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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

„Tudom a te dolgaidat…”
Egyházterületi hitéleti konferencia – Budapest, 2016. november 5.

Sola scriptura, sola fide, sola gratia,
solus Christus, soli Deo gloria.
Ezen az öt gondolaton keresztül emlékeztünk
meg a jövőre ötszáz éve elkezdett reformációról 2016. november 5-én, szombaton, a
Dunamelléki Egyházterület hagyományosnak mondható hitéleti konferenciáján. Mi
sem fontosabb a keresztény életében, mint a
folyamatos megújulás, a folytonos reformáció, mely tekintélyes kora ellenére még távolról sem mondható befejezettnek, korántsem
tekinthető elavult gondolatnak. Ezért tűzte
zászlajára a Hetednapi Adventista Egyház is
a 2017-es évre nézve a reformáció jubileumi megemlékezéseibe való bekapcsolódást,
melynek megnyitója több szempontból indította önvizsgálatra a több mint 1000 jelen
lévő egyháztagot és vendéget.
A nap folyamán végigkísért bennünket
az „Öt Sola” és a reformáció gondolata, mely
több különböző programban manifesztálódott. Szerepet kapott a reformáció történelmi
vetülete, az ötszáz éves folyamat éppúgy,
mint a több ezer éves felszólítás, és a jelenben
előmozdítható átalakulás is.

formációkkal látta el a konferansziékat a
következő év programjaival kapcsolatban.
Beszélt többek közt a Reformációs sétáról, Jézus 7 reformációs üzenetéről és a
huszonnégy órás bibliafelolvasásról is,
olyan eseményekről, melyekbe országos,
vagy helyi szinten bárki bekapcsolódhat,

Dr. Gallusz László teológus,
a délelőtti program vendég
előadója hirdeti Isten üzenetét

Dr. Ősz-Farkas Ernő testvér,
a DET elnöke egyéni és közösségi
reformációra, megújulásra buzdított

Fotók: Kiss Máté Levente

Sola fide – Egyedül a hit
Köreinkben tudhattuk a nap folyamán a
rejtélyes körülmények között jelen lévő
Luther Mártont, aki régi ismerősként
köszöntötte a vendégeket, és hasznos in-

aki szeretne méltó módon megemlékezni az ötszáz éve történtekről. A látogató
Luther Márton másik célja az „Öt Sola”
megismertetése volt, ami minden protestáns egyház hitének alapja.
Annak érdekében,
hogy
a reformáció ne
Az ünnepélyes istentiszteleti alkalomra összegyűlt,
csak
üres megemlétöbb mint 1000 fős testvéri közösség
kezés legyen a számunkra, a wittenbergi
vártemplom kapuját
is láthattuk a teremben – így elképzelhető, hogy nem Luther
Márton utazott hozzánk, hanem térben
és időben inkább mi
utaztunk vissza hozzá
500 évet –, ami nemcsak emlékeztetőként
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szolgált, hanem lehetőséget adott az összegyűlteknek, hogy megtapasztalják, amit bizonyos feljegyzések szerint Luther Márton is
megtapasztalhatott: Milyen kifüggesztenünk
a saját reformációs tételeinket, hogy mindenki lássa. Mit jelent számunkra a reformáció?
Mit jelent a gyülekezeteink számára a megújulás? Enélkül a két kérdés nélkül értelmét
veszítheti az ötszáz év és a lutheri kilencvenöt
tétel. Hinnünk kell abban, amiben – és akiben – Luther hitt.
Sola gratia – Egyedül a kegyelem
Természetesen nem Luther Márton volt
az első, aki reformációra ösztönözte a keresztények csoportjait! Már évezredekkel
korábban kaptunk olyan felszólításokat,
amik a mai napig megfontolandóak számunkra. Az egyik ilyen üzenet egyenesen
Jézus Krisztus üzenete a Jelenések könyve bevezetőjében. A hitéleti konferencia
részeként beszámolókat, rövid ízelítőket
hallhattunk abból a hét előadásból, amire
a huszonegyedik századi „Luther Márton”
Jézus 7 reformációs üzeneteként utal. Az
egyházterület lelkészei rövid, negyedórás
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előadásokban mutathatták be mindazt,
amit korábban egy törökországi tanulmányi kiránduláson keresztül megtapasztalhattak. Bemutathatták azokat a fényképeket, ismereteket és értelmezéseket, amiket
a hét gyülekezet – Efézus, Szmirna, Pergamon, Thiatira, Szárdisz, Filadelfia és
Laodicea – meglátogatásakor szereztek.

mérkőzést – erről tanúskodnak azok az
eredmények, melyeket elértek. A díjazottak könyvutalványokat, tábori kedvezményeket és izraeli zarándokutat nyerhettek,
melyet a délutáni jótékonysági koncert
keretein belül vehettek át.

Soli Deo gloria – Egyedül Istené
a dicsőség
Sem Luther Márton, sem a fiatal bibliai
Egy új wittenbergi kapu – új reformációs
olimpikonok, sem a nap folyamán felléfogadalmakkal
pő zenekarok és énekkarok nem a maguk
dicsőítésére vettek részt a hitéleti konferencián. A szemünk előtt lebegő reformáció emlékeztetett mindannyiunkat,
hogy a dicsőség egyedül az örökkévaló,
teremtő és megváltó Istenünké, aki nélkül
nem léteznénk. Ő az, aki teremtett és ellát
bennünket nap mint nap. Ez volt a konferencia délutánján megszervezett jótékonysági hangverseny alapja is. A koncerten
a Dunamelléki Egyházterület gyülekezeteinek kórusai, versmondói és összevont
zenekara szolgáltatta a szebbnél szebb
műsorszámokat, az
igei gondolatokat
pedig Ócsai Tamás, a Hetednapi
Adventista Egyház
magyar uniójának
elnöke, valamint
Ősz-Farkas Ernő, a
A kétszer tizenöt
Dunamelléki Egyperc nem volt elég
házterület elnöke
arra, hogy megmutolmácsolták.
tassanak mindent, de
Egyedül Istea hallgatók bepillanLuter Márton megszemélyesítője, Árvai Tamás
tást nyerhettek abba,
né a dicsőség és a
hogy egy előadáshála mindazért, amit
sorozat keretein belül hogyan lehet bemu- kaptunk. De meg kell emlékeznünk azokról
tatni azt a reformációs üzenetet, amit Jézus az embertársainkról is, akik híjával vannak
küldött a hét gyülekezet számára „akkor és bizonyos áldásoknak, amelyek talán sokszor
ott”, és ad nekünk „itt és most”! „Tudom a természetesek a számunkra. Éppen ilyen álte dolgaidat…” üzeni Jézus a gyülekezetnek, dás a látás ajándéka, és sokszor elfeledkezünk
és üzeni nekünk most is. Erről beszélt dr. Gallusz László, a konferencia előadója, akinek
magyar nyelven újonnan megjelenő könyvét,
„Jézus 7 reformációs üzenete” címmel, szintén ezen az alkalmon mutatták be.
Boldog vagy-e, hogy Isten
Sola scriptura – Egyedül a Szentírás
szeretetét élvezheted, hogy
Mit sem érne a reformáció, ha nem ismer- örök életet kaptál, és hogy
nénk pontosan Isten Szavát. A Szentírás van Valaki, aki mindenben
elérhetőségének és közismerhetőségének melletted áll az életben? Szepropagálása volt Luther Márton egyik retnéd-e ezt a boldogságot
legfőbb gondolata, és ugyanez fontos a másokkal is megosztani?
Hetednapi Adventista Egyház számára is. Ennek számos módja van,
Az idén második alkalommal megrende- mi most a Boldog Élet csalázett Bibliai Olimpia is Isten Szavát nép- di életmódmagazint ajánljuk
szerűsíti a fiatalok között. A közel száz figyelmedbe.
egyéni és csoportos induló döntőbe jutott
Ez egy olyan kereszrésze a nap folyamán írhatta meg a Bibliai tény értékeket közvetítő lap,
Olimpia utolsó fordulójának feladatsorát, amely elsősorban kívülálés vehette át a díjakat a délutáni alkalom lóknak szól, életmódbeli és lelki tanácsokfolyamán. A résztvevők Mózes második kal látja el őket. Mindezt 48 színes, dekokönyvéből kaptak feladatokat, és valóban ratív oldalon. Cikkíróink maguk is elkökomoly felkészülés előzte meg a meg- telezett keresztény emberek, akik vallják

Boldog vagy-e…?
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arról, hogy olyan hétköznapi cselekvések,
mint például a Biblia olvasása, a gyengénlátó
és vak felebarátaink számára körülményes,
sőt sokszor lehetetlen dolog. Ezt a nehézséget
áthidalandó alapította meg a Magyar Bibliatársulat „A Biblia mindenkié” programját,
melynek során vak és gyengénlátó embertársaink számára „Magna Voice” bibliafelolvasó
mp3 lejátszót adományoznak. A jótékonysági
hangversenyen dr. Pecsuk Ottó mondott nyitóbeszédet, melyben elmondta, milyen nagy
szükség van ezekre a szerkezetekre, melynek
működését be is mutatta a jelenlévőknek.
Az összegyűlt több mint hatszázezer forint
adomány teljes egészében erre a célra került
átadásra, és örömmel tölt el bennünket, hogy
egy kicsit mi is hozzájárulhattunk eme nemes
cél eléréséhez.
Solus Christus – Egyedül Krisztus
A remény reformációs üzenete hangzott
2016. november 5-én egész nap a Golgota
utcában tartott hitéleti konferencián. Az az
üzenet, ami lehetőséget ad a változtatásra,
a segítségnyújtásra, a más emberek felé és
Isten felé való nyitásra. A keresztény élet
növekvő élet, ezt tanulhatjuk az ötszáz éve
folyó reformációból, és ezt kell visszatükröznünk a saját életünkben is. Erről emlékeztünk meg, és erről kell megemlékeznünk 2017-ben is, amikor a ma még csak
elméletben lévő programok útjukra indulnak, és a reformációra gondolva újra lehetőségünk van változtatni a világon. Mert
különben nincs értelme reformációról beszélnünk. Változtatnunk kell, reformációra van szükség a világban, az egyházban,
a gyülekezeteinkben, és elsősorban a saját
életünkben. Ez a reformáció pedig egyedül Krisztusban érhet célt
Ömböli Krisztián
mindazt, amit leírnak. Ha van olyan barát,
rokon, ismerős, munkatárs, akit szívesen
megszólítanál Jézus üzenetével, akkor a
Boldog Élet kiváló első lépcsőfok ehhez.
Hadd beszéljen először helyetted a magazin!
Gyülekezetek figyelmébe ajánljuk, hogy a városuk
elöljáróinak, orvosoknak, tanároknak, közintézményeknek, könyvtáraknak fizessenek elő a Boldog Életre, ezzel
nemcsak az üzenet terjed, de
ajtók is megnyílnak előttünk
az evangélium hirdetésére.
Minden kedves előfizetőnknek, olvasónknak köszönjük eddigi hűségét, és
abban bízunk, hogy testvéreink munkája
nyomán olvasótáborunk gyarapodni fog
2017-ben is.
Gerlai Krisztina főszerkesztő

AdventInfo

Keresztség Békésen

Ifjú tanítványok, útra készen

Agusztus 27-én örömteli eseményben lehetett része a Békési
Gyülekezetnek. Két fiatal, Makkai Fanni és Farkas Dávid úgy
döntött, hogy átadja életét Istennek. Fannit és Dávidot Palotás
Kristóf lelkész testvér keresztelte, aki prédikációjában arról beszélt, milyen szerető és kegyelmes az Úr, hogy minket, erőtlen
embereket kiszabadít a bűn rabszolgaságából, amire önmagunktól képtelenek lennénk.
Kívánjuk, hogy Isten gazdagon áldja meg életüket, és rajtuk
keresztül a körülöttük élőket is, hogy másokat is Őhozzá vezethessenek!
Hegyi Kriszta

Megemlékezés a reformációról
– jótékonysági hangversennyel egybekötve
Ez év júniusában Egyed József testvér
zenész társai kíséretében egy nagyszerű
hangversenyt adott Székesfehérváron, a
gyülekezeti kápolnában. A februárban kezdődött Bibliai Szabadegyetem hallgatóinak
jó része is eljött meghallgatni a koncertet,
amelyre jellemző volt, hogy a kétórás műsor után még ráadást kért a közönség, és
sokan hosszan maradtak beszélgetni.
2016. november 12-én ismét előkészített a gyülekezet egy egyházzenei ünnepélyt, amelyben az előadott zeneszámok,
versek és Egerváriné Kökényes Zsuzsa
rövid áhítata a reformációra történt megemlékezés jegyében hangzottak el. Bemu-

tatkozott a székesfehérvári Advent Férfikar is, Hites Gábor vezetésével. Örömmel
köszöntöttük Pintér József és Fóris István
oboásokat, Juhos Melinda és Vasvári Tamás zongoraművészeket, valamint a Hites
Gábor-Potempski Dániel furulyakettőst.
Az elhangzott zeneművek szerzői között
ott tisztelhettük Mozartot, Bachot, Ennio
Morricone-t, Jean Baptiste Loeillet de
Grant-t. A kórusszámok írói között pedig
Pitonit, Thomas Tallist, Csomasz Tóth
Kálmánt és Adam Gumpelzhaimert. Két
szép vers is elhangzott Mudris Anett tolmácsolásában, Reményik Sándor és Szegedi Kovács György költők alkotásai.

Útnak indult a Vándor…
Örömmel osztjuk meg veletek, hogy az
elmúlt hónapokban indítottunk egy adventista ifjúsági folyóiratot először Útjelzőként, majd Vándor néven újult meg.
Legfőbb mottónk: Fiataloktól fiataloknak. Ezen
szellemiség jegyében – ha
még nem találkoztatok volna az újsággal – aktuális,
mindennapi témákat igyekszünk feldolgozni az örökérvényű Biblia alapján.
Állandó rovataink közül néhány példa: Keskeny
út, ami Bibliai példák és
életutak mellett keresi
meg, mi is az én hitem és
mi a mi hitünk, az én vallásom és a mi vallásunk?
Társasjátékok, minek során megpróbáljuk megfejteni az emberek
közötti titokzatos szálakat, vagy a Tudásfa, ahol azt a kérdés boncolgatjuk, hogy
Isten és a tudomány vajon szemben állnak

egymással, vagy támogatják egymást?
Ezenkívül olvashattok elemzésekről, személyes interjúkról, programajánlókról,
egészséges életmódról. A legtöbb cikket
a fiatalok írják és emellett
sok szeretettel kérünk fel
lelkészeket, gyülekezeti
tagokat egy-egy tapasztalat, mondanivaló megosztására.
Az újság tehát elsősorban belmissziós célt
szolgál. (Ugyanakkor a
gyakorlat azt mutatja, hogy
ismerkedők is szívesen fogadják, olvassák.) Éppen
ezért célkitűzésünk, hogy
ez minden fiatalhoz eljusson, éljen Budapest szívében vagy a határ mellett,
járjon fiatalos gyülekezetbe vagy olyanba, ahol egyedül képviseli az ifjúságot.
Mi „teljes tagbevonásra” és összetartásra
törekszünk. Szeretnénk valami olyat lét3

Az esten adományokat gyűjtöttünk a
székesfehérvári Viktória Rehabilitációs
Központ részére. Ez a központ sokat tesz a
mozgásukban korlátozott és egyéb érzékszerveik betegsége miatt sérült betegekért.
Az összegyűjtött adományokat Hanácsek
Hajnalka, a Viktória Központ képviselője
vette át.
Hálásan köszönjük Istennek, hogy létrejöhetett ez az est és tehettünk egy kevés
jót betegséggel küszködő embertársainkért, és azért szintén, hogy több új barátot
is szereztünk, akik még sokáig beszélgettek este a gyülekezet tagjaival. Szervező,
sok fáradsággal járó munkájáért pedig
Kovács Györgyné Fazekas Pirikét illeti a
köszönet.

– ISA –
rehozni, ami kapcsolatokat nyit, ami ott
van a hétköznapokon is (nem csak szombaton), ami gondolkodásra indít, de leginkább, ami megerősíti a fiatalokat, hogy Istennek számukra is van egy egyedi terve,
célja, és őket is használni szeretné műve
építésében.
A nyomtatott forma jelenlegi ára
600 Ft, az online verzióé 250 Ft.
A megrendeléssel és további kérdé
sekkel keressétek fel a Facebookoldalunkat: https://www.facebook.com/
van
dorujsag, vagy írjatok e-mailt a
vandor.szerkesztoseg@gmail.com-ra.
Ezenkívül pedig személyesen is találkozhattok velünk a januárban megrendezésre
kerülő Fiatalok Jézusért Konferencia kiállítói között. 

a Vándor Szerkesztősége
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Tesz-Vesz program a Terézvárosi
Gyülekezetben
Vendégvárás…
Elindult a Tesz-Vesz Gyülekezet – elsősorban gyermekeknek tervezett – missziós
programja 2016. november 6-án vasárnap
15 órakor a Terézvárosi Gyülekezetben.
Első témánk „Élet az Édenben” volt. A
lelkes segítők gyönyörűen feldíszítették a
gyülekezetet a vendégek fogadására. A bejárati kapu tárva-nyitva állt mindenki előtt.
Megállító tábla, lufik, kézműves dekorációk az ősz színeiben pompázva hirdették az

…és bőséges vendéglátás
eseményt és invitáltak mindenkit, aki csak
arra járt. A programot komoly előkészületek előzték meg. A gyermektanítók képzéseken vettek részt, a segítők és a gyermekiskola tagjai meghívókat osztogattak
a környék lakóinak, ezáltal a gyermekek is
megtanultak missziózni, megszólítani az
embereket, hirdetni a jó hírt. A főszervező gondosan megszervezett minden apró

részletet, hogy mindenki tehetsége szerint részt tudjon
venni a munkában.
Elérkezett a kezdés napja, izgatottan vártuk, hogy
lesz-e eredménye a befektetett munkának. Egymás után
érkeztek a kis vendégek szülőkkel és hozzátartozókkal,
lassan megtelt a pódium előtt
elkészített hely. A gyermekek
nagy figyelemmel, csillogó
szemekkel hallgatták a Bibliai történeteket, örömmel tanulták az énekeket, élvezték a kézműves foglalkozásokat, játékokat, majd jó étvággyal fogyasztották a
mutatós, finom falatkákat.
Voltak olyan vendégek, akik megálltak és bejöttek a nyitott kapu és a dekoráció láttán, így jó alkalom nyílt arra, hogy
elbeszélgessünk velük és az istentiszte-

90 éves születésnap Pécsett! – I.
2016. október 29-én reggel a szombatiskolában feltettük a kérdést, hogy milyen
lehetett Matuzsálemnek olyan hosszú kort
megélni, majd egy órával később a Pécsi
Gyülekezet legidősebb tagját köszöntöttük születésnapja alkalmából.
Jávor István testvérünk (Pista bácsi)
90. születésnapját szerettük volna a gyülekezet előtt is emlékezetessé tenni. Pista
bácsi elmondta, hogy mikor döntött elő-

ször úgy, hogy az édesanyja hitét szeretné
ő is megélni. Amikor édesapja tiltása ellenére, édesanyjával együtt vállalta a tiszta
étkezést, még kisgyermek volt. Jó néhány
évvel később, miután hazakerült a fogságból, az első és a legfontosabb volt számára, hogy elmenjen a gyülekezetbe, ahol
mély hatást tett rá a kezdő ének: „Amint
vagyok, csak úgy jövök Megváltómhoz,
már nem félek, a véred mossa le a bűnt,
Isten báránya, ím jövök!”, majd az úrvacsora. Ekkor már biztos volt benne,
hogy az édesanyjától tanult hitet akarja
élni. Nemsokára népevangélista képzésen vett részt, és hirdette hitét másoknak is. Amikor 1948-ban elindult az
adventista teológusképzés, akkor azt is
elvégezte, mert legfőbb vágya volt azt
az Istent szolgálni, akit megismert. Így
került a családjával a ’80-as évek elején Pécsre.
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letre is meghívhattuk őket.
Könyveket ajándékoztunk,
beszélgetéseket tartottunk,
volt, aki jogi tanácsot és lelki segélyt kapott gyülekezetünkben.
Angyalka elhozta az
osztálytársát, aki annyira jól érezte magát,
hogy könyörgött Angyalka anyukájának,
Anikónak, hogy hívja fel az édesanyját és
kérje el őt szombatra is, mert mindig ide
szeretne járni, és nagyon hálásan köszönte, hogy elhozták őt az imaházba.
A gyerekek megszólításán túl a program lehetőséget ad arra, hogy a környezetünkben élőkkel felvegyük a kapcsolatot,
bemutathassuk Jézus Krisztus szeretetét
és megváltási tervét. A gyülekezet tagságára is jótékony, közösségépítő hatása
van, hiszen ezáltal közelebb kerülhetünk
és segíthetünk egymáson is. Fő célunk az,
hogy kitárjuk kapuinkat a jövő nemzedéke
és a megfáradt, nyugalmat kereső emberek előtt, és egy olyan környezetet teremtsünk, ahol mindenki otthonra és testvérre
talál Jézus lábainál.
Tajti Enikő

Petőh Imre lelkész köszönti Jávor testvért

Pista bácsi annyi idős, mint a Pécsi
Gyülekezet, de a gyülekezet még mindig
tanul tőle, ő pedig mélyen a szívén viseli
a gyülekezet életét, aggódik és imádkozik
érte.
Ezen a napon őt ünnepeltük, vele örültünk és érte voltunk hálásak. A testvérek
szolgálataikkal, verssel, énekkel, zenével
és a gyülekezet egy Bibliával köszöntötte.
Isten éltessen Pista bácsi!
Ömböli Gyula

AdventInfo

Az agy csodálatos öngyógyító
képessége
A fenti címmel került sor a szolnoki életmód klub november 8-i előadására. Ez alkalommal minden szék megtelelt a teremben, nem hiába. Lenyűgöző tényeket tudhattunk meg az agyunkról, erről a „másfél
kiló zselés anyagról”, mely a világon a
legösszetettebb.
Szókratész és Salamon szerint „amiképpen az ember gondolkodik, olyan ő.”
John Eccles (agykutató)
pedig azt állítja, hogy „a
gondolkodás akár génjeinket is befolyásolhatja.”
Az agyban rejlő
potenciált láthatjuk a
savantizmus (bizonyos
agykárosodással
születés) néhány képviselőjén
keresztül. Leslie Lemke,
akinek mindkét szemét
el kellett távolítani, mindenféle dalt képes volt
lejátszani, amit valahol
hallott. Richard Wawro
emlékezetből rajzolt olyan képeket, amelyeket csak egyszer látott. Egy másik férfi
pedig egy-egy sétarepülés után tökéletes
pontossággal lerajzolt több nagyvárost
emlékezetből. Kim Peek (az igazi Esőember) „sétáló enciklopédia” „élő google”,
aki rengeteg könyvet olvas – bámulatos
képessége van. Egyik oldalt bal szemével,
a másikat a jobb szemével 10 másodperc
alatt elolvassa, és emlékszik is rájuk, fel is
tudja eleveníteni (12 000 könyv). 15 területen géniusz, ezzel szemben nem képes
egyedül begombolni az ingét, és hazatalálni a buszmegállóból.
Ahogy a tudomány egyre többet megismer az agy működéséből, azt is megállapították, hogy az ember problémamegol-

dó kapacitása sokszorosan
meghaladja azt a mértéket,
amire az élet során valaha
szüksége lehet. Ez bizonyítja, hogy Isten nem 7080 esztendőre tervezte, hanem az örökkévalóságra.
Az agyban hihetetlen
öngyógyító képesség rejlik. Ha egy bizonyos feladat
elvégzéséhez hiányoznak az
agysejtjeink vagy az idegi
összeköttetéseink,
akkor
agyunk képes ezt a hiányt
pótolni, csupán megfelelő
gondolkodásra van szükség. A döntés mindenkinek a saját kezében van.
Sokan ismerjük az Áldott
kezek című könyvet és Az
aranykezű sebész című filmet, melyek bemutatják,
hogyan lett a legrosszabb

Ócsainé B. Klára

Mit tehetünk az akarat erősítése érdekében?












Határozzunk el dolgokat és tartsunk ki elhatározásunk mellett!
Foglaljuk írásba!
Fejezzünk be minden munkát – ne csapongjunk!
Játékok segítségével is fejleszthetjük döntéshozó képességeinket.
Vállaljunk fel valamilyen kellemetlen teendőt!
Ébredés után rögtön keljünk ki az ágyból!
Mindig alaposan, átgondoltan olvassunk!
Az akaraterő gyakorlással, önuralommal, önmegtartóztatással is fejleszthető.
Kössük össze akaratunkat a mennyei Erőforrással!
Éljünk egészséges életet!
Váljék szokásunkká, hogy életünket konkrét tervek szerint és ne
véletlenszerűen éljük!

Új esély – Albertirsán
Szép számú érdeklődő néző előtt vetítésre
került az Új esély c. keresztény mozifilm
2016. október 22-én este a Móra Ferenc
Kulturális Központban. Az eseményt
plakátokon, szórólapokon hirdettük – elsőként, de nem utolsósorban a városnapon, majd pedig az időpont közeledtével újságban is, valamint ismerőseinket,
szomszédainkat személyesen meghívással
kerestük meg.
Gyülekezetünk nagy várakozással készült ez alkalomra. Istennek hála, sokan
eljöttek megnézni a filmet, mely nagy tetszést aratott!

tanulóból osztályelső, aki világhírű idegsebésszé vált (dr. Ben Carson).
Még nagyon sok érdekességet megtudhattunk az akaraterő gyógyító hatalmáról, az agyban tárolt emlékeinkről, a
döntési képességünkről, ennek kihatásairól, és a választási lehetőségeinkről. Két
hatalom küzd az elménk feletti uralomért,
és a döntésünktől függ, melyiknek adjuk
át a hatalmat.

Árvai Tamás lelkész köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy a rendező, Czeily
Tibor is eljött, és a vetítés után kérdéseket
tehetünk fel neki a filmmel kapcsolatban.
Láthattuk, hogy egy szépen induló történetben is mennyi baj, szenvedés jelenik
meg, de a vetítés folyamán mi is megállapíthattuk a főszereplőkkel együtt, hogy
Isten jó megoldáshoz tudja vezetni azokat,
akik hozzá fordulnak segítségért. Vigasztal és tanácsol Igéjén keresztül, a bibliai
történetekből pedig akár egy munkahelyi
konfliktus megoldásához is meríthetünk
segítséget.
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A filmvetítés után a kérdések és válaszok kapcsán sok érdekes dolgot hallhattunk, a szereplőkről és arról is, hogy
Isten segítségével hogyan adattak meg a
szükséges dolgok, valamint a rendező új
terveiről. Ezenkívül lehetőség nyílt a rendezővel való személyes beszélgetésre is.
A filmvetítés után a hamarosan kezdődő, az Újszövetség néhány könyvét bemutató előadások meghívóját adtuk át.
Köszönjük Istennek, hogy olyan szép
létszámmal összejöttünk erre a vetítésre,
legyen segítségünkre, hogy ne feledjük a
film mondanivalóját, és engedjük, hogy a
mi életünket is Ő vezesse!
K. Lné
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A Budapest–Újbudai Gyülekezet
látogatása Terézvárosban
Az egyházi élet rendszeressége miatt az év
nagy részében általában ki-ki a saját gyülekezetébe jár, ott végzi a szolgálatát, ami
nagyon fontos és lényeges. Ugyanakkor
jól esik alkalmanként meglátogatni más
gyülekezeteket, testvéreket is, élvezni a
nagyobb közösséget. Budapesten számos
gyülekezet viszonylag közel van egymáshoz, persze mindegyiknek megvan a sajátos arculata, jellegzetessége.
A Terézvárosi Gyülekezet találkozásra
hívta meg az Újbudai Gyülekezetet, közös
szombati ünneplésre, mert ugyan szinte csak a Duna választ el minket, mégis
ritkán adódik lehetőség a két gyülekezet
számára egy ilyen együtt töltött napra. Az
alkalmat már hosszú ideje terveztük, míg
elérkezett 2016. október 15-e, a látogatás
napja.
Vendég testvéreink gazdag programmal készültek. Simon Zsolt, az Újbudai
Gyülekezet lelkésze szolgált Isten Igéjéből délelőtt és délután is. Nagy örömmel
hallgatta a népes gyülekezet vendég testvéreink kórusszolgálatait, ifjúsági kórusát,

költeményeit és
zeneszolgálatait,
amelyek között
szerepelt a pánsíp és a zongora
is. Még egyszer
köszönjük
az
igazán színvonalas, lelkileg felüdítő programot!
A déli-délu
Bereczki Csaba
táni időben a Tepánsípos szolgálata
rézvárosi Gyülekezet tagsága
hívta meg finom ebédre az egybegyűlteket, amikor is mintha a kenyérszaporítás
csodájából is ízelítőt kaphattunk volna. A
Terézvárosi Gyülekezet tagjai közül igen
sokan hoztak ételeket, süteményeket, amit
ismét köszönünk. A népes Tábea Osztály
pedig a gyerekek részvételével mindent
megtett azért, hogy minél hamarabb élvezhessük a finomságokat. A tervezettnél
is többen vettünk részt a közös étkezésen,
miközben kellemes hangulatban feleleve-

„Elfogad egy kis füzetet
a REMÉNYSÉGRŐL?”

Simon Zsolt testvér, a vendégek lelkipásztora
hirdeti az Igét

Az ifjúsági kórus szolgálata
nítettük gyülekezeti és egyéni életünk történeteit, tapasztalatait. Jó volt találkozni,
együtt lenni! Az élményre talán a legmegfelelőbb szavakat Dávidtól, a zsoltárostól
kölcsönözhetjük: „Íme, mily jó és mily
gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az
atyafiak” (Zsolt 133:1)!
ZTK
nek, hogy eszközeivé tett, munkába állított, lelkesedést, és a munka végeztével
túláradó örömöt adott mindannyiunknak!
Imádkozunk, hogy a kiosztott irodalom
sokak számára az örök reményt alapozza
meg, illetve mélyítse el a mi eljövendő
Urunkban, és oszlasson el minden tévképzetet a halottak állapotáról!

2016. október 31-én és november 1-jén a
Békési Gyülekezetből néhány testvér felkereste a helyi temetőkertek bejáratát és
az onnan távozó embereknek kedves mosoly kíséretében felkínálta a „REMÉNYSÉG a halálon túl” című GLOW füzetet.
Az előzetes várakozásokkal ellentétben a megkérdezettek többsége elfogadta
a traktátust. Hálásak vagyunk a Jó Isten-

ÖSSZEGEZVE: 9 testvér, 17 óra alatt
10 00 db GLOW-füzet; azaz percenként
átlagosan 1 db továbbadott REMÉNYSÉG…
Pilán Viktor

Hálaadó és idősek napja Debrecenben
Kettős ünnep volt november 5-én a Debreceni Gyülekezetben: hálaadó istentisztelet
tartottunk és megemlékeztünk a közösség
idősebb tagjairól. Hegyes-Horváth Géza
területi elnök hirdette az Igét a 136. zsoltár
alapján. Arra biztatott – nem csak időseket –, hogy bármilyen körülmények között
vagyunk is, szolgáljunk Istennek.
A szószék előtti gyönyörű asztalt azok
a szép termények díszítették, amiket a tagok hálás szívvel hoztak el a gyülekezetbe.
A szolgálatok és a prédikáció után
megajándékoztuk a szép korúakat; a höl6

gyek a csomag mellé még egy díszes fakanalat is kaptak, amin egy bibliaszöveg állt.
A délelőtti alkalom egy idősek számára szervezett szeretetvendégséggel zárult.
P. Adrienn
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Dr. Hegyi Márton

Mena János

Dr. Matlák Tímea

Vezetőséget választott a Tábortűz
A Tábortűz Adventista Cserkészközösséget
május végén emelte a Magyar Cserkészszövetség országos küldöttgyűlése a Szövetség
lelki közösségeinek sorába, ellenszavazat
nélkül.
A nyár a táborozás jegyében telt, de
szeptember végére így is sikerült pontot tenni a gyülekezeti választási rendhez hasonló
folyamat végére: vezetőtársaik a Tábortűz
elnökéül dr. Hegyi Mártont (Hódmezővásárhely), titkárául Mena Jánost (Budapest),
pénztárosául dr. Matlák Tímeát (Miskolc)
választották.
„A Tábortűz feladata sokrétű – kezdi a
bemutatást Marci. – Ezek közül legfontosabb, hogy a cserkészmódszer eszközével
segítse az adventista hátterű és barátkozó
fiatalokat adventista identitásuk kialakulásában, megerősödésében.
A Tábortűz azt is célul tűzte ki, hogy a
Szövetség egészét szolgálva tegyen tanúságot Krisztusról. A lelki közösségként való
elismertség számos további ilyen lehetőséget biztosít számunkra: tanácskozási joggal
részt vehetünk a Szövetség minden fontos
döntéshozó testületének ülésén, ily módon

korábban példa nélküli mértékben lehet rálátásunk és ráhatásunk az ország legnagyobb
ifjúsági egyesületének működésére és fejlődésére, egyúttal hitünk nagykövetei lehetünk
a döntően katolikus és református többségű
magyar cserkésztársadalomban.”
„A Tábortűz titkáraként legelső feladatom a Vezetői Tanács felállítása – számol be
róla János. – A tervezés során igyekeztünk
minél szélesebb kört bevonni ebbe. Emellett
szerettünk volna lehetőséget adni másoknak
is, akik fontosnak érzik az adventista cserkészet ügyét, hogy segíthessék munkánkat,
ezért a Vezetői Tanács tanácskozási jogú
tagjai az unió, az egyházterületek és a Magyar Cserkészszövetség elnökségi tagjai, az
egyház gyermek- és ifjúsági szolgálatainak
munkatársai, az ADRA és az ASI képviselői,
és minden, legalább középiskolás korú, nem
vezető adventista cserkész.
Következő feladatom korszerű, internetes felületek létrehozása lesz a Tábortűz
részére, hogy bárki számára könnyen elérhetők legyünk, és átfogó képet tudjunk adni tevékenységünkről az érdeklődő testvéreknek,
a programot kereső fiataloknak, a gyerekeik

Formálj! – Regionális ifjúsági nap
2016. november 12-én Kondoroson került
megrendezésre a Békés megyei ifjúsági
találkozó „Formálj!” címmel. A reggeli
órákban közösen, kisebb csoportokban

tanulmányoztuk a Bibliát, majd a későbbi
órákban zeneszámok, versek és kórusdalok színesítették a programot. Az igei gondolatokat Palotás Kristóf lelkész osztotta
meg velünk, aki új színben tárta fel
előttünk Isten átformáló szeretetének erejét.
A gyülekezet testvérnői bőséges
vendéglátásban részesítették a fiatal
vendégeket.
Imaszobánkban lehetőségünk
volt csendes perceket Istennel tölteni. Az esti órákban sportvetélkedőkkel és szabad sporttal zártuk áldásokban gazdag, élménydús szombatunkat.
Man Eszter Csilla
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számára hívő baráti társaságot kereső szülőknek, és természetesen mindazoknak, akik
már tagjai cserkészközösségünknek.
Az első ilyen kezdeményezés már el is
indult: böjt- és imaláncot hirdetünk, amelynek két fő célja: védelem és támogatás kérése egyházi és cserkészvezetőink számára, és
az egyházunkon belül a már meglevő cserkészvezetői hivatások erősítése és újak támasztása annak érdekében, hogy minél több
fiatalt vezethessünk Istenhez.”
„Szeretnénk, ha minden gyülekezet
megismerhetné, mi a cserkészet – mondja Timi. – Hisszük, hogy Jézus tanítványai
nemcsak felnőttek lehetnek, hanem a gyerekek és fiatalok is. A cserkészet gazdag eszköztárával, módszereivel segítséget nyújthatunk már egész fiatal korban, hogy hogyan
lehet egy Istennek kedves, a gyülekezeti
közösség és a társadalom számára hasznos,
gyakorlati keresztény életet élni. És a legszebb ebben az, hogy a gyerekek, fiatalok
mindezt kalandként, kihívásként élhetik át
a korosztály-specifikus programokon, ahol
játszva tanulnak, és amik alkalmával mindazt, amit elméletben már tudnak, a gyakorlatba is átültethetik. Feladatokat kapva pedig
érezhetik a beléjük vetett bizalmat, hogy
szükség van rájuk, és fontos tagjai a csapatnak, közösségnek. Úgy gondolom, ettől és a
feléjük mutatott szeretettől nem is kell több,
hogy ragaszkodjanak a saját őrsükhöz, gyülekezetükhöz.”
H. M.

A New Start Érdliget Életmódközpont

már Balatonon is
várja Önöket!
Intézményünkben hatékony terápiákkal, kezelésekkel, képzéssel, teljes értékű növényi étrenddel,
várjuk Önt, ha szeretne lefogyni, ha cukorbeteg,
ha magas a vérnyomása, ha ízületi fájdalmai
vannak, vagy érintett bármely civilizációs betegségben! Várjuk Önt akkor is, ha túl sok stressz éri
mostanában, és csupán egy alapos kikapcsolódásra, szeretetteljes gondoskodásra vágyik, vagy ha
szeretné megismerni az egészsége szolgálatában
álló ízletes, változatos ételek elkészítésének módjait!
Célunk, hogy bentlakásos turnusaink alkalmával hatékonyan beavatkozzunk azon emberek
életvitelébe, akik vagy intenzív prevencióra (megelőzésre), vagy meglévő betegségek esetén valódi
gyógyulásra törekednek.
További információ és jelentkezés:
Tel.: +36-20/944-7179,
E-mail: info@erdliget.hu,
Honlap: www.erdliget.hu
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A Reménység Média ajánlója

Kedvezményes könyvvásár
2016. november 15.-december 22.

Advent KiAdó

0,-

KönyveK Az életre

1450,Ha ezrek esnek is el
Susi Hasel Mundy

A Debrecenben 2016.
május 26–28. között
megrendezett
BRI
Bibliakonferencia videofelvételei és prezentációi két DVD lemezen megvásárolhatók. Ára: 2500 Ft/db.
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1200,Passió (díszkötés)
E. G. White

1350,Az eljövetel
Shawn Boonstra

720,Merre tart a világ?
Alejandro Bullón

1600,Kincs az erdőn
Kökényes Zsuzsa

0,1500,Szlávtól a mediterránig
Scur Katalin
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E. G. White
Szemelvények II. kötet
kemény tábla 1700,- 1300,puha kötés 1400,- 1100,-
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Szeretettel ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe a Reménység Média legújabb
kiadványait.
Dr. Tokics Imre: A
keresztre
feszített
című előadás-sorozata. 2 DVD lemez,
ára: 1500 Ft/db. A tíz
előadásból álló sorozat Jézus kereszthalála előtti utolsó
24 óra eseményeit
szemlélteti, emberek jellemábrázolását a
kereszt körül. A Passió történeten keresztül különleges módon mutatja be Jézus
személyét és a Megváltást.
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890,Passió
E. G. White
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Szeretettel ajánljuk továbbá dr. Mihalec
Gábor idén nyáron Bózsván megtartott

45



Az Adventista félóra
következő műsorát
december 9-én, pénteken,
13.30-kor sugározza
a Kossuth Rádió.

40

PAX TV – A Reménység Evangelizációs
Központ állandó műsorai a PAX Televízión:
Dr. Mihalec Gábor: A Gondolkodó hit
c. előadás-sorozata 2016. november 14-én
kezdődött.
Az embereket egyre inkább foglalkoztatja a minőségi családi élet, a hit, a pozitív gondolkodás, mivel sokan szenvednek
depresszióban. Az ezzel kapcsolatos kérdéseire ebben a sorozatban megtalálhatja
a választ.
Vasárnap 16.10-től Gyere, ahogy vagy!
(ez a műsor a Hatoscsatornán is megy),
majd 16.40-től: Bibliatanulmányok.
E-mail: rek@adventista.hu;
honlapok: www.adventista.hu
és www.gyereahogyvagy.hu
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„Az Úré minden
tisztelet” c. egyházzenei hangverseny, amely Budapesten, a Néprajzi Múzeumban
hangzott el 2016.
augusztus 7-én, megjelent CD lemezen. A
CD lemez ára: 1000 Ft/db.
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HATOSCSATORNA – A Hatoscsatorna
Televízió műsorán a Hetednapi Adventista
Egyház Gyere, ahogy vagy! című adása,
péntekenként, 18.30 órai kezdettel tekinthető meg.
Ismétlések: szombat 9.30, vasárnap
13.00, hétfő 11.30, csütörtök 22.30.
Vallás és kultúra címmel dr. Tokics
Imre és dr. Szigeti Jenő műsora hétfőn
13.00 órától, csütörtökön 22.00 órától, pénteken 7.30 órától, szombaton 11:00 órától
tekinthető meg. – www.hatoscsatorna.hu

párkapcsolati előadásainak CD-felvételeit
Egymásra hangolva és Intimitás tréning
címmel 900, illetve 600 Ft/db áron.
A lemezek megrendelhetők postai
úton: Reménység Média, Dr. Tokics Imréné, 2119 Pécel, Ráday u. 12., tel.: 0630/530-7279, e-mail: rek@adventista.hu.

780,Misi azt kérdezi miért...?
Sally Pierson Dillon

690,690,-

400,400,-

990,-

800,-

175175,-

100,100,-

350,-

200,200,-

1100,A nap fényénél ragyogóbb
Gyürüs Panni

200,300,-

560,560,-

1400,-

760,-

210,-

400,-

1850,-

960,-

420,-

600,-

50,-

900,-

1200,-

470,-

1080,-

150,-

1800,-

1700,-

540,-

Advent Kiadó õ 1171 Budapest, Borsfa u. 55.
Telefon: +36-1-256-5205 õ Fax: +36-1-256-5205 õ E-mail cím: info@adventkiado.hu õ Webáruház: adventkiado.hu

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes
formában. Felelős kiadó és főszerkesztő: Ócsai Tamás unióelnök. Szerkesztő: Kiss Virág. Területi felelősök: Bihari Csaba (DET), ifj. Szőllősi Árpád (TET).
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Internetes szerkesztő: Árvai Gergely. Szerkesztőség: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; Tel.: (28) 547–360; Fax: (28) 452–229
Híranyagokat, észrevételeket az adventinfo@adventista.hu e-mail címre vagy levélben, faxon a fenti elérhetőségeken várunk.

