyásosabb kis-ázsiai gyülekezetét, 

vigasztalást nyújtott a korszakokon át az 
egyháznak, és reformációra hívja a Jézus 
eljövetele előtt élő keresztényeket. A re-
formáció 500 éves évfordulója jó keretet 
teremt megszólaltatni ismét Jézus megúju-
lásra hívó 7 üzenetét. 

A 7 helyszín segített megérteni, hogy 
akkor és ott miért volt aktuális János leve-
le, mit jelentett kereszténynek lenni, miért 
jelentett bátorítást a levél. Innen kell elin-
dulni ahhoz, hogy megértsük az Ige „itt és 
most” jelentőségét. 

Az úton végig éreztük Isten oltalmazó 
jelenlétét. Mindenki hazaérkezett épség-
ben, tapasztalatokkal és lelkesedéssel. 

Az evangelizációs sorozat előtt egy 
kis ízelítőt kaphatunk november 5-én, a 
Golgota utcában, a reformációs év nyitó-
ünnepségén. 

DET

Jézus 7 reformációs üzenete – Úton van!

Dr. Gallusz László:
Jézus hét  

reformációs 
üzenete  

a Jelenések  
könyvében

Szeretettel ajánljuk testvéreinknek Gallusz 
László legújabb kötetét, amely a Jelenések 
könyve 2-3 fejezetét dolgozza fel. A megkö-

zelítés kissé eltér a szokásos magyarázatok-
tól, mert szeretné rányitni a szemünket arra, 
hogy mennyi rejtett igazságtartalma van 
még ennek a két fejezetnek, azokon túl, ame-
lyeket már hallottunk és amelyeket magya-
ráztunk eddig. Valóban érdekes felfedezés, 
hogy ezt a szakaszt nem csupán „belső hasz-
nálatra” olvashatjuk nagy haszonnal, hanem 
minden időkön és korszakon átívelő üzene-
tei miatt missziós könyvként is terjeszthet-
jük, mert senkinek a vallási meggyőződését 
nem sérti, ellenben a valódi reformációra 
irányítja a figyelmet. 

A kötetet gazdagon díszítik az egykori 
városok feltárt térségeiről készített mai fo-
tók.

A könyv ára: 950 Ft

NAPTÁR 
2017

Megjelent a 
2017-es Nap-
tár, amely az 
üde, szép táj- és virágfotók mellett a „Reg-
geli dicséretek” igehelyeit tartalmazza. Sok 
telefont és írásos kérelmet szerettünk volna 
tejesíteni azzal, hogy az aktuális névnapok 
is megtalálhatók falinaptárunkban. 

Ajánljuk testvéreinknek és ajándékozás-
ra.

A naptár ára: 900 Ft

Advent Kiadó

Könyvajánló

Horváth Péter testvér a Szmirnai Gyülekezet elöljáróival

A tanulmányúton résztvevő lelkipásztorok
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Ez év október 1-jén kettős ünnepünk volt 
Hévízen: hagyományos, őszi aratási há-
laadó ünnepet tartottuk és a gyülekezet 
megalapításának 30. évfordulójáról emlé-
keztünk meg zenés-verses összeállítással 
és hálaadó istentisztelettel. 

A környéken már az 1950-es években 
éltek és szolgáltak adventista hitvallású 
emberek, akik a távolságok ellenére rend-
szeresen összejártak és istentiszteleteket 
tartottak. Végül 1986. április 23-án írás-
ban kérték az egyház vezetését a Hévízi 
Gyülekezet megalapítására. A kérésüket 
elfogadták, így 1986. szeptember hónap-
ban megalapították a Hévízi Gyülekezetet 
12 fővel. A Hévízi Gyülekezet akkori ve-
zetője Csongrádi István lelkész volt, aki a 
mai napig is lelkes szolgálattevő. Az el-
múlt 30 évben lelkészként szolgált a Héví-
zi Gyülekezetben Csongrádi István mellett 
Kormos Tivadar, Gyürüs István és felesé-
ge Pannika, Kalocsai Tamás, Tóth Szilárd, 
Farkas Attila és jelenleg Kis István, akik-
nek hálás köszönetünket fejezzük ki az Úr 
által a gyülekezetért végezett munkájukért 
és kitartásukért.

Mivel eleinte családi otthonokban, 
majd a város által a rendelkezésünkre bo-
csátott termekben tartottuk az összejövete-
leinket, a gyülekezet kérésére Hévíz város 
vezetése egy építési telket ajándékozott 
az imaház felépítéséhez, és az Adventista 
Egyház vezetésének támogatása mellett 

2001. szeptember hónapban megtörtént az 
alapkőletétel, majd 2009.  október 17-én 
hivatalosan is átadásra került az épület. A 
gyülekezet tagjai az imaház építése mel-
lett a gyülekezet fejlődésére, tagságunk 
létszámának növekedésére is fordítottak 
időt. Ennek eredményeként jelenleg 32 
fő megkeresztelt taggal rendelkezünk és 
természetesen vannak barátkozóink, ven-
dégeink is hétről hétre.

Gyülekezetünk rendszeresen szervez 
programokat a Hévízen és a környéken 
élők részére különböző sorozatok megtar-
tásával, gyermekfoglalkozásokkal, kon-
certekkel, egészségügyi programokkal, 
kirándulásokkal. De helyet adunk kórusta-
lálkozóknak, zenei napoknak segélykon-
certeknek és több éve sikeres angol nyelvű 
bibliatábornak is.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy 
mindez megvalósulhatott és bízunk benne, 
hogy a következő 30 évben is a közösséget 
szolgáló, embertársainknak örömet hozó 
szolgái leszünk Urunknak.

P. T.

30 éves a Hévízi Gyülekezet

Kedves Testvérnő! Szeretettel köszöntünk  
a Női Szolgálatok Osztálya nevében!
Szívünk vágya: „Bizony jövel Uram Jézus!” (Jelenések 22:20)

A Generálkonferencia minden évben kijelöl egy napot az erőszak elleni tiltakozás és 
megelőzés jegyében. Erre az alkalomra készített egy olyan segédanyagot, amit használ-
hatunk és megszervezhetjük helyi gyülekezetünkben ezt a napot.

Legyen ez a nap nyitott, amikor meghívhatjuk ismerőseinket, szomszédainkat, ba-
rátainkat, gyermekeink osztálytársának szüleit, egészségügyi intézmények vezetőit! Ké-
szítsetek erre az alaklomra meghívókat és hirdessétek különböző fórumokon! Hívjatok 
szakembereket (pszichológus, orvos, védőnő, rendőr), akik tanácsot adhatnak, hogy he-
lyi szinten, milyen segítségek állnak rendelkezésre, ha erőszak merül fel.

Az anyag tanácsot ad a gyülekezetnek, hogy helyi szinten, mit tehet az erőszak ellen. 
Segítséget nyújt azoknak, akik korábban már valamelyik erőszaktípus áldozatává lettek, 
hogy hogyan gyógyíthatók az érzelmi sebek.

Azért imádkozunk, hogy miközben ezt a témát bemutatjátok a gyülekezetben, kezd-
jenek el begyógyulni az erőszak ejtette sebek, és a szeretet gyógyító ereje kiáradjon 
minden áldozatra.

A teljes anyag megtalálható a Hetednapi Adventista Egyház honlapján (www.adven-
tista.hu), a Női Szolgálatok Osztálya oldalon.

A Női Szolgálatok Osztálya központilag 2016. november 12-én, szombaton, Gyulán 
tartja meg ezt a napot, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

Kívánjuk, hogy legyen ez a nap hasznos a környezetünkben élőknek és saját éle-
tünkben is!

Budapest, 2016. október 18.

    Testvéri szeretettel: 

a Női Szolgálatok Osztálya

Reformációs 
évnyitó  
a Golgotában
Budapesten, a Golgota utcában Hitéleti 
Konferencia, Jótékonysági koncert és a 
Bibliai Olimpia országos döntője kerül 
megrendezésre 2016. november 5-én.

Ezzel a rendezvénnyel indul a DET-
en a reformációs év, kapcsolódva az 500 
éves jubileumhoz.

Jézus 7 reformációs üzenetéből 
kaphatunk ízelítőt 7 szekcióban azoktól 
a lelkészektől, akik nemrég meglátogat-
ták a 7 gyülekezet helyszíneit.

Meghívott vendégelőadónk lesz  
dr. Gallusz László lelkész, a GK Bibliaku-
tató Intézetének munkatársa. 

Készüljünk addig is!
  Milyen reformációs tételt szögez-

nél ki a kapura? Miben szeretnél 
változást a saját életedben?

  Mit szeretnél tenni a közösségért, 
hogy változzon?

DET



AdventInfo

4

Az elmúlt nyári időszakban sok minden 
történt a két Békés megyei település kö-
zös adventista közösségében. 2016. július 
16-án délelőtt keresztségi istentiszteletre 
gyűltünk össze a geszti imaházban. Gyön-
gyösi Jánosné Ica néni kötött szövetséget 
Megváltó Jézusával. Az ünnepélyes alka-
lomra eljöttek a Sarkadi gyülekezet tagjai 
is és sok barátkozó a környékről. Délután 
Ica néni mint a gyülekezet teljes jogú tag-
ja részesülhetett az úrvacsora jegyeiben. 
Az Úr adjon neki mindhalálig tartó hűsé-
get, hogy elnyerhesse a fehér ruhát és az 
aranykoronát!

Szeptember 17-én őszi hálaadó ünne-
pélyt tartottunk, amikor is megköszöntük 
az Úrnak hozzánk való jóságát és kegyel-
mét. A délelőtti istentiszteleten köszön-
töttük id. Rácz Béla testvérünket és fele-
ségét, Violát, akik ötvenéves házassági 
évfordulójukat ünnepelték szeretteik és 
a gyülekezet közösségében. Testvérünk 
hűségesen, nagy odaadással és szeretettel 
viseli gondját nagybeteg feleségének. Is-
tenünk áldja meg további közös életüket 
itt e földön és az Ő eljövendő országában 
is. Ugyanezen a napon a délutáni istentisz-
telet keretében kértük Istenünk áldását és 
védelmét ifj. Rácz Béla és felesége, Ma-
rika, második gyermekére Izmáelre, vala-

mint Rácz Zoltán és felesége, Borika, har-
madik gyermekére, Fruzsina Zselykére. A 
Mindenható áldja és szentelje meg ezeket 
a kisgyermekeket, hogy hitben és szeretet-
ben nőjenek fel szeretteik és a gyülekezet 
örömére.

Idén tavasszal Isten kegyelméből, 
testvérek adományából megvehettünk egy 
irodaépületet Mezőgyán község közepén 
imaháznak. Néhány hete Erdélyből Gábor 
testvéreink érkeztek hozzánk, és megin-
dult az épület csatornázása, majd a festé-
si munkálatok. Azért imádkozunk, hogy 
minél hamarabb megkezdhessük benne az 

istentiszteleteket, mivel három éve, egy 
testvér házánál jövünk össze harmincan-
negyvenen, gyermekek és felnőttek. Jó 
az Isten! Látja szívünk indulatát és az Ő 
házához való féltő szeretetünket. Betölti 
minden szükségünket és megad mindent, 
amire még szükségünk van, mert bízunk 
benne. Egyedül Övé a dicsőség!

Farkas Attila

Kanizsai Bor- és Dödölle fesztivál. Mit 
kerestünk mi ott? Bort nem iszunk, az 
éves dödöllefogyasztásunk is nagyjából 
erre az időre korlátozódik. A Nagykani-
zsai Gyülekezetünk egy találkozási lehe-
tőséget lát benne, ahol a város lakosaival 
beszélgethet. 

Lassan hagyománnyá válik, hogy a 
tavaszi Város Napján és az őszi Dödölle 
fesztiválon jelen vagyunk Lelki Betérő- 
és Cserkész Játszóház sátorral. Az elmúlt 
néhány alkalmat kihagytuk „emberi erő-
forrás” hiánya miatt, de most új, egyszerű-
sített megjelenéssel felállítottuk sátrunkat. 
Korábban mindenféle trükkel próbáltunk 
megállítani, hívogatni embereket, most 
csak egy megállítótáblát tettünk ki „Lelki 
betérő” felirattal és imádkoztunk, hogy Is-
ten küldjön nyitott embereket. Két kis asz-
talnál két ember, mellette ajándékköny-
vek, tesztek és szórólap az októberben 
induló ÉLETfejlesztés programmal.

Péntek délutántól szombat estig két-
két emberrel voltunk jelen. Nem voltak 
tömegek, de volt több nagyszerű beszél-

getés, ajándékkönyv, párkap-
csolati tanácsadás, meghívás. 
Jelenlét, szolgálat, bizonyság-
tevés, gyakorlati istentisztelet. 

Kis István

A Geszti-Mezőgyáni misszió hírei

Lelki betérő sátor a nagykanizsai 
Dödölle fesztiválon

A Tiszaburán élő néhány testvérünk ak-
tivitásának és áldozatkészségének kö-
szönhetően rengeteg gyermek jár a helyi 
gyülekezetbe. Év eleje óta heti rendsze-
rességgel tartanak számukra foglalkozá-
sokat, ahol a bibliai történetek és énekek 
mellett kézműveskedés is várja őket. Mi-
vel nagyon eltérő közegben élnek, ezért 
egy kis „illemtan” órára is szükség van, 
hogyan is viselkedjünk egy közösségben 
és a gyülekezetben. A vendégszeretet je-
gyében pedig egy szerény uzsonnát is 
kaphat minden résztvevő, ami esetenként 
az aznapi első rendes étkezést is jelentheti 

számukra. Alkalmanként 15-35 gyermek 
is érkezik, néhányukat a szüleik is elkí-
sérik. A szerdai gyermekfoglalkozások 
hatására egyre többen járnak a csütörtöki 
bibliaórákra és a szombati alkalmakra is; 
néhány hete 20 gyermek mellett 15 felnőtt 
érkezett (megkeresztelt testvérünk 4 fő). 
Hálásak vagyunk testvéreink munkájáért, 
és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk 
szolgálatukat személyes jelenlétünkkel, 
önkénteseink és presbitereink bibliaórá-
ival. Emellett természetesen saját anyagi 
forrásainkból és az ASI pályázatból is.

Ócsainé B. Klára

Gyermekmisszió Tiszaburán

A  szövetségkötés  ünnepélyes  pillanata

Kettős gyermekbemutatás

Ötven éve együtt
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Immár a 28. evangelizációs megnyitót 
tartottuk szeptember 22-én a kecskeméti 
HÍRŐS AGORÁBAN. 1989. december 
7-én volt az első sorozat dr. Szilvási Jó-
zsef lelkész előadásában, Jézus története 
címmel, és azóta több mint 1000 előadás 
hangzott el a testi és lelki egészségünket 
szolgáló témakörökben, melyeknek hatá-
sára mintegy harmincan csatlakoztak ke-
resztség által az Adventista Egyházhoz. 

A mostani évnyitó azért is volt kü-
lönleges, mert egy vendég házaspár, akik 
2012 februárja óta hétről hétre járnak az 
előadásainkra, és akiknek idén júniusban 
gyermekük született, ezen az alkalmon 
szerettek volna áldást kérni a kicsi életére, 
és bemutatni őt az Úrnak. Anett és Gábor 
elhozta kislányukat, Esztert, és eljöttek a 
nagyszülők és a testvér is (ők első alka-
lommal). Dr. Szigeti Jenő lelkész testvér 

köszöntötte a családot, és a kis 
Eszter és a szülők életére áldást 
kért a felajánló imában. A mintegy 
90 résztvevő, akik eddig még nem 
vettek részt hasonló liturgiában, 
nagy figyelemmel kísérték a szol-
gálatot. A Kecskeméti Gyülekezet 
kis kórusa – Ambrus Anett veze-
tésével – is szolgált a szertartás 
előtt. A család egy emléklapot és 
egy értékes könyvet kapott ajándékba. Az 
őszi sorozatban az Életsorsok – Bibliai 
emberek sorozatot hallgathatják meg az 
érdeklődők.

Minden hónapban lesz az egészséges 
életmódra nevelő előadás is Csengei Ká-
roly és Tóth Gábor testvérek közreműkö-
désével. Az Új esély című film vetítését 
pedig október 27-én tartottuk, Czeily Ti-
bor rendező részvételével.

Hála az Úrnak, hétről hétre 80-90 ven-
dég jön el csütörtök esténként, akik újabb 
vendégeket is hívnak magukkal. A vendé-
gek közül idén ketten már rendszeresen 
járnak a gyülekezetbe is. Imádkozunk 
azért, hogy a résztvevők érezzék a Szent-
lélek munkáját, és csatlakozzanak majd az 
üdvözülendők csoportjához.

Hoffer Zoltán

A szeptemberben újraindult Életmód 
klubban minden kedden este tartunk elő-
adásokat saját, illetve vendégelőadókkal 
az Agóra Művelődési Központban. Ok-
tóber 4-ei alkalmunkra nagy izgalommal 
készültünk, mivel a városi kollégiumban 
dolgozó testvérünk bejelentkezett egy 
egész csoport fiatallal együtt. Egyik pres-
biterünk beszélt az egészséges életmód 

néhány alapelvéről az Életmód-változta-
tás hétről hétre című könyv alapján (év 
eleje óta ezt a könyvet tanulmányozzuk 
közösen). Mind a 31 fiatal, 15 felnőtt és 
2 gyermek élvezte az interaktív előadást, 
kérdéseket is tettek fel a végén. A reggeli 
fontosságáról szóló elméleti tudás gya-
korlattá válásának érdekében minden fi-
atal résztvevő kapott egy tartalmas müzli 

szeletet. Reméljük, hogy lesz 
még hasonló alkalmunk, ami-
kor a fiatalok között is erő-
síthetjük az egészségtudatos 
életmódot.

Október 8-án Egész-
ségmegőrző napon jártunk 
Martfűn a Szolnoki Gyüleke-
zet tagjaival, önkénteseivel, 
egyik presbiterével és lelké-
szével. Talán ez volt az eddigi 
leglátogatottabb Egészség 
EXPO, ahol a rendezvény 

látogatóinak nagy része végigjárta mind a 
nyolc állomást, melyek mindegyikénél ki-
töltötték a tesztet, majd személyes tanács-
adásban is részük volt. Különös öröm volt 
számunkra ebben az ezotériával megtelt 
közegben, hogy az igaz Istenről beszélhet-
tünk az általa megalkotott egészségügyi 
elveken keresztül. Ráadásként testvéri 
kapcsolataink is erősödhettek, hiszen a 
délelőtti közös szolgálat folyamán lehe-
tőségünk volt egymással is többet beszél-
getni.

Következő vasárnap Szolnokon vo-
nult ki az Egészség EXPO kisebb csapata 
a Tiszavirág Arénában megrendezett Csa-
ládi Egészségnapra. Bár kevés kiállítási 
hely állt rendelkezésre, ahol csak néhány 
transzparenst lehetett felállítani, mégis 
mintegy húsz ember megállt az asztalunk-
nál. A jó szokásokat tartalmazó kérdőív 
segítségével megállapítható volt a bioló-
giai életkoruk, és ez alapján életmódtaná-
csokat is adhattunk számukra.

Ócsainé B. Klára

Evangelizáció és bababemutató 
Kecskeméten

Egészségügyi misszió Szolnokon  
és Martfűn

Az Életmód klub hallgatósága

Egészség Expo Martfűn

Családi Egészségnap Szolnokon

A kis család életére Szigeti testvér  
kérte a Mindenható áldását és vezetését
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Örömmel fogadtuk a hírt Hódmezővásár-
helyen, hogy a megyeszékhelyek mellett 
mi is lehetőséget kaptunk a Jézus élete 
festménykiállítás megrendezésére. Az Em-
lékpont galériája volt a helyszín. A fest-
mények szállítását és a kiállítás szervezé-
sét Matula Péter vitte a vállán. Az ottani 
vezetőség nagy szeretettel segített a hozzá 
kapcsolódó előadás-sorozat és rajzpályá-
zat szervezésében és lebonyolításában. 

Meglepetést okoztunk azzal, hogy az 
előre bekészített székek megteltek, és pót-
székeket is kellett kérni, hála a jó Istennek! 
A hallgatóság soraiban a képzőművészet 

iránt érdeklődőkön kívül a raj-
zoló gyerekek hozzátartozói is 
jelen voltak. Az előadások témái 
Jézus életének különböző vetü-
leteit taglalták. Például Jézus és 
a betegek, Jézus és a politika, 
Jézus és a nők, Jézus és a gye-
rekek...; összesen 10 előadás volt. Az elő-
adók a környéken élő lelkészek és presbi-
terek, igehirdetők voltak. 

Hálásak vagyunk a jó Istennek a le-
hetőségért, hogy ismertté tehettük az Ő 
nevét a városban, és megajándékozhattuk 
a rajzpályázaton résztvevő 135 gyereket 

Bibliával. Köszönjük a szponzorok segít-
ségét, akik az ajándékozáshoz hozzájárul-
tak. Kívánjuk, hogy ez a program még sok 
helyszínre eljusson és áldására legyen a 
résztvevőknek!

Kovácsné Bokor Sarolta

Pénteken hangzott el az Emlékpontban a 
közgyűjtemény és a Hetednapi Adventista 
Egyház Jézus élete című kiállításához 
kapcsolódó előadássorozat zárásaként 
a jövőre ötszáz éves reformációról szóló 
előadás.

Az Emlékpont galériájában időközben már 
a három kiállító alkotóművész műveivel 
együtt látható az a százharminc rajz, ame-
lyet a helyi iskolások készítettek a kiállítás 
témájában kiírt pályázatra.

Előadásában Tokics Imre, az Adven-
tista Teológiai Főiskola tanszékvezetője 
Luther Mártonról szólva kijelentette: a 
bölcsész pályára készülő fiatalember tizen-
nyolc évesen vette kezébe először a Bibli-
át, és amikor 1505-ben az erfurti egyetem-
ről hazafelé tartva az erdőben egy viharba 
került, s az útjába kerülő fákat villámok elé 
döntötték, fogadalmat tett: ha a vihart túl-
éli, Istennek szenteli életét. A vihar elmúlt, 
az egyetemen eredményes hallgató szakí-
tott addigi életével, pénzét szétosztotta és 

az erfurti ágostonos szerzetesrend kolos-
torába vonult, pappá 1507-ben szentelték.

Teológus professzor lett a wittenbergi 
egyetemen, ahol kidolgozta híres kilenc-
venöt tételét, amelyet a wittenbergi vár-
templom kapujára 1517. október 31-én 
tűzött ki, innentől számítjuk a reformáció 
kezdetét.

Luther – bár őt magát nem szoktuk 
forradalmárnak tekinteni – cselekedete 
annyiból forradalmi volt, hogy az általa 
felfedezett újat, hogy ha bajban vagyok, 
vagy ha örömöm van, közvetlenül istenhez 
fordulhatok, nem volt hajlandó a réginek 
alávetni.

Az előadó szólt arról is, hogy fontos-
nak tartja, hogy a fiatalok egy-egy bibliai 
témát rajzban is kifejezzenek és az Emlék-
pont kiállításán látható gyermekrajzok so-
kat jelenthetnek majd nemcsak szüleiknek, 
hanem nekik maguknak is, ha felnőttként 
újra kezükbe veszik ezeket az alkotásokat.

A rajzpályázat eredményhirdetésére 
október 12-én 15 órakor kerül sor az Em-
lékpont galériájában, ahol minden pályázó 
oklevél- és könyvjutalomban részesül, a 
legjobbak pedig pénzdíjat kapnak.

Forrás: Arany-Tóth Attila közönségkap- 
csolati munkatárs, Emlékpont;  

http://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/
olvas/permalink:a-reformacio-hajnalarol-az-

emlekpontban-2016-10-10-170634A reformáció hajnaláról  
az Emlékpontban

Jézus élete festménykiállítás 
Hódmezővásárhelyen

Rólunk írták…
A jövőre 500 éves reformációról Dr. Tokics Imre tartott előadást,  
a hódmezővásárhelyi fiatalok énekeltek.

Édenkert játszóház 
és ifjúsági nap 
Szolnokon
Szolnoki gyülekezetünkben október 1-jén 
édenkert játszóházat tartottunk, ahol fel-
elevenítettük a Fürkész tábor emlékeit, a 
közkedvelt Bózsva-indulóval (kamaraze-
nekari kísérettel), interaktív bibliai fog-
lalkozással. Az uzsonna, a kézműves fog-
lalkozás és a spontán beszélgetések után 
pedig megnéztük együtt a táborról készült 
zenés-képes videókat, újra átélve a nyár 
feledhetetlen élményeit egy tucatnyi gyer-
mekkel és szüleikkel. Nemcsak a követke-
ző Fürkész tábort várjuk örömmel, hanem 
a következő játszóházat is!

Október 15-én Ifjúsági napot tartot-
tunk a szolnoki gyülekezetünkben, ahol a 
délelőtti igehirdetést két fiatal testvérünk 
és egyik presbiterünk tartotta három 10-
15 perces blokkban. A szolgálatokat és a 
közös ebédet is fiataljaink szervezték meg. 
Délután az előbbiekben felvetett témákról 
beszélgettek, majd a közös sétát egy bibliai 
kvíz követte, 2 csapatban. Az estét végül 
egy kötetlenebb ifjúsági alkalom zárta sok 
nevetéssel, társasjátékkal, komoly beszél-
getésekkel. Nagyon áldott alkalom volt, 
tervezzük a folytatást!

Ócsainé B. Klára

Jár az elismerés a szép pályamunkáért!
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Az országos Szünidei Bibliatábornak több 
évtizedes hagyománya van Magyarorszá-
gon. Nálunk a gyermekeknek két és fél 
hónapos nyári szünetük van, és ezen nyári 
hónapok egyikében kerül megrendezésre 
a tábor Balatonlellén, a Balaton partján, a 
6–14 éves gyermekeknek. 

Az idén június végén, július elején 
nyitottuk meg táborunk kapuit. Ez évben a 
bibliai történeteket indián keretbe helyez-
tük el. Délelőttönként a tanítók bemutat-
tak egy jelenetet, amelyből az „indiánok” 
és természetesen a gyerekek megtanulhat-
tak egy-egy fontos bibliai üzenetet. A hét 
vezérfonala a következő volt: Jézus meg-
halt érted a kereszten, fogadd el az érted 
hozott áldozatát! 

A jelenetet követően életkorok szerin-
ti csoportokra oszlottunk, és megbeszéltük 
a látottakat, hallottakat, majd játékokkal, 
kézműves tevékenységekkel igyekeztünk 
elmélyíteni azokat.   

Délután a fürdésé, a játéké volt a fő-
szerep. Készítettünk íjakat, volt indián 
erőpróba, és nyomkeresésben is bemutatta 
tudományát a résztvevő 100 gyermek. Élő 
társassal, kirándulással, fagyizással, hajó-
kázással tettük feledhetetlenné ezt az egy 
hetet a gyermekek számára. 

A szombati nap különlegessége az 
volt, hogy az istentiszteletet teljes egé-
szében a gyermekek tartották. Énekeltek, 

verset mondtak, különböző 
hangszereken játszottak, és ők 
is prédikáltak. Ennek az előz-
ménye az volt, hogy a hét fo-
lyamán az önkéntes prédikátor 
jelölteknek foglalkozást tartot-
tunk, hogyan írjanak és mond-
janak el egy prédikációt. 

Mihalec Dóra
osztályvezető

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a 
gyülekezeti gyermektanítókat és a szülő-
ket képezzük, ismereteiket gazdagítsuk 
egy vagy többnapos képzés keretében, 

ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a gyü-
lekezetekben minél színvonalasabb gyer-
mekmunka folyjon. 

A februári egynapos képzésünkön a 
meseterápiával ismerkedtünk meg, va-

lamint azzal, hogy a meséknek milyen 
szerepük van a különböző káros szenve-
délyek megelőzésében, mint például a 
kábítószer, alkohol, cigaretta. Vendégeink 

a rendőrség mun-
katársai voltak. A 
képzésen mintegy 
40 gyermektaní-
tó és szülő vett 
részt.  

Júliusban ha-
zánkban köszönt-
hettük Linda Mei  
Koh-t, a Generál-
konferencia Gyer-
mekszolgálatok 

Osztályának vezetőjét és Clair Sanches 
Schutte-t, a Transzeurópai Divizíótól. A 
mintegy 40 fős hallgatóság (tanítók és 
szülők) nagyszerű és gyakorlatias előadá-
sokat hallgathattak arról, hogy milyen is 

egy gyermekbarát gyülekezet. A három-
napos képzés során olyan témákkal fog-
lalkoztunk, mint: Hogyan vonhatjuk be 
gyermekeinket a gyülekezeti szolgálatba? 
Hogyan tartsuk meg a gyermekeket a gyü-
lekezetben? Hogyan adjuk át gyermeke-
inknek a lelki értékeinket?

Lehetőséget biztosítottunk a részt-
vevőnek, hogy bemutassák a gyüleke-
zetükben folyó munkát, ezzel is további 
ötleteket adva a résztvevőknek, valamint 
elmondhatták nehézségeiket, küzdelmei-
ket is. 

Maguk a résztvevők így nyilatkoztak: 
„Olyan erőt és motiválást kaptam, amivel 
másokat is tudok motiválni és így nálunk 
is beindulnak a nagy változások.” „Hálás 
vagyok Istennek, hogy ott lehettem ezen a 
képzésen, ahol nagyszerű emberektől hall-
hattunk gyerekeink lelki növekedésének 
és fejlődésének oly sok lehetőségéről.”

Mihalec Dóra
osztályvezető

Tesz-vesz 
gyülekezetek
Hazánkban az év elején kezdte meg 2 gyü-
lekezet, a Békéscsabai és a Székesfehér-
vári Gyülekezet, a divízió támogatásával a 
Tesz-vesz gyülekezeti munkát. A testvérek 
lelkesen, nagy-nagy kreativitással végzik 
ezt a szolgálatot. A legutóbbi alkalommal 
például a békéscsabaiak meghívókat osz-
tottak a Tesz-vesz alkalomra, amit utána 
a regisztrációnál megjelenő gyermekek 
fagyira válthattak be. 

A nyár folyamán további két gyüleke-
zet, Budapest-Terézváros és Gyula, kapott 
kiképzést a munka elindításához. A nyári 
képzésen, annak ellenére, hogy ilyenkor 
sokan elutaznak, nyaralnak és ráadásul 
hétköznap volt, igen szép számban voltak 
jelen a gyülekezetek tagjai. 

Mihalec Dóra
osztályvezető

Gyermektanítók és szülők képzése 

Szünidei Bibliatábor 2016-ban

A képzés résztvevői

Szorgos „munka”

Játékosan minden jobban megy!
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Mit lehet csinálni egy gyülekezetben ilyen 
későn, és éppen a nemesvámosiban? Meg-
rendezni az első Templomok Éjszakája 
rendezvényt. 

Az első programfolyamot délután 6 
órára, majd 2-2 órával később még kettőt 
terveztünk. A gyülekezet elmúlt 89 évét ké-
pes tárlatvezetésen mutattuk be. Interaktív 
kapcsolat-expo, online személyiségteszt-
tel. Szelfizés – kosaras autóból a csúcs-
falnál – az egyházi logóval. Az Adventista  
Egyház történetének rövid bemutatása. 
Gyerekeknek kézműves foglalkozás. Szí-
nes lufik. Pantomimjáték. Filmelőzetes. A 
programpontok között ének- és zenekari 
számok, versek hangzottak el, és a végén a 
gyülekezetre jellemző, szíves vendéglátás. 

A közel 30 vendég fémjelezte a ren-
dezvény sikerét. Az este beálltával a kerí-
tés teljes hosszában és a bejárati kapunál, 
lobogó fáklyák hívogatták a járókelőket.

Jövőre újra megnyitjuk a gyülekezet 
kapuit és meggyújtjuk a fényeket.

Pásztor Csaba

A Hévízi Adventista Gyülekezetet fennál-
lásának 30 éve óta a zene szeretete jelle-
mezi. A kezdetektől fogva létező vegyes 
kórusa sokszor szolgálta nem csupán a 
helyi tagságot, de a környezetében élő 
embereket is. Különösen az adventi idő-
szakban több alkalommal látogattunk el a 
körzetben lévő idős otthonokba, gyermek-
intézményekbe, szerveztünk jótékonysági 
hangversenyeket. 

Ahogy gyermekeink cseperedtek, 
úgy a lehetőségeink is nőttek, hiszen va-
lamennyien játszanak valamilyen hang-
szeren, és a hangjukkal is beilleszkedtek 
a felnőttek közé. Így abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy már nem csak 
vegyes kar, de ifjúsági- és női kar is szol-
gál Hévízen, sőt saját zenekarunk van. 

Hogy mennyire fontos a zene a szol-
gálatok során, az is mutatja, hogy évente 
szervezünk kórustalálkozókat, amelyre 
más gyülekezetek kórusait és zenekarait is 
meghívjuk, és magunk is elfogadunk ilyen 

meghívásokat. Egy 
ilyen alkalomnak adott 
helyet az imaházunk 
október 8-án is. Az 
igeszolgálatot Pörneki 
Attila, a Hetednapi 
Adventista Egyház 
zenei osztályvezetője 
tartotta, ezt foglalta keretbe a Veszprém-
ből, Zalaegerszegről, Lovasberényből és 
Budapestről érkező kórusok és a zenekar 
szolgálata. A délelőtti programot közös 
ebéd zárta, majd egy rövid szünetet köve-
tően délután az egyesített kórus próbált. 

A délutáni istentiszteletet már a kó-
rusok együttes énekszolgálata tette még 
szebbé. Egy ilyen alkalom mindig sok be-
szélgetésre, örömre, nagy találkozásokra, 
új ismeretségek köttetésére ad alkalmat, 
lélekemelő minden pillanata, ezért is szer-
vezzük meg évről évre.

P. T.

Szeptember 19-én, a Templomok éjszakája 
alkalmával Kecskeméten járt az Adventi 
Rézfúvós Kamaraegyüttes – a zenekar-
vezető és néhány tag kivételével, 8 fős 
csapatban. Nemcsak a hangszereink vál-
tozatosak, hiszen a legfiatalabb zenész 3. 
osztályos, a legidősebb pedig nyugdíjas. 
Hallgatóink között még szélesebb volt a 
skála. A két kisgyermek mellett még 6-8 
gyermek volt jelen, és több mint 30 felnőtt.

Különböző, közkedvelt egyházzenei 
műveket szólaltattunk meg a reneszánsz 
kortól napjainkig, melyek között a lel-
ki összekötő szöveget Árvai Tamás lel-

kész mondta. Zenész családja révén az 
alkotások zeneiségét is közelebb hozta a 
hallgatósághoz. Emellett nagyon érdekes 
történeti háttéradatokat is megosztott ve-
lünk, például az Amazing Grace című dal 
kapcsán, így sokatmondóbbá téve a már jól 
ismert dallamot.

Az egyórás kon-
cert utáni szeretetven-
dégség alatt kötetlen 
beszélgetésekre is volt 
lehetőség a hallgató-

sággal és régen látott ismerősökkel. Ez-
úton is köszönjük a gyülekezet meghívá-
sát, Ambrus Anett szervezői munkáját és 
Árvai Tamás elhangzott gondolatait. Sok 
áldást kívánunk a további koncertekhez!

Ócsainé B. Klára

Zenei programok  
a Hévízi Gyülekezetben

Rézfúvósok Kecskeméten

Na, de este 10-kor?!

A fiatalok pantomim-előadása

Érkeznek a vendégek
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Kis csapatunk idén is szedte a cserkész-
sátorfáját és lecövekelte magát a Dödölle 
Fesztivál területén, Nagykanizsán. Bár a 
program csak két napot ölelt fel – 2016. 
szeptember 9–10. –, mi annál több gyer-
mekkel és szülővel tudtunk kapcsolatot 
teremteni, és bemutatni egy igazán értékes 
közösséget.

A részvételi arány felfelé ívelt az idő 
elteltével. Egyre többen érdeklődtek, hogy 
mit is lehet a sátrunknál csinálni. Beku-
kucskáltak gyerekek, felnőttek, és mind 
elővehették játékos oldalukat. Ki-ki meg-
találta kedvelt kikapcsolódását: sakk, ma-
lom, ismerkedős/ülős/mozgós/stratégiai/
vicces… játékok. A záró nap fénypontja 
a közkedvelt számháború volt – ami min-
ket is meglepetésként ért. Bár plakátok-
kal is hirdettük, az induláskor még az is 
kevésnek bizonyult. Csapatot osztottunk 
hát hatan, és beszivárogtunk a tömegbe 
plusz számokkal, hogy mások is tudjanak 
csatlakozni. Nem is kellett több! Hamar 
magunkra vontuk a figyelmet, és egyre 

több gyerkőc érkezett és próbálta beven-
ni a cserkészjátszósátrunkat. Ezután még 
sötétedést követően is nehezen akartak 
hazamenni…

A fiatalok megismerkedtek a gyakor-
lati játékos tanulással (bőrükön tapasz-
talhatták), az örök fiatalok pedig felidéz-

hették gyermekkoruk szép emlékeit, és 
hosszan elbeszélgettek valamennyiünkkel 
szolgálatunkról, céljainkról, tapasztalata-
inkról és a cserkészet adta lehetőségekről, 
mely tényleg az életre nevel!

Bízunk benne, hogy a közel 100 is-
merkedőt még viszontlátjuk programja-
inkon, és egyre többen kedvet kapnak a 
csatlakozásra. Kövessétek facebook-os 
oldalunkat továbbra is, mert ott értesülhet-
tek leghamarabb az újabb eseményeink-
ről! (facebook.com/negylevelufa)

Hála legyen az Úrnak, hogy ez a prog-
ram idén is megvalósulhatott!

Köszönjük a támogatását minden ked-
ves segítőnknek!

Tóth Eszter

Számháború a város szívében?
De még mennyire!

Jószoli
Egyszer volt, hol nem volt, történt egy-
szer 2016. szeptember 8-án, hogy egy 
több mint harmincfős csapat útnak indult 
Erdély szívéből, Marosvásárhely mellől, 
Mezőfeléből, hogy több száz km-t meg-
téve örömöt vigyen egy távoli kisvárosba.

Dunaújvárosban létezik egy nyolcfős 
gyülekezet, amelynek tagjai már hónapok 
óta azért imádkoztak, hogy tegyen az Úr 
valamit ezért a városért. Nehezen indult 
el a szervezés, de ismét beigazolódott a 
mondás: Minden jó, ha a vége jó! A kis 
nyolcfős csoport és barátaik fellelkesül-
tek, és tényleg erejük felett mindent meg-
tettek a program sikeréért. Volt, aki szál-
lást keresett, többen szállást adtak, mások 
főztek, ajándékot készítettek – felsorolni 
sem tudom, hányféle ötletet, lehetőséget 
találtak –, és ami a legfontosabb: együtt 
voltunk. Együtt izgultunk, együtt énekel-
tünk, együtt terítettünk, együtt kísértük 
vendégeinket a kirándulásra.

Pénteken közösen elmentünk a Sze-
lidi-tóhoz, ami egy természeti szépség. 
Kellemes idő, szép látvány – csakhogy 
– ősz lévén, a padokat már fölszedték, 
betéliesítettek. Kicsit sétálva a vízparton, 
felfedeztünk egy „eladó” éttermet, aminek 
az előterében rengeteg pad és asztal volt. 
A szomszéd tulajdonostól megkérdeztük, 
nem zavarja-e őket, ha letelepedünk oda. 

Senkit nem zavartunk. Több mint két órán 
át énekeltünk, testvéreink tapasztalatokat 
mondtak el, közülük több tapasztalatot 
megkönnyeztünk. És hát több száz méter-
re is hallani lehetett énekeinket.

A közös ebéd után indultunk Dunaúj-
városba, az evangélikus templomba, ahol 
a Jószolgálati Otthon javára egy kb. más-
fél órás programot adtak Erdélyből jött 
testvéreink. Az utolsó énekek Jézus visz-
szajöveteléről szóltak, a legvégén az Ad-
vent Himnuszt énekeltük el a hallgatókkal 
együtt, a kiosztott lapokról.

A Jószoli Zenekar is adott egy mint-
egy 15 perces műsort. Megható volt látni, 
ahogy a különféle testi fogyatékkal élő fia-
talok milyen lelkesen, boldogan zenélnek, 
énekelnek; szívüket, lelküket beleadták. 
Ez számunkra különösen inspiráló volt.

A végén a Jószolgálati Otthon meg-
vendégelte az est aktív résztvevőit.

Összegzésül elmondhatjuk a követke-
zőt: Az oroszlánrészt az Úr adta. Ő indítot-
ta testvéreinket, hogy időt, pénzt, fáradtsá-
got nem kímélve, útnak induljanak a mesz-
szeségből, hogy énekeikkel bizonyságot 
tegyenek arról a Jézusról, aki nemsokára 
visszatér. Az Úr indította a szállásadókat. 
Ő mutatta meg a találkozási pont helyét 
Dunavecsén, Ő késztette a segítőket, akik 
szívüket-lelküket beleadták a sütésbe, fő-
zésbe, vendégfogadásba. (…) De az áldást 
is Ő adta. Mindenért Őt illeti a hála és a 
köszönet! Dicsőség az Úrnak!

Gyürüs Istvánné

Látogatás 
Nagyváradon 
2016. augusztus 13-án reggel sokan gyü-
lekeztünk a gáborjáni imaház előtt. Kicsik 
és nagyok, testvérek és vendégek negy-
venen indultunk el, hogy közösen ünne-
peljük a szombatot a Nagyváradi magyar 
adventista gyülekezettel. 

Eljött velünk Gáborján polgármestere 
Mező Gyula is feleségével, aki szószéken 
elmondott beszédében kifejezte elisme-
rését a testvéri szeretet adventista módon 
való megnyilvánulásaiért. A gyülekezet 
nagy szeretettel fogadott minket. Délben 
a Gábor testvérek vendégszeretetét élvez-
hettük. Délután is sok szolgálat, az Ige, 
és a két gyülekezet egymás megajándé-
kozása által került közelebb az Úrhoz és 
egymáshoz. Istennek legyen hála a szerető 
testvérekért!                                                  F. A.

Vendégek és vendéglátóik
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Csodálatos ünnepben volt részünk! Gyü-
lekezetünk gyermek-szombatiskolájában 
együttesen köszönthettünk négy első osz-
tályos és két egyetemi tanulmányait meg-
kezdő fiatalt. A kis elsősök Bibliát kaptak 
ajándékba: Szentírást, melynek bölcs ta-
nácsai elkísérik őket egész életükön át. A 
fiatalok bátorító üzenet, „tekercset” kap-

tak, majd közösen kértük Isten áldását, 
vezetését tanulmányaikra. 

A gyermekek zenei és versszolgálatai 
még színesebbé tették ezen alkalmat. Igei 
gondolatokban lelkészünk, Simon Zsolt 
vezetett 2Tim 3:14–15 alapján: „De te 
maradj meg azokban, amiket tanultál és 
amik reád bízattak, tudván kitől tanultad, 

és hogy gyermekségedtől fogva tu-
dod a szentírásokat, melyek téged 
bölccsé tehetnek az idvességre a 
Krisztus Jézusban való hit által.” 

A Biblia üzenete egy szóval: 
Jézus! Kegyelem, szeretet, üdvös-
ség. Közeledj Istenhez a Biblián 
keresztül, így lesz gyümölcstermő 
életed.

Kovács Zsuzsa

Tanévnyitó Újbudán

2016. augusztus 28-án népes gyereksereg 
töltötte meg azt a buszt, amely Gáborján-
ból indult Debrecenbe, az állatkertbe. A 
gáborjáni Szünidei Bibliatábor keretében 
jött létre ez a kirándulás az idén, a kicsik 
nagy örömére, akik a sok különleges nö-
vény- és állatfaj megtekintése által is kö-
zelebb kerültek a természet nagy Alkotó-
jához. 

Köszönet az Úrnak és a kicsiknek a 
rájuk felügyelő felnőttekkel együtt ezért a 
szép és eseménydús napért!                    F. A.

Kirándulás a Debreceni Állat- és 
Növénykertben

Idősek napja 
Hidason

Örömmel számolhatok be arról, hogy az 
Adventista Házi Segítségnyújtó Szolgálat 
2016. október 9-én Idősek napját tartott a 
hidasi adventista gyülekezet egyik helyi-
ségében. 

A programon 3 fő kívételével (ők na-
gyon nehezen mozognak) minden meghí-
vott személy jelen volt. Az időseket sze-
mélygépkocsival szállítottuk a helyszínre. 

Az alkalom célja az volt, hogy azok is 
találkozhassanak egymással, akik nagyon 
régen, vagy szinte sohasem találkoznak 
egymással. Az idősek napi együttlét na-
gyon jól sikerült, jó hangulatban telt és 
emlékezetes beszélgetések alakultak ki.

Elhangzottak számomra különösen 
jóleső szavak is, ezért aztán még inkább 
úgy érzem, hogy feladatom lehetővé ten-
ni a gondozottak számára az idős korhoz 
méltó életet, és támaszt nyújtani a pihenés 
éveiben.

Reméljük, a jövőben még sok hasonló 
tapasztalatban lesz részünk együtt!

Klungné Ömböli Edit

Peter-Bo Bohsen szeret örülni. Az öröme „fer-
tőző”, és terjesztette is szorgalmasan a nyáron 
szerbiai, norvégiai, dániai, nagy-britanniai és 
lengyelországi cserkésztáborokban. A Transz-
európai Divízió újdonsült cserkészigazgató-
jaként magas szintű tudásával gazdagította a 
résztvevőket mind a gyakorlati cserkésztudás, 
mind a kereszténység gyermekek és fiatalok 
számára valódivá és gyakorlativá tétele terén.

Szerbiában a nagytábor lelki vezetője volt, 
emellett elkápráztatta a résztvevőket cserkész-
tudásával, mindenfélét épített pusztán fa és kö-
tél használatával.

Dániában ő volt a motorja a 800 fős skan-
dináv nagytábornak. Wales-ben, a Brit Unió 
nagytáborában a reformáció korába repítette 
vissza a 800 résztvevőt egy éjszakai játékban, 
amely során számos akadályt legyőzve Bibli-

ákat kellett csempészniük, hogy terjesszék az 
evangéliumot.

Miért teszi ezt?
„Van egy csomó ötletem, és megvalósítom 

őket. Azt gondolom, ha megosztom őket má-
sokkal, nekik még jobb ötleteik születnek. És 
minél érdekesebbé tesszük a cserkészetet, annál 
több fiatal kezd el cserkészkedni, ami által – re-
ményeink szerint – közelebb tudjuk őket hozni 
Istenhez.” (…)

A jelmondathoz kapcsolódóan több régi 
horgonyt kiraktak a tengerpartra, ezzel is felhí-
vást intézve a táborlakókhoz, hogy ők is hor-
gonyozzanak le Krisztushoz. És úgy tűnik, ez 
sikerült is.

Bohsen álma, ahogy a tedNEWS video ri-
portjában is kifejti, hogy Európa-szerte fejlesz-
sze a cserkészek tudását, és hogy azzal egymás 
programjait támogassák, összefoglalva, hogy 
Európát „kisebbé” tegye. 

„Öröm fiatalokkal dolgozni, és öröm meg-
adni nekik a lehetőséget a munkára, és látni, 
ahogy a kis dolgok, amiket átadtál nekik, ben-
nük és általuk nagyra nőnek” – mondja. Mot-
tója: „Fontos, hogy cserkészként és cserkész-
vezetőként örömöd legyen, mert ha öröm van 
benned, és azt megosztod a gyerekekkel, töb-
bet tanulnak.” Amikor ezt az öröm-koncepciót 
firtatjuk, mosolyog: „Ez jó öröm. Keresztény 
öröm. Ezzel az örömmel gyerekeket hozunk 
Istenhez.”

Victor Hulbert, tedNEWS

Öröm, ami hitre 
vezet

Peter-Bo istentiszteletet tart Szerbiában

Forrás: http://ted.adventist.org/news/953-finding- 
faith-through-fun

Minden életkorban elkél a mennyei útravaló


