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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2016. december 31.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XVIII. évfolyam 10. szám

„Isten iránti hálával…”
Unióelnöki összegzés az elmúlt évről és előretekintés az elkövetkezendő év célkitűzéseire

A decemberi év vége csupán egy embe-
ri határvonal, nincsen semmilyen bibliai 
gyökere, mégis alkalmas arra, hogy kicsit 
számot vessünk és tervezzünk.

Nagy reménységgel tekintettünk a 
2016-os év felé egy évvel ezelőtt. Új test-
véreink a Keresztény Advent Közösségből 
lelkesen csatlakoztak a Magyar Unióhoz. 
Hitéletüket, bizonyságtévő szolgálatukat 
sokan a 15 új gyülekezeti közösség va-
lamelyikében, mások egy-egy meglévő 
gyülekezetünkhöz csatlakozva kezdték 
el megélni. Immár a világközösség tag-
jaként, 15 új lelkipásztorral egészült ki a 
szolgálattévők tábora, és az irodai mun-
kákba is többen bekapcsolódtak. Nagy 
kérdés volt mindannyiunk számára, ho-
gyan tudnak beilleszkedni új testvéreink a 
közösség életébe, szolgálatába, és hogyan 
tudjuk befogadni őket a közösségébe.

Nos, egy évre visszatekintve azt 
mondhatjuk el, Isten megáldott bennünket 
ezen a területen is. A csatlakozó gyüle-
kezeteket végiglátogatva kivétel nélkül, 
mindenhol örömmel, Isten iránti hálával, 
szolgálatkészséggel és az új lehetőségek 
felfedezésének készségével találkoztunk. 
Minden gyülekezet valami különleges 
színfoltot hozott az egyház életébe, to-
vább gazdagítva Isten népe szolgálatát. Új 
lelkészeink lelkesen és határozott tudás-
szomjjal kapcsolódtak be a lelkésztovább-
képzésbe, ami minden lelkipásztor szá-
mára nemcsak kötelesség – „jó pap holtig 
tanul” –, hanem nagyszerű lehetőség is a 
legújabb teológiai felfedezések, valamint 
a világegyházban jelenlévő folyamatok 
megismerésére. Örömteli volt látni, az új 
barátságok szövődését, a bizalmatlanság 
falainak leomlását, új hidak épülését.

Ilyenkor év végén az egyház minden 
szintjén új tervek születnek a következő 
évre. A Generálkonferencia Éves Tanács-
ülésén a legnagyobb hangsúlyt a Teljes 
tagbevonás kezdeményezés kapta. Olyan 

komolyan veszi az egyház vezetése, hogy 
szombaton délután például a Végrehaj-
tó Bizottság teljes tagsága részt vett egy 
utcai misszióban, ahol több ezer könyv, 
GLOW-anyag került szétosztásra. 

Sokak által várt döntés volt az egyház 
egységének megőrzéséről szóló dokumen-
tum elfogadása, amiben a világközösség 
különböző döntéseinek (hitelvek, szabály-
zatok, határozatok) egységes elfogadása 
mellett foglalt állást, illetve gyakorlati 
segítséget szeretne nyújtani abban, ho-
gyan lehet segíteni az egység megőrzését, 
amikor egy-egy egyházi szervezeti egység 
valamilyen ok miatt nem követi a világ-
egyház döntését.

A Transzeurópai Divízió év végi ülé-
sére rányomta bélyegét egy tragikus ha-
láleset: Audrey Andersson divízió titkár 
testvérünk férje egy balesetben meghalt, 
még az ülés előtt néhány héttel. Bennün-
ket annál is inkább megérintett az eset, 
mert Audrey és férje, Lars, Budapesten 
ismerték meg egymást 1992-ben egy ifjú-
sági találkozón.

Az ülésen az uniók beszámolnak az 
előző év történéseiről, ahol mi a Teljes 
tagbevonás két történetét elevenítettük 
fel. Az egyik a DET margitszigeti családi 
napja volt, ahol a budapesti gyülekezetek 
összefogásával, közel 200 gyülekezeti 
tag szolgálatával több ezer emberrel ke-
rülhettünk kapcsolatba szabadidős tevé-
kenységek által. A másik történet a TET 
szervezésében megvalósuló, debreceni 
gyülekezetek összefogásával működtetett 
ReményPont Közösségi Iroda bemutatása 
volt. Ez egy debreceni házaspár önzetlen 
felajánlása nyomán, a terület támogatásá-
val és a gyülekezeti tagok önkéntes mun-
kájának eredményeként létrejött igényes, 
színvonalas kis iroda, ahol Debrecen köz-
pontjában találkozhatnak az érdeklődők a 
Jézus Krisztus által felkínált reménység-
gel.

Az év vége egyik kiemelkedő ese-
ménye a Plenáris Unióbizottság, ami 
Hungarikum. Nemzetközi egyházi ve-
zetők bevallása szerint sehol nincs ilyen 
összetételű tanácskozás, ahol az egyházi 
egységek közötti egység, összhang és 
együttműködés ilyen hangsúlyt kapna, 
hiszen az Unióbizottság tagjain túl meg-
hívást kapnak mindkét egyházterületi 
bizottság tagjai, az intézményvezetők, 
osztályvezetők, valamint a támogató szol-
gálatok vezetői. Ennek eredményeképpen 
az egyház vezetői széleskörűen tudnak 
tájékozódni az igényekről, lehetőségekről 
és szükségletekről, valamint egy nagyon 
fontos szempont: lelki közösséget tudunk 
alkotni a különböző egységek között a kö-
zös szombatünneplés áldásain keresztül.

Ted N. C. Wilson 
elnök szombati 
prédikációja alkal-
mával egy olyan 
kövecskét mutat 
fel, amelyet Dávid 
is használhatott 
Góliáttal szemben

Fotók: Brent Hardinge/ann – a gk Éves ÜlÉsÉn
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 Természetesen az ülés fontos döntése-
ket hozott: a 2017-es év terveit, költségve-
tését fogadta el. Ennek eredményeképpen 
a jövő évben három hangsúlyos téma köré 
csoportosíthatók az egyház szolgálatai:

Teljes tagbevonás – nem új kezde-
ményezés ez, hiszen az egyház élete a kez-
detektől erről szól: minden tag szolgálatté-
vő, mindenkinek a feladata, hogy Krisztus 
tanítványaként másokat is hozzásegítsen 
ahhoz, hogy tanítványokká váljanak. A 
2017-es évben szeretnénk még nagyobb 
hangsúllyal képezni a testvéreket, hogyan 
tudnak bizonyságot tenni környezetükben, 
hogyan tudják hitüket egyszerű, nem to-
lakodó módon megosztani, hogyan tudnak 
hiteles keresztény életet élni. Minden osz-
tály, intézmény, egyházi egység, támogató 
szolgálat ezért dolgozik. 2018-ban tavasz-
szal pedig szeretnénk egy országos média-
kampánnyal összekötött evangelizációs 
kampányt szervezni, a lehető legtöbb tele-
pülésen, önkéntesek bevonásával.

Reformáció 500 – Különleges le-
hetőség ez, amikor az egész világ figyel-
me az 1517-ben elindult 
események hatásaira irá-
nyul. Kiemelkedő alka-
lom, hogy ne csak mint 
történelmi eseményről 
emlékezzünk meg a re-
formációról, hanem be is 
mutassuk, hogy a saját 
életünkben, az egyház 
életében milyen módon 
van jelen ma is a folya-
matos reformáció. 

Mozimisszió – Az 
idei év vége egy különle-
ges, nem várt ajtót nyitott 
a misszióban. Desmond 
Doss életéről készült egy hollywood-i 
film, amely igencsak hitelesen mutatja 
be nem csupán a háború borzalmait, ha-
nem azt is, hogy rendkívüli körülmények 
között is hogyan maradhat valaki hűsé-

ges Istenhez, hitéhez, meggyőződéséhez. 
Hogyan tud Ember maradni a megaláz-

tatások, gúnyolódás és 
fizikai bántalmazás elle-
nére is. Egy önfeláldozó, 
hazájáért, másokért élő, 
Istent dicsőítő élet példáját 
ismerheti meg a mozilá-
togató. Mai világunkban, 
amikor az önzés, a közös-
ség megkárosítása, a saját 
érdekek mentén tevékeny-
kedő élet a leggyakoribb, 
ilyen hiteles hősök példá-
jára van szükség. A film 
megtekintése, a róla való 
beszélgetés kitűnő alka-
lom, hogy a szolgáló élet-

ről tegyünk bizonyságot.
Isten iránti hálával tekintünk vissza és 

előre, mert megáldott a múltban és új áldá-
sokat készített el a jövőre nézve…

Ócsai Tamás

– Hogyan fogadtad a kinevezésedet? 
– Bízva abban, hogy ez Istennek az éle-
temmel, családom életével  kapcsolatos 
tervének a része. Az ifjúságért végzett 
munka egy olyan területe a szolgálatom-
nak, amit Isten különösen a szívemre he-
lyezett.  Tudom, hogy Ő gondoskodik a 
kinevezéssel járó körülmények, kihívások 
megoldásáról is.

– Milyennek látod a fiatalok jelenlegi 
helyzetét az egyházban? 
– Isten szereti a fiatalokat. Az ifjúságért 
végzett szolgálatnak fontos szerepe van az 
egyház stratégiájában, terveiben. Az egy-
ház vezetése – beleértve a Magyar Uniót 
is – különös figyelmet fordít erre a mun-
kára.  A fiatalok helyzete kulcsfontosságú 
az egyház missziója szempontjából. Az a 
gyülekezeti közösség, ahol bármely fiatal 
befogadó közösségre, otthonra talál és a 
generációk együtt tudnak gondolkodni, 
előbbre van a küldetése teljesítésében, 
mint az a gyülekezeti közösség,  ahol ez 
hiányzik. Az egyház missziója szempont-
jából kulcsfontosságú a fiatalok látása, vi-
lágnézete, lendülete.
 
– Milyen terveid vannak a jövőre néz-
ve? Hogyan szeretnéd a fiatalokat még 
jobban bevonni a gyülekezeti életbe és 
a misszióba? 

– Tervem fenntartani, 
építeni, továbbvinni 
azt, ami jó, ami szer-
ves része az unió és az 
egyházterületek fiata-
lokért végzett munká-
jának. Regionális bizottságok, regionális 
vezetés kiépítése. Tudatosítani, hogy a 
gyülekezetek küldetésének a  teljesíté-
sében, emberekért végzett szolgálatában 
az első számú cél a fiatalok megtartása. 
Ennek legfontosabb eszközei: Jézus tanít-
ványsági elveinek az alkalmazása, együtt-
gondolkodás a fiatalokkal, valamint a fia-
talok szolgálatkészségének, lendületének, 
talentumainak a hasznosítása.  Meggyő-
ződésem, hogy Isten olyan közösségeket 
szeretne látni – legyen az család, gyüle-
kezet  – ahol a fiatalok otthonra lelnek és 
megtalálják helyüket, félelem nélkül élhe-
tik meg hitüket.

– Mit üzensz a gyülekezeteknek, hogyan 
segíthetik a munkádat? 
– Az igazán jó dolgok ott kezdődnek el, 
ahol egyének és közösségek nyitottá vál-
nak Isten vezetése előtt és elkezdik őszin-
tén keresni az Istennel való együttműkö-
dés lehetőségét. Egy osztály vezetése nem 
tudja pótolni, helyettesíteni azt, amit a 
helyi gyülekezet elmulaszt. Ez az ifjúsági 
munkára is igaz. Legyen fontos számunk-

ra az, ami Istennek is fontos, és ha valamit 
fontosnak találunk, akkor tenni fogunk 
érte, és ha mi áldozatot hozunk, Isten nem 
marad adós. 

KiVi

Születési hely és idő: 
Marosvásárhely, 1986. március 25. 

Iskolák: 
  1993–2005, Művészeti Líceum,  zongora 

szak; Marosvásárhely
  2005–2009, Institutul Teologic Adventist, 

teológia szak; Cernica, Románia
  2009–2010, Inst. Teol. Adventist – Andrews 

University, Master of Arts in Religion; 
Cernica, Románia

Családi állapot: 
2008-ban kötött házasságot Pásztor Melindával. 
Fiuk, Palotás Noel Márk öt és fél éves.

A fiatalok helyzete 
kulcsfontosságú 
Interjú Palotás Kristóffal, akit a Plenáris Unióbizottság  
2016. november 25–27. ülésén az Ifjúsági Osztály  
vezetőjévé választott.

Névjegy
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A Dél-Erdélyi Egyházterület elnöke Szász 
Ernő mellett képviselte magát az adven-
tista Speranta Televízió, Banga-Jánossy 
Emil főszerkesztő. Ukrajnából Pircsák 
Illés lelkész köszöntötte a megjelenteket.  
Dr. Gallusz László a vajdasági testvérek 
köszöntését foglalta csokorba és tudomá-
nyos előadást tartott a „Jelenések köny-
ve retorikai stratégiája” témában, aki az 
ünnepély befejezésekor így nyilatkozott: 
„...a konferencia szervezése és kivitelezése 
nagyszerű volt. Nagyon értékelem... hogy 
ott lehettem e jelentőségteljes alkalmon.” 

A konferenciát Ócsai Tamás, a Heted-
napi Adventista Egyház elnöke nyitotta 

meg, méltatva dr. Szigeti Jenő rendkívüli 
lelkipásztori munkásságát, mint Ember, 
aki mindig szolgálatra kész. Dr. Szilvási 
József, az Adventista Teológiai Főiskola 
rektora hangsúlyozta Szigeti professzor 
mély elkötelezettségét a tanári pálya iránt, 
megköszönve eddigi szolgálatát és bátorí-
totta őt, hogy amíg ereje engedi tanítson a 
főiskolán.

Igen neves előadók érkeztek e jeles nap 
alkalmából a budapesti Székely Bertalan 
utcai gyülekezetbe, mely vendégül fogadta 
a konferencia résztvevőit. 

Dr. Hafenscher Károly, a Reformá-
ció 500 Emlékbizottság miniszteri biztosa 
szintén köszöntötte dr. Szigeti Jenőt és fe-
leségét Gyopárt, mint ünnepelteket. 

Részt vett a konferencián Szigeti test-
vér családja, testvérei László és István, ba-
rátai, hittestvérei, a termékeny és tartalmas 
életúton szerzett ismerősei és a gyülekeze-
tek testvéri közössége. 

A kortárs professzortársak előadásaik-
kal tették emlékezetessé a konferencia kü-
lönlegesen meghitt hangulatát. 

Az előadók között 
volt olyan, aki a kórházi 
kezelést megszakítva ér-
kezett Szigeti Jenő testvé-
rünk életmű laudációjára. 

A főiskola Ószövetségi Tanszékének 
vezetője, egyházunk stúdiójának segít-
ségével „Életképek” címmel rövid filmet 
készített Szigeti Jenő szakmai életútjáról, 
az Emberről, a Lelkészről és a Tanárról, 
mely megtekinthető a https://youtu.be/
RSrnrx3Jy3U honlapon.

A konferenciát megtisztelte dr. Schőner 
Alfréd, az Országos Rabbiképző - Zsidó 
Egyetem rektora, továbbá dr. Radnóti Zol-

tán a Rabbisági Hivatal igaz-
gatója, aki a Scheiber Sándor-
díjas Szigeti Jenő életútját 
mutatta be. 

Egyházunk vezetősége és 
lelkészkara, kortársak, koráb-
bi és jelenlegi diákok együtt 
ünnepeltünk e nevezetes nap 
alkalmából, hogy közösen 
fejezzük ki tiszteletüket és 
megbecsülésüket Szigeti Jenő 
emeritus professzor iránt. 

Megható volt látni és 
megtapasztalni a nagy találko-
zásokat, a szerető baráti ölelé-

seket éppúgy, mint a könnyes szemeket az 
idős kortársak tekintetében. Az egyik ny. 
evangélikus püspök több, mint negyven év 
után lépett be meghatódottan a híres törté-
nelmi falak közé, az „A Gyülekezet” nagy-
termébe. Egy másik résztvevő Michnay 
László igehirdetése óta nem járt adventista 
gyülekezetben. Átéltek a jelenlevők olyan 
pillanatot is a konferencia alatt, amikor a 
felszólalók elcsukló hangon fordultak az 
első sorban ülő Szigeti Jenőhőz.

A résztvevők közül néhányan ekként 
nyilatkoztak: „...az év fénypontja volt... na-
gyon jó érzés, hogy Jenő bácsinak sikerült 
még életében elmondani azt, hogy becsül-
jük, szeretjük...” – jegyezte meg Zoboki 
Nóra lelkésznő. 

„Először megdöbbentem azon, hogy a 
mai elidegenedett, személytelen világunk-
ban hogy lehet ennyi szeretet egyszerre, 
egy helyen, azután eszembe villant: hiszen 
én magam is, aki sem nem vagyok tanít-
ványa Jenőnek, sőt még keresztény sem 
vagyok, a legtermészetesebbnek vettem, 
hogy ott a helyem a konferencián, ha akár 

csak jártányi erőm van; Jenő bácsi szemé-
lyisége, a belőle áradó szeretet egyszerűen 
lenyűgözött. Igen, az a sok szeretet, ami 
iránta megnyilvánult, tulajdonképpen a 
belőle áradó szeretet viszonzása, amelynek 
eredeti forrása maga Isten” – tette hozzá 
Mérő Mátyás.

A nap végén az ünnepelt szólt a hall-
gatósághoz, bölcsen összegezve életút-
ját, a jövőre vonatkozó terveit, miközben 
szavain át- és átsütött mély hite és látása: 
„Mindnyájunknak Isten kezébe kell tenni 
életünket.” 

A tízperces ars poetica után, az ünneplő 
sokaság, hosszú percekig, szűnni nem aka-
ró tapssal fejezte ki szeretetét, megbecsülé-
sét és tiszteletét a „mindenki tanára” iránt. 

Az előadásokat hallgatva és az ünne-
pély végén megerősödött bennünk: tisztel-
jük mi is jobban egymást a családjainkban, 
a gyülekezeteinkben, az előttünk járó idő-
sebbeket, akik sokat nélkülöztek – mivel 
vallásos életük egyfajta lemondást jelentett 
a világ javairól – azért, hogy a ma generá-
ciójának még több lehetősége legyen vilá-
gunkban. Jó volt látni a fiatalokat és időse-
ket, amint együtt örültek Isten Hídembere, 
dr. Szigeti Jenő félévszázados tanári pá-
lyájának jubileumán és 80. születésnapján. 
Isten gazdag áldását éreztük mindnyájan, 
akik ott voltunk azon a hétfői napon a Te-
rézvárosi Gyülekezetben... 

Ezúton is köszönetet mondunk azok-
nak, akik időt és fáradságot nem kímél-
ve szervezték a programot, hogy örömöt 
szerezzünk Szigeti Jenő testvérnek. Isten 
áldása legyen az ünnepelten és családján! 
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az 
Úr, boldog az az ember, aki Őbenne bízik” 
(Zsolt 34:9). 

Dr. Tokics Imre

Isten Hídembere 
– Hinni tanít
Az Adventista Teológiai Főiskola nemzetközi tudományos konferenciát 
rendezett dr. Szigeti Jenő 80. születésnapja alkalmából 2016. december 
12-én „Isten Hídembere – Hinni tanít” címmel. Az előadók és a több mint 
kétszáz meghívott közül sokan érkeztek külföldről, hazánk különböző 
területéről.

Az ünnepelt, Szigeti Jenő testvér és felesége, Gyopár 

Ócsai Tamás unióelnök
Dr. Tokics Imre,  

a program szervezője

Dr. Szilvási József, az ATF rektora
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A Születés temploma Betlehemben, Er-
zsébet és Mária találkozásának helye Ein-
Karemben, az Olajfák hegyi Mennybeme-
netel kápolna, Gecsemáné kertje, Absalom 
emlékoszlopa a Kidron-völgyében, a Via 
Dolorosa, a kerti sír, a Holt-tenger, a Bol-
dogmondások hegye, Kapernaum, Kána, 
Názáret, Megiddó romjai… – helyszínek, 
ahol november 15–22. között huszonhét 
fős zarándokcsoportunk számára megele-
venedett a Szentírás. 

Ám utunk legkülönlegesebb állomása 
a Jordán melletti Yardenit volt, ahol tavaly 
Palik Tímea utastársunk eldöntötte, hogy 

átadja életét Jézusnak, idén pedig ugyanitt 
keresztsége nyomán összeért a menny és 
a föld. Csoportunk rögtönzött kórusának 
szolgálata, az elhangzott költemények, a 
4 éves Alenka éneke az angyali karokkal 
együtt áldotta az Örökkévalót Timi dön-
téséért, aki a parton összesereglett nagy 
sokaság előtt vallotta meg hitét: „Én ott 
leszek a mennyben, mert megmostam ru-
hámat a Bárány vérében!”, majd Marik 
András és Tóth Szilárd közreműködésével 
alámerítkezett a Jordán vizében, s lett a 
Isten családjának és a Békéscsabai Gyüle-
kezetnek a tagja. 

Timi keresztsége így erősített meg 
mindannyiunkat a Krisztus melletti elkö-
teleződésben, és a reptéren egymástól bú-
csúzva mi is úgy köszöntünk el: „Én is ott 
leszek!”

T. Sz.

Biblia kiállítás… – olvastam a reklámtáb-
lán, ahogy elsétáltam Debrecen belvárosá-
nak egyik forgalmas utcáján. Mivel nagy 
tisztelője és olvasója vagyok a Bibliának, 
ezért beléptem a ReményPontba, hogy 
megtekintsem a tárlatot. A fogadtatás 
kedves volt, a kiállítás rendkívül gazdag, 
lelkileg felemeltek az egyes Bibliákhoz 
fűzött történetek, így hamarosan kíváncsi 
lettem, vajon melyik egyház működteti a 
könyvesboltot. A Hetednapi Adventista 
Egyház, volt a válasz és én azonnal meg-
kérdeztem, hol vannak gyülekezeteik. 

Ezt követően elindultam, hogy felke-
ressem az imaházakat. Mindkét helyen 
érdeklődve fogadtak, a tagok segítőkészek 
voltak, barátságosak, többször is meg-
hívtak kirándulásra, közös programokra. 
Bekapcsolódtam a szombatiskolába, szí-
vesen végeztem önkéntesi munkát a be-

folyásközpontban is, szórólapokat vittem 
ismerősökhöz és idegenekhez egyaránt. 
Rendszeres látogatója lettem az imaórák-
nak, ahol az evangéliumokat tanulmá-
nyoztuk hétről hétre. 

Közben nemcsak a hónapok teltek, ha-
nem elkezdődött életemben az az időszak 
is, amikor Jézus a szívem ajtaja elé állt és 
kopogtatott. Ezzel az érzéssel nem voltam 
egyedül, mert ebben az időszakban többen 
is készültünk keresztségre. Nem gondol-
tam, hogy sokáig váratom Jézust. Nyár 
eleje volt és elhatároztam, hogy követem 
Őt. 

A ReményPontban újabb programot 
indítottak az ott dolgozók: keresztségi 
csoport indult, amely nyitott volt bárki 
számára. November elejére alaposan átta-
nulmányoztuk a hitelveket, és még ebben 
a hónapban, november 12-én szövetséget 

kötöttem az Úrral. Micsoda felemelő ün-
nep volt! Isten nagy családjához tartozni 
hatalmas kiváltság! 

„Boldog nép az, amelynek így van 
dolga, boldog nép az, amelynek az Úr az 
Istene” (Zsolt 144: 15).

Hoffmann László

Keresztég  
   a Jordánban

A  Biblia kiállítás margójára
– Avagy hogyan lett a betérőből megtérő?

Gyülekezetben idén ősszel is sok ünnepé-
lyes istentisztelet volt, amely megörven-
deztette szívünket. Október 15-én Horváth 
Sándor testvérünket presbiterré, Gyömrő 
Molnár Béla testvérünket pedig diakónus-
sá szentelték. A szép ünnepség keretében 
testvéreink először osztottak úrvacsorát 
mindannyiunk örömére.

Október 29-én őszi hálaadó istentisz-
telet volt, amelyet a szolgálatok és a szé-
pen terített asztal tett különlegessé.

December 3-án pedig az „idősek nap-
ja” keretén belül, a nálunk több tapaszta-

lattal rendelkező idősebb testvéreink szol-
gáltak.

Minden alkalommal az újjá alakult 
gyömrői Advent Kórus szolgálata tette 
színesebbé az alkalmakat. Istennek le-
gyen hála, szombatról szombatra zsúfo-
lásig megtelik imatermünk üdvözülőkkel, 
így együtt, boldog örömmel ízlelgetjük a 
mennyei nyugalom örömét.

(Tio) 

A Gyömrői Gyülekezet őszi programjai
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Nagy hálával vagyunk Isten iránt, hogy 
elkövetkezett az a nap – 2016. november 
19. –, amikor új gyülekezetünk felszente-
lésére sor kerülhetett. Korábban évtizede-
ken keresztül családi háznál tartottuk az 
istentiszteleti alkalmainkat, majd néhány 
évig a művelődési házban jöttünk össze.

Egy kedves házaspár a kecskeméti 
gyülekezetből, Szilágyi János és felesége, 
Rózsika, az akkori lelkésztől, Simon Ist-
vántól tudomást szereztek a helyzetünkről, 

és segítségüket felajánlották az egyháznak 
azért, hogy Albertirsán is legyen saját gyü-
lekezeti épület. Ez a Felfedezések Alapít-
vány segítségével meg is történt. Ambrus 
András és felesége, Ilona az ügy mellé állt.

Sok keresgélés után, melyben Németh 
Balázs statikus a segítségünkre volt, nagy 
álmunk megvalósulhatott, és ez év feb-
ruárjában megvásárolták részünkre az új 
gyülekezeti épületünket. Nagyon hálásak 

vagyunk mindannyiuk segítségéért, 
szeretetükért, tenni akarásukért!

Haladéktalanul be is költöz-
tünk az istentiszteleti alkalmakra, 
és megkezdődött az átalakítás, fel-
újítás, rendbetétel. Mindannyian 
összefogtunk, és Isten segítségével 
volt hozzá elég erő, hogy ki többet, 
ki kevesebbet, de részt vegyünk a 
munkákban. Nagyon sok tennivaló 
volt, melyek elvégzésében segítséget kap-

tunk más gyülekeze-
tekből is. Köszönjük 
önzetlen munkájukat!

Az ingatlan meg-
vásárlása óta eltelt 
időben szeretetmun-
kában ki tudtuk alakí-
tani úgy az épületet, 
az udvart, a kertet, 
hogy az gyülekezeti 
célokra alkalmas le-
gyen. A már néhány 
éve gyűjtött pénz és 
a területi segítség 
elegendő volt ahhoz, 
hogy a legszüksége-

sebbeket el lehessen végezni, és gyüleke-
zeti termünkbe új szószéket és székeket 
vehessünk.

Most pedig eljött az imaházszentelés 
alkalma, melyre meghívtuk az adományo-
zókat, korábbi lelkészeinket, azokat, akik 
más gyülekezetekből is kivették részüket 
a munkákból, a polgármestert, a többi 
egyház lelkészeit, különböző szerveze-
tek képviselőit, akikkel kapcsolatban va-

gyunk, valamint szomszédainkat, ismerő-
seinket is. 

Az önkormányzat részéről a polgár-
mester felkérésére Váraljai Márton kép-
viselő úr vett részt az ünnepi alkalmon, 
valamint Újvári Ferenc baptista lelkész és 
felesége. Meghívásunkra más gyülekeze-
tekből is többen eljöttek és velünk együtt 
ünnepeltek.

Az imaházszentelés szolgálatát a 
Dunamelléki Egyházterület részéről Hor-
váth Péter kincstárnok végezte, majd átad-
ta Árvai Tamás lelkész részére új gyüleke-
zeti táblánkat.

Isten iránti hálával és köszönettel fel-
ajánlottuk gyülekezetünket a szolgálatra. 
Műsorral is készültünk ez alkalomra, mely 
szintén az Isten iránti háláról, köszönetről 
szólt. Az istentisztelet után vendégeinket 
közös ebédre hívtuk, mely igazán bőséges 
volt, és az időjárás is egész nap a várako-
zásainkon felül alakult.

Köszönjük Isten szeretetét, gondvise-
lését, és kérjük további vezetését is, hogy 
új gyülekezetünkben végezzük azt a szol-
gálatot, amiért elhívta egyházát!

K. Lné

Imaházszentelés Albertirsán

„Ki a sótartóból!”
Missziótalálkozó Békéscsabán

A Tiszavidéki Egyházterület missziós 
munkacsoportjának szervezésében talál-
kozhattunk december 2-án és 3-án Békés-
csabán, az adventista gyülekezetben. 

Az előadó, Milan Moskala cseh szár-
mazású fogorvos-misszionárius volt, aki a 
Generálkonferencia alkalmazottjaként 17 
évig dolgozott Bangladesben. A fogorvosi 
munkája mellett gyülekezeteket és iskolá-
kat is alapított. Megújulási összejövetele-
ket tartott Dhakában, Mianmarban, Kam-
bodzsában, Zimbabwéban, Kenyában. Je-
lenleg friss nyugdíjas, viszont lelkesedése 
Isten műve iránt nem hagyott alább. Né-
hány hete újabb missziós útja volt Bangla-
desben, ahol Ted Wilsonnal is találkozott. 
Hazákban Miskolcon is megfordult már, 

ahol szintén nagy hatást gyako-
rolt a testvérekre. Fordítója Suhaj 
Renáta és Hegyes-Horváth Géza 
volt.

A péntek esti alkalom alap-
igéje az ismert ige: „Kelj fel, tün-
dökölj, mert eljött világosságod, 
rádragyogott az Úr dicsősége” 
(Ézs 60:1), témája pedig az örök-
kévalóság perspektívája volt. A 
Jézus Krisztus eljövetelére való 
felkészülésről és az örökkévaló-
ság szépségéről hallhattunk igehirdetést 
úgy, hogy közben Bangladesből hozott élő 
példákat. A mintegy 50 fős hallgatóság kí-
váncsian várta a folytatást.  

Szombaton megtízszereződött a lét-
szám: több mint ötszázan hallhattuk a 
lelkesítő előadásokat és beszámolókat. 
Egészen távolról is érkeztek közénk, és a 
Dunamelléki Egyházterületről is volt né-
hány látogatónk. Az első előadás (Itt tar-
tunk most – diagnózis az egyházról) sze-
rint legnagyobb hiányosságunk a Szent-

lélek jelenléte és folyamatos működése, 
melyért zárásként a hallgatók is imád-
kozhattak kettesével. A következőben 
(„Légy határozott! Lépj ki a sótartóból!”) 
Moskala testvér csodálatos tapasztalatokat 
osztott meg velünk arról, amikor a Lélek 
működik: halálos betegek gyógyultak 
meg, és még egy vízbe fulladt kisfiú is új 
életre kelt a lelkész imájára, a Lázár nevet 
kapta.

Az ebédet az udvaron tartottuk, ahol 
a hideg időjárást ellensúlyozták a meleg 

Balról jobbra: Újvári Ferenc, Horváth Péter, 
Váraljai Márton és Újvári Ferencné

Az ünneplő gyülekezet és vendégeik

Jobbról balra: Milan Moskala  
és fordítója, Suhaj Renáta
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2016. október 28. és 31. között Balatonfü-
reden megrendezésre került az ÉS Napok. 
Sok fiatal utazott a Balaton-partra nem-
csak Magyarországról, hanem külföldről 
is azért, hogy kapcsolatukat megerősítsék 
Istennel. 

Ebben segített a vendég előadó, 
Alastair Agbaje, a Newbold College lel-
késze. A rendezvényen newboldi diákok is 
részt vettek, akik bemutatták iskolájukat 
is. Peter-Bo Bohsen, a Transzeurópai Di-
vízió cserkészigazgatója és Heli Otamo-
Csizmadia is tartott előadást. 

A lelki ráhangolódásban segített a 
Cél:Kereszt együttes, akik teljes szívvel 
énekelve dicsérték az Urat, és segítséget 
nyújtottak a hétköznapi problémák elfe-
ledtetésében is. 

Az előadások és az éneklés mellet 
nagy szerepet játszottak a napi több órán 

át tartó sportesemények. A röplabda- és 
labdarúgó-bajnokság sok izgalmas percet 
szerzett nemcsak a játékosoknak, hanem a 
szurkolóknak is. 

Esténként teaház fogadta a résztvevő-
ket, akiket ennivaló és nyugodt környezet 
várt.  

Az ÉS Napok fénypontjának a vasár-
nap esti Balaton's Got Talent tekinthető, 
ahol sok fiatal megmutathatta tehetségét. 
Volt, aki japánul énekelt, táncolt, zenélt, 
saját dalt adott elő, filmet vetített, de hall-
hattunk vicces filmjeleneteket és paródiá-
kat is. Igazán élménydús volt. A nyertesek 
nem távoztak üres kézzel. A jutalmuk: 
kedvezményes részvétel egy általuk vá-
lasztott ifjúsági rendezvényen, a 2017-es 
évben.

A hétvége végeztével úgy távozhattak 
a fiatalok, hogy sok új barátot szereztek, 

emellett Istennel is szorosabb kapcsolat-
ba kerültek. Köszönjük az előadóknak, a 
szervezőknek, és mindazoknak, akik bár-
milyen formában segítettek a rendezvény 
lebonyolításában, és mindenkinek, aki 
részt vett a 2016-os ÉS Napokon!

Bei

ÉS Napok Balatonfüreden

December 6-án „kibővített gyermekfog-
lalkozást” tartottunk, amikor több mint 
100 gyermek és mintegy 20 felnőtt gyűlt 
össze Tiszaburán. Közös énekléssel foga-
dott a csapat, néhányan pedig szavaltak 
azok közül, akik rendszeresen részt vesz-
nek alkalmainkon. 

A lelkész rövid bibliai gondolatai 
közben többször elhangzott a „Jézus sze-
ret minden kicsi gyereket” című ének, 
ezt mindenki jól megtanulhatta. Megszá-
moltuk magunkat, aztán székek híján a 
kisebbek a földre ültek. Mindenki kapott 

egy szendvicset a helyi testvérek jóvoltá-
ból. Kisvártatva megérkezett a Mikulás is, 
a csoport pedig még inkább felélénkült, 
mert senki sem szeretett volna kimaradni 
az ajándékosztásból. 

Előkerült egy vadászkürt is, amit néhá-
nyan már ismertek, ez kísérte a jól ismert 

dalt, majd elkezdődhetett a csomagok osz-
tása. Először egy Ajándék GLOW füzetet 
kaptak, majd a nagy piros csomagot gyü-
mölcsökkel, müzli szelettel, sós kukorica-
pehellyel és pár szem szaloncukorral. Az 
elégedett apróságok mosolyogva távoztak, 
néhányan szüleikkel együtt. 

Testvéreinkkel és a helyi ér-
deklődőkkel még visszamarad-
tunk egy hálaadásra, énekeltünk 
és beszélgettünk a homokra és 
kősziklára épített ház példáza-
táról. Bízunk benne, hogy ez az 
alkalom is segít abban, hogy a 
megajándékozottak megnyissák 
szívüket Isten előtt, és elfogad-
ják az Ő legnagyobb Ajándékát, 
Jézust.

Ócsainé B. Klára

testvéri beszélgetések, találkozások és a 
friss élmények.

Az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes 
szolgálata színesítette a napot: ők hangol-
tak rá az előadásokra, és jelezték a szüne-
tek végét is.

Délután „A Szentlélek hatalmában” 
és a „A Szentlélek működésének eredmé-
nyei” témákban újabb beszámolókat, szép 
igei összefüggéseket ismerhettünk meg. 
Minden résztvevő kapott egy „mintaimát” 
a Szentlélek naponkénti betöltésének ígé-

retéhez, melyet csendes 
imában mondtunk el. 
Végül kis csoportok-
ban beszélgethettünk 
az elhangzottakról. 
Mindannyian megerő-
södhettünk küldeté-
sünkben, és motivációt 
kaphattunk a szemé-
lyes lélekmentésben 
való részvételre – a 
Szentlélek ereje által. 

Az alkalom alatt 
a gyermekeknek kü-

lön foglalkozást szerveztek a helyiek. Az 
ismerkedés után bibliatanulmányozásra, 
kézműves foglalkozásra, a Tízparancso-
latról szóló bibliai film vetítésére és be-
szélgetésre is sor került. Ezúton is köszön-
jük a Békéscsabai Gyülekezet és a lelkész 
áldozatkészségét és vendégszeretetét.

A nap folyamán levetítették Mark 
Finley Teljes tagbevonásról és az 1 millió 
GLOW programról szóló videofelhívását, 
és mindenki kaphatott a két legújabb kiad-
ványból (Az öröm ajándéka, Bizonyosság 
a bizonytalan világban). 

A következő missziótalálkozón, 2017. 
április 1-jén Kamil Metz – a GLOW nem-
zetközi koordinátora lesz a főelőadó. Ak-
kor is szeretettel várunk mindenkit!

Ócsainé B. Klára

100 gyermek 
öröme

Jobbról balra: Alastair Agbaje   
és fordítója, Zarka Dávid
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színesíti az egymással való kapcsolatot és mélyíti a barátságot! Az így szerzett tudás 
pedig hasznos lesz a későbbi bibliatanulmányozás során. Mi jövőre is megyünk!”

Szép-Gergely Zsófia – I. korcsoport I. helyezett
„Nehéz téma volt a jelenlegi, de folyamatosan jegyzetelve tanultam. A család is néha 
velem olvasott majd utolsó héten felfrissítettem az olvasottakat.”

Ócsai Eszter – II. korcsoport I. helyezett
„Isten segítségét éreztem az idei fordulókon is, hogy 
segített felkészülni. Többnyire egyedül készültem a 
versenyre, néha a többi versenyzővel és a lelkészünk-
kel is megbeszéltünk témaköröket. A kedvenc felada-

tom a döntőben az ünne-
pekről szóló kérdéskör volt, 
amikor a képeket kellett 
hozzácsatolnunk a külön-
böző ünnepekhez... Aki 
szeretné mélyebben kutat-
ni a Bibliát, annak minden-
képp ajánlom, hogy indul-
jon a jövő évi versenyen… 

nekem csak pozitív tapasztalataim és emlékeim vannak. Szeretnék indulni jövőre is, 
hisz ez is jobban ösztönöz arra, hogy mindennap tanulmányozzam a Bibliát.”

Kiss Mónika – III. korcsoport I. helyezett
„Nagyon-nagyon szeretem a Bibliai Olimpiát!... Mózes II. és III. könyve igazi kihí-
vás volt, és János evangéliumának is vannak nehezen érthető részei. Szerettem a 
verseny minden percét, a felkészülés idejét, amikor olvasok és olvasok, próbálom 
megérteni Isten üzenetét, aztán a feladatlap kiosztása előtti feszült pillanatokat és a 
furfangos kérdéseket, rejtvényeket is, amik minden fordulóban változatosak voltak. 
Az idei év három bibliai könyve nem adta magát könnyen, de megérte kutatni őket. 
Idén is megtapasztaltam, hogy a Biblia egy csodálatos és különleges könyv, nincsen 
hozzá fogható… Jövőre is szeretnék indulni. És mindenkinek csak tanácsolni tudom, 
hogy próbálja ki egyszer. Ez a verseny közelebb hozza egymáshoz az embert és a 
Bibliát!"

…szólt a Bibliai Olimpia 2016-os mottójának felhívása, melynek 
első fordulóján, március 7-én 50 egyéni és 96 csapatversenyző vá-
gott neki Mózes második könyvének. Majd a május 7-i második for-
duló (János evangéliuma) után 17 egyéni és 54 csapatversenyző a 
november 5-i döntőben Mózes 
harmadik könyve ceremoniális 
törvényeinek dzsungelében ta-
lálta magát. 

Az elsőként végzettek tá-
borozási kedvezményekkel, a 
valenciai ifjúsági találkozón 
való részvétel lehetőségével, il-
letve a fődíjjal – egy Szentföldi 
zarándokúttal – gazdagodtak. 
Őket kérdeztük, hogyan és mit 
pakoltak be „lelki hátizsákjuk-
ba”, miként érezték magukat 
a megmérettetések során, és 
mit tanácsolnak azoknak, akik 
2017-ben szeretnének csatla-
kozni a bibliai olimpikonok 
csapatába:

„Irány az Ígéret Földje!”

Igazgyöngyök (Balassi Bianka, Ócsai Eszter, Ócsai Sándor) – I. korcsoport 
I. helyezett
„A Bibliai Olimpia 2016-os fordulóin különleges élményben volt részünk. A felkészü-
lés során, lehetőségünk nyílt megismerni más szemszögéből is az egyes fejezete-
ket. A bibliatanulmányozáskor a ráckevei csapatokkal együtt készültünk... Nagyon 
jólesett nekünk a nagyobbak odaadó segítsége... Kis csapatunk számára a legjobb 
feladat a „melyiket a három közül?” volt. Az „ünnepek” feladatot találtuk a legbonyo-
lultabbnak… Csak ajánlani tudjuk a Bibliai Olimpiát, azért, mert igazi élmény ilyen 
módon tanulmányozni a Bibliát. Olyan jó, hogy még szabadon olvashatjuk…!” 

Őszök (Madaras-Ősz Botond, Ősz-Farkas Ábel, Ősz-Farkas Kincső) – II. kor-
csoport I. helyezett
„Nagyon izgalmas volt az idei verseny, bár hozzá kell tenni, hogy nehéz könyveket 
kellett feldolgoznunk. Igazi csapatmunkára volt szükség ahhoz, hogy az összes lé-
nyeges információt magunkévá tegyük a döntőre. Sokat készültünk rá, de ezzel nem 
voltunk egyedül, rendkívül erős volt a mezőny.”

Bizottság (Rajki Dávid, Rajki János, Zarka Dávid) – III. korcsoport I. helyezett
„Csapatunkkal, a »Bizottság«-gal nagyon vártunk minden fordulót… A verseny előtti 
utolsó este mindig »bizottsági ülést« tartottunk, ahol lehetetlennél lehetetlenebb kér-
désekkel vizsgáztattuk és szórakoztattuk egymást. … Jó feladatok voltak, ahol egy-
két jellemző alapján kellett beazonosítani a különféle történetek szereplőit… Csak 
bátorítani tudok mindenkit, hogy jöjjön, mert ez nemcsak az ismereteket bővíti az 
adott bibliai könyvekkel kapcsolatban, hanem egy találkozás is Istennel (még Mózes 
3. könyve is!), meg természetesen egy olyan élmény a csapattagok számára, ami 

A beszámolók teljes szövegét, az eredményeket, feladatsorokat, fotó-
kat megtaláljátok honlapunkon: www.bibliaiolimpia.org címen.

Ne feledjétek! Már január elején regisztrálhattok a 2017-es 
„bibliaiolimpia” útra, ahol Mózes negyedik könyvének történeteivel 
folytatjuk a Szentírás tanulmányozását.                     (TSZ - BO16 MCS)

A szervezők javítják a feladatlapokat

Versenyzők és szervezők a nyeremények átadása előtt a színpadonFo
tó

: k
iss

 M
át

É l
ev

en
te

Az izraeli út nyertese,  
Kiss Mónika Nágocsról

Hat perccel a versenykezdés után a csapatversenyzőknél

Eligazítás az egyéni versenyzőknél
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1966 óta van tudomása az Adventista Egy-
házról a barcsi körzetnek, mikor Zeiner 
testvérnő unokája (aki ugyan nem volt 
egyháztag, de a Baross utcai gyülekezet-
ben gyerekeskedett, s később családjával 
együtt megtért) Darányba került pedagó-
gusként, s hozzá költözött az anyukája és 
a nagymamája, akik szinte alapító tagjai 
voltak az egyháznak. Szorgalmasan láto-
gatták őket a lelkészek és a missziómun-
kások, akik szeretetükről és kedvessé-
gükről lettek ismertek az emberek előtt. 
Ennek következtében több lélek is megke-
resztelkedett, akik aztán eljutottak a világ 
különböző részeibe, és ma is végzik szol-
gálatukat az Úr szőlőskertjében.

ADRA szolgálat: Több, mint tíz esz-
tendeje látja el élelmiszerrel, ruhával és 
könyvekkel az ADRA segélyszervezet a 
déli határ mentén élő nagycsaládos, mun-
kanélküli, szegény sorsú családokat. A 
Barcsi Misszióban az ADRA és a pécsi 

hittestvérek munkája ötvöződik. Egy-egy 
program kapcsán a testvérek biztosítják 
a vendéglátást, az alapanyagot pedig az 
ADRA és a TÁBEA szolgáltatja. 

Nemcsak karácsonykor, hanem éven-
ként többször is kapnak a rászorulók élel-
miszercsomagot, ruhákat, tanszereket. 
Barcson, Darányban, Istvándiban, Drá-
vatamásiban és Kastélyosdombón nincs 
olyan gyerek és felnőtt, aki nem ismeri az 
ADRA, valamint a pécsi adventista testvé-
rek szeretetmunkáját, misszióját. Ha egy 
család anyagilag válsághelyzetbe kerül, 
tudják, hogy az adventista testvérekhez 
kell fordulni, s megkapják a szükséges tá-
mogatást. 

Jelenleg december van, hideg tél, az 
emberi szívek is „kihűltek”. Egyre több 
a szeretetre vágyó, magányos, nyomorult 
ember, akinek mi adjuk a reményt. Nem-
csak meleg ruhával, ennivalóval, hanem 
Bibliával, könyvekkel is ellátjuk őket. 

Megismerték az Úr Jézus szeretetét és a 
reménységet. Többen tanulmányozzák a 
Bibliát. A közmunkások vadonatúj mun-
kásruhát, kabátot és bakancsot kaptak az 
ADRA szervezettől, a gyerekek játékokat, 
sportruházatot. Minden évben karácsonyi 
ajándékdobozt, amit személyesen viszünk 
ki a családokhoz karácsony napján.

S. Józsefné

50 év a Barcsi Misszió szolgálatában

Idén már 10. alkalommal szerveztünk Gyer-
mek EXPÓ-t a szolnoki Kőrösi-Csoma 
Sándor Általános Iskolában az ott tanító 
testvérnőnk segítségével. Most is a 3. évfo-
lyam volt a résztvevő. Mintegy ötven tanuló 
és hat oktató (köztük az igazgatóhelyettes) 
járta végig a nyolc állomást. Mindenhol sze-
repe volt az interaktivitásnak, hogy ne csak 
hallják, hanem valóban megismerjék és gya-
korolni is tudják az életmód alapelveit. Az 
apró ajándékok még inkább segítették őket 
abban, hogy magukkal vigyék a tanultakat.

Az EGW Életreform klubban is tovább 
folytatódnak az előadásaink. November 22-
én ismét nagyon érdekes témával vártuk 
vendégeinket, amikor is vendég előadónk 
a Kína-tanulmányt (Dr. Colin T. Campbell, 
Ph.D.) mutatta be röviden, telt ház előtt. Lét-
fontosságú, életmentő információk és világ-
rengető kutatási eredmények – áll a könyv 
ajánlójában. Néhány rövid megállapítás:

1) Nem a környezetben és a táplálékban 
lévő szintetikus vegyi anyagok a rosszindu-
latú daganatok fő okai.

2) Nem a szüleinktől örökölt 
gének a legfontosabb meghatáro-
zói annak, hogy áldozatul essünk 
valamelyik vezető haláloknak.

3) A vitaminok és táplá-
lékkiegészítők nem nyújtanak 
hosszú távú védelmet.

4) A legtöbb betegség nem 
gyógyítható gyógyszerekkel vagy 
műtétekkel. 

5) Az állati fehérjebevitel 
mennyiségének megváltoztatásá-
val a ráksejtek ki- és bekapcsol-
hatók. A legerősebb rákot előidéző 

fehérje a kazein (tejfehérje). A növényi fe-
hérjék biztonságosak.

A Kína-tanulmány újradefiniálja a he-
lyes táplálkozás fogalmát: látszólag gyó-
gyíthatatlan betegségek esetén a helyes táp-
lálkozás megmentheti az életünket. 

Azoknál fordul elő legkisebb arányban 
a rákbetegség, akik kevesebb mint 10 szá-
zalék állati eredetű fehérjét fogyasztanak, 

hiszen az alacsony fehérjetartalmú étrend 
gátolja a rák beindulását – a kapott karcino-
gén mennyiségétől függetlenül.

Az életmódunk húzza meg tehát a ra-
vaszt, vagy ellensúlyozza a káros hatásokat. 
Mindenképpen érdemes tehát tudatosan az 
egészséges életmódot választanunk!

Ócsainé B. Klára

Életmóddal az egészségért

A  New  Start  Érdliget  Életmódközpont  

már Balatonon is  
várja Önöket!

Intézményünkben hatékony terápiákkal, kezelé-
sekkel, képzéssel, teljes értékű növényi étrenddel, 
várjuk Önt, ha szeretne lefogyni, ha cukorbeteg, 
ha magas a vérnyomása, ha ízületi fájdalmai 
vannak, vagy érintett bármely civilizációs beteg-
ségben! Várjuk Önt akkor is, ha túl sok stressz éri 
mostanában, és csupán egy alapos kikapcsolódás-
ra, szeretetteljes gondoskodásra vágyik, vagy ha 
szeretné megismerni az egészsége szolgálatában 
álló ízletes, változatos ételek elkészítésének mód-
jait! 

Célunk, hogy bentlakásos turnusaink alkal-
mával hatékonyan beavatkozzunk azon emberek 
életvitelébe, akik vagy intenzív prevencióra (meg-
előzésre), 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

Gyermek Expo az általános iskolában
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2016. november 26-án különleges zenei 
élményben lehetett részük azoknak, akik 
ellátogattak a kunszentmártoni Bartók 
Béla terembe. Este 6 órakor az Adventi 
Rézfúvós Kamaraegyüttes Charpentier jól 
ismert Te Deum (Téged Isten dicsérünk) 
című művével indított. 

A koncertet az esemény fővédnöke, 
Wenner-Várkonyi Attila, Kunszentmárton 
polgármestere nyitotta meg. A szervezők 
nevében Ócsai Imre, Kunszentmárton ad-
ventista lelkésze köszöntötte a hallgató-
ságot. A hangversenyen klasszikus és ün-

nepi dallamok csendültek fel. Az 
együttes vezetője, Molnár Miklós 
az egyes műsorszámok között 
beszélt azok mondanivalójáról, 
aktuális üzenetéről, de szó esett a 
zenekar megalakulásának történetéről, és 
azt is megtudhattuk, mit jelent a Hetedna-
pi Adventista Egyház neve. A közönség 
egy ponton szereplővé vált, amikor a zenei 
kísérethez énekelte a „Nagy Istenem, ha 
nézem a világot” kezdetű dalt. A résztve-
vők a feledhetetlen emlékeken túl egy-egy 
ajándékkönyvet is elvihettek magukkal.

A rendezvényen befolyt összeget az 
önkormányzat szociális ügyeinek ellá-
tására, a nehéz helyzetben élő emberek, 
családok megsegítésére ajánlottuk fel. 
Köszönet mindazoknak, akik e nemes ügy 
támogatásához anyagilag is hozzájárultak!

Ó. B. K.

Kis gyülekezetünk szolgá-
latai nemcsak a helyi kö-
zösségre irányulnak, hanem 
igyekszünk szolgálatunkkal 
másokat is megörvendez-
tetni.

Október 1-jén  fúvósze-
nekarunk a Gyöngyösi Gyü-
lekezetben szolgált, az Igét 
ifj. Hegyes Károly osztotta 
meg velünk. Szintén ebben a hónapban 
tartotta Zsiga Attila ÉletIGEN című soro-
zatát Fehérgyarmaton, amin szép számmal 
gyűltünk össze, ennek örömére egy pár hét 
múlva ismét megszerveztük az előadást.

November 5-én (nagyobb létszámmal) 
a nagysármási (Erdély) gyülekezetben 
szólaltattuk meg a hangszereinket, ahol az 
Igét Nagy Imre és ifj. Hegyes Károly hir-
dette. Az áldásos szombatot egy kiadós te-

remfocival zártuk. November 12-én Nyír-
egyházán szolgáltunk (kórus és zenekar) 
egy kórustalálkozó alkalmából, amit este 
jótékonysági koncerttel zártunk.

Következő szombaton zenei napon 
vettünk részt a Debreceni gyülekezetben. 
Mindeközben nagy erővel készültünk az 
évente megszervezésre kerülő Fehérgyar-
mati fúvós jótékonysági koncertre. Ezt az 
eseményt november 27-én tartottuk két 
súlyos beteg gyerek megsegítésére.

A zenekar idei jótékonysági koncertje-
it, december 10-én Hajdúböszörményben 
zártuk.

Hálásak vagyunk Istennek a sok áldá-
sért, az erőért és a fehérgyarmati gyüleke-
zetnek, hogy elviselte a  távollétünket. 

H. Cs.

Immár évenkénti rendszerességgel szer-
vez segélyprogramot a Fehérgyarmati 
Gyülekezet. Az alig 20 tagú kisközösség 
kórusát, fúvószenekarát hivatásos tanárok 
alkotják. A kis taglétszámhoz képest sok 
gyermek van, akik buzgó lelkesedéssel 
szolgálnak.

A gyülekezet tagjaiban mélyen gyöke-
rezik a segítő szándék, érzékenyen érinti 
őket a nehéz körülmények között élő 
embertársaik sorsa. Buzgón kutatják fel 
a szatmári kisváros, illetve az annak kör-
nyékén élő, segítségre vágyó családokat. 
Tanulmányozzák ezen családok szociális 
hátterét, majd kidolgozzák a segélyprog-
ram tervét. Mozgósítják a város külön-
böző intézményeit, különös tekintettel az 
azokban működő kórusokra. Az idén a 
Fehérgyarmathoz közeli Zsarolyán köz-

ségben élő két, súlyos be-
tegségben szenvedő gyer-
mekre, a 7 éves Alexandrá-
ra és a 18 éves Dominikára 
várt a segítség. November 
27-én, vasárnap délután fél 
4-re zsúfolásig megtelt a fehérgyarmati 
Művelődési Központ színházterme. Ezen 
az alkalmon a Fehérgyarmati Adventista 
és a Debreceni Martin Brass nagy rézfú-
vós együttesen kívül fellépett még a helyi 
Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola nagykórusa és hang-
szeres növendékei, az Erkel Ferenc vegyes 
kar, valamint a Fehérgyarmati Gyülekezet 
kórusa. Fellépett még zongorajátékával 
Varga Anita, akinek az öcsikéjét a tavalyi 
évben szintén segélykoncert keretében tá-
mogatta a közösség.

Ezen az estén valamivel több mint 1 
millió forint gyűlt össze a két gyermek 
számára, amit a koncert szervezői adtak 
át családjuknak. Továbbá az ADRA se-
gélycsomagján kívül még néhány műszaki 
cikk is átadásra került.

Hálásak vagyunk Istennek, aki indí-
totta az embereket, hogy adományaikkal 
segítsenek, és hálásak vagyunk mindazon 
embertársainknak, akik készek voltak se-
gíteni!

Várhelyi Zoltán

Jótékonysági hangverseny 
Kunszentmártonban

A Fehérgyarmati Gyülekezet 
szolgálatai

Segíts, hogy segíthessünk!
Segélykoncert Fehérgyarmaton
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Siófok városa már tizenhat éve ismeri a 
gyülekezet törekvését, hogy évente jóté-
konysági hangversenyt rendez olyan csa-
ládok megsegítésére, akik súlyos anyagi 
és mentális helyzetbe kerültek. Egy ilyen 
előkészület és azoknak a rászorulóknak 
a kiválasztása, akiknek valós helyzetéről 
meggyőződik a gyülekezet, sok időbe és 
fáradságba kerül. 

Az idén december 4-én délután 16 órai 
kezdettel került sor erre az eseményre. A 
támogatójegyek megvásárlásával és a be-
lépődíjakkal valósult meg a kiválasztott 
családok megsegítése. A város szép szín-
háztermében, a Kálmán Imre Művelődési 
Házban került sor a gondosan összeállított 
műsorra. A siófoki, nágocsi közös kórust 
most a ráckevei és a székesfehérvári éne-
kesek is kiegészítették. Németh Gábor 
karnagy vezetésével szólaltak meg a jól 
megválasztott, az adventi hangulathoz 
méltó kórusművek. Hallhattuk Pintér Jó-
zsef Sándort oboán játszani, kísérte Juhos 
Melinda zongoraművész. Horváth Gábor 
marimbajátéka is nagy tapsot kapott a 
közönségtől. Az est igazi fénypontja Te-
leki Miklós, Európa-hírű orgonaművész 
játéka volt, aki ezúttal a zongorát szó-
laltatta meg. Teleki Miklós, az egykori 
Lehotka-tanítvány, önzetlen művész, ahol 
csak lehetséges, jelen van, hogy segítsen. 
Moldován Vilmos adventi versét Makkos 
Norbert mondta el. Egy-egy műsorszám 
közben Tóth Sándor testvérünk a régeb-
ben segélyezett családokat mutatta be, és 
számolt be jelenlegi helyzetükről.

A reménység – és az adventi remény-
ség is ide sorolandó – az ember éltető 

eleme. Az igaz re-
ménységnek azon-
ban nem pusztán a 
jó emberekbe vetett 

hit az alapja, hanem az az igaz re-
ménység, „amely nem szégyenít 
meg.” Ez a bibliai gondolat volt 
Egerváriné Kökényes Zsuzsa lel-
kész testvérünk áhítatának alapja, amelyet 
a nagyszámú közönség figyelemmel hall-
gatott.

A hangverseny végén Tóth Sándor és 
Bánhidi Tibor testvérek hívták fel a szín-
padra a három kiválasztott család tagjait, 
hogy családonként 562 ezer forintot átad-
janak a számukra, az összes bevételnek, 
1686 ezer forintnak az egyharmadát. Ez 
a magas összeg a siófoki vállalkozók és 
az egyes emberek adakozókészségét, va-
lamint a támogatójegyeket megvásároló 
jelenlévők igyekezetét dicséri. Végezetül 
Kiss Szilveszter testvérünk, Nágocs pol-
gármestere ismertette Wittzmann Mihály 
országgyűlési képviselőnek az egybegyűl-
tekhez intézett kedves levelét. A képviselő 
úr volt az est fővédnöke, azonban egy má-

sik, a Reménység Jótékonysági Hangver-
sennyel időben ütköző program miatt nem 
tudott személyesen jelen lenni. 

A műsor után rendezett állófogadást – 
és a számokat gyakorló zenészek és éneke-
sek számára az ebédet – szintén a Siófok 
és környéki vállalkozóknak köszönhetjük. 
Az állófogadáson nagyon hosszan marad-
tak és beszélgettek a kedves vendégek. 

Hisszük, hogy azon kívül, hogy öröm 
megsegíteni másokat, az elhangzott zene- 
és kórusszámok, és az igei szó nemcsak 
egy múló műsor, hanem a lelkeket meg-
szólító hatalom voltak 2016. december 
4-én Siófokon.

Kissné Benkő Tünde

„Áldott Reménység” 
Jótékonysági Hangverseny Siófokon

Ezzel a címmel rendezett a Gyulai Gyüle-
kezet Adventváró hangversenyt december 
10-én délután. 

A gyülekezet teljesen megtelt ezen 
az alkalmon, amikor a Békés-Csongrád 

megyei Összevont Kórus repítette a zene 
szárnyain Jézus születése és élete helyszí-
neire a hallgatóságot. Pörneki Attila kar-
nagy állította össze a kórusművek sorát, 
amit a Gyulai Gyülekezet versekkel gaz-

dagított. Ady Endre, Babits 
Mihály és Túrmezei Erzsébet 
gondolatai a karácsony mon-
danivalóját hozták közel a 
szívekhez, amit a zene még 
inkább elmélyített. Palotás 
Kristóf lelkész igei gondola-
tai pedig valós útravalóként 
hatottak az adventi várako-
zásban.

A résztvevők a hangver-
seny végén a gyülekezet által 

készített mézeskalácsot és igei gondolatot 
tartalmazó ajándékot vihettek magukkal 
az élmények mellé. 

Legyen áldott Istenünk, akit bemutat-
hattunk ezen az alkalmon is!

Horváth Attila

Krisztus megszületett

Valamennyi  kedves  

Olvasónknak  2Péter 3:18   

versével  kívánunk   

kegyelemben  gazdag,   

áldott  új  esztendőt!
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Többéves együttműködés eredménye, 
hogy a külföldön is hírneves, hévízi 
Musica Antiqua reneszánsz együttes idén 
is felvállalta, hogy a Hévízi Gyülekezet 
tagjaival adventi jótékonysági hangver-
senyt szervez. Sajnos minden évben talá-
lunk támogatásra váró ügyet, és a „sajnos” 
itt azt jelenti, hogy a környékünkön is sok 
rászoruló ember él, aki kénytelen a mások 
jóindulatára bízni magát és családját.

A helyi Családsegítő és Jóléti Szol-
gálat segítségével találtunk rá az idei tá-
mogatottunkra, egy három kisgyermeket 
egyedül nevelő nagymamára. Személye-
sen is találkoztunk velük, meghívtuk őket 
a hangversenyre, és nem csupán pénzbeli 

támogatást tudtunk nyújtani, hanem 
tartós élelmiszereket, ruhákat és játé-
kokat is gyűjtöttünk és adományoz-
tunk nekik. 

A hangverseny arra is jó alkalom, 
hogy vendégül lássuk az imaházunkba 
látogató, nem adventista embereket, 
és egy kis ünnepi hangulatot varázsol-
junk a hozzánk látogatóknak. Ilyen-
kor nem csupán az együttes szólaltatja 
meg csodálatos hangszereit, de énekel az 
adventista kórus, verset mondunk és igei 
gondolatok is elhangzanak. Minden adott 
tehát egy igazi ünneplésre.

Advent idején nagyon sok emberben 
megszólal a hang, ami jótékonykodásra 

szólítja őket, de én azt gondolom, hogy 
egész évben szükség van a segítségnyúj-
tásra, hiszen ezek az emberek gyakran ön-
hibájukon kívül jutnak ilyen helyzetbe, és 
egyedül nem tudnak a bajból kijutni.

P. T.

Jótékonysági hangverseny Hévízen

Isten különleges gondoskodásának kö-
szönhetően sok fagyos nap után szép 
napsütéses, már-már tavaszias időnk volt 
december 11-én, vasárnap. A gyülekezet-
ből szép számmal gyűltünk össze, de most 
nem az imaházban, hanem a mellette lévő 
kisházban. 

Ezt a mostani alkalmat is sok előké-
szület előzte meg. Készültek a különböző 
kézműves remekek, szárazsütemények és 
még ki mivel tudott hozzájárulni. Végül 
mindezekből összeállt egy látványos vásá-
ri kínálat, amiből az érkező vendégek ked-
vük szerint válogathattak. Na és természe-
tesen idén sem maradt el a kürtöskalácssü-
tés; ebbe is sokan bekapcsolódtak. Volt aki 
dagasztott, volt aki a tésztát készítette elő, 
volt aki a tűzet élesztette fel, és volt, aki 
sütötte, forgatta. Időnként váltottuk egy-
mást, mivel nagy keletje volt, kb. 150-200 
db fogyott el belőle. 

A sok munka ellenére nagyon jó volt a  
hangulat, sokfelé csendült fel vidám neve-
tés. Valószínűleg ez és a kürtöskalács illa-
ta vonzotta a falubelieket, akik szép szám-
mal látogattak el hozzánk. Nézelődtek, 
válogattak, vásároltak. Tudták ők is, hogy 
az itt hagyott pénz jó helyre kerül, mivel 
ez a bevétel adja a jövő évi szünidei bib-
liatábor alapösszegét. Aki nem vásárolt, 
az sem ment el üres kézzel, mert kedvére 
válogathatott a ruhabörzén, amely minden 
részvevő számára ingyenes volt. 

Eközben elkészült a finom bableves 
a konyhában tevékenykedők jóvoltából. 
Frissen kisült pogácsával együtt jóízűen 
fogyasztottuk, de az egész alkalom külön-
legessége az volt, hogy együtt tölthettük 
ezt a napot, mindannyiunk örömére. Jó 

volt együtt lenni úgy, hogy a szombatna-
pon kívül, kötetlenebbül találkozhattunk 
egymással. 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, 
részt vett, tett érte! Reméljük, nem kell 
egy évet várni, hanem hamarabb megis-
mételhetjük, akár egy kirándulással egy-
bekötve! 

Nagy Nikolett

Karácsonyi vásár és közösségi nap 
Lovasberényben

Szeretettel meghívunk a 2017-es

Fiatalok  Jézusért Konferenciára
Témánk: Készülj Istened elé!

Időpont: 2017. január 25–29.
Helyszín: Budapest 
Előadók: Jerry és Janet Page,  
Jan Harry Cabungcal
Szemináriumvezetők: 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

Jó tudni!
Az Adventista félóra 2017. évi  

műsorainak tervezett időpontjai:

február 10.,  március 17.,  
április 14.,  május 19.,  június 9.,   
augusztus 11.,  szeptember 15.,  

október 13.,  december 8.

    

A 2017-es 10 napos  
imaközösség időpontja:

január 11–21.
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Peter Bo Bohsen az 
ÉS Napokra időzítette 
magyarországi látogatását, 
amelynek célja a cserkészet 
népszerűsítése és a hazai 
adventista cserkészveze-
tőkkel való találkozás volt.

Az újonnan választott cser-
készigazgató minden napra 
tartogatott nekünk érdekes 
programokat, amik új ol-
dalait mutatták be annak, 
hogy hogyan is lehet még sokszínűbben be-
vonni a cserkészetbe a fiatalokat. 

Vasárnap délelőtt Peter, Csizmadia Robi 
uniótitkár, ifjúsági koordinátor és mi, a Tábor-
tűz Adventista Cserkészközösség vezetői egy 
cserkészies hangulatú beszélgetésen vettünk 
részt.

Peter kérésére először a hazai adventista 
cserkészmunka múltjáról és jelenéről, a há-
rom adventista cserkészcsapat működéséről 
adtunk tájékoztatást. Megosztottuk vele lá-
tásunkat is: legyen adventista cserkészcsapat 
minden megyében, országszerte összesen 
1000 adventista cserkésszel.

Rákérdezett, milyen nehézségekkel küz-
dünk. Elmondtuk neki, hogy meglátásunk 
szerint a legfőbb probléma az, hogy nem elég 
széleskörű az ismertsége ennek a mozgalom-

nak, vagy ha tudnak is róla, 
nem eleget, és így sokszor 
félreismerik. Ennek gyöke-
re elsősorban abban kere-
sendő, hogy a kommunista 
diktatúra 40 éve alatt tiltott 
volt a vallásos gyermek- és 
ifjúsági munka. Szintén rit-
kuló, de létező tévhit még a 
cserkészettel kapcsolatban, 
hogy katolikus szervezet, 
holott világszerte közel 3 
millió adventista cserkész 

van, a további mintegy 50 milliónak pedig 
csak mintegy 20%-a katolikus. Istennek hála, 
ezek a tévhitek egyre inkább visszaszorulnak, 
és egyházunk újabb és újabb tagjai látják meg 
a cserkészetben rejlő missziós lehetőséget. 

A Magyar Cserkészszövetségben is 
pusztán a gyakorló hívők hazai aránya tük-
röződik. Az alacsony számarányunk azonban 
semmilyen negatív befolyással nincs a hitünk 
cserkészként történő gyakorlására és tovább-
adására, mivel a cserkészet arra neveli a fia-
talokat, hogy saját felekezetük tanítása szerint 
mélyüljenek el a hitben. Szombatünneplésünk 
kapcsán legtöbbször a cserkésztestvériséghez 
méltó, megoldást kereső hozzáállással és érté-
keink elismerésével találkozunk.

Peter azon kérdésére, hogy hogyan jele-
nítjük meg ezeket az értékeket a Szövetségen 

belül, elmondtuk, hogy a Tábortűz Adven-
tista Cserkészközösség létrehozásával erre 
számos lehetőségünk adódott. Tanácskozási 
jogot nyertünk a Szövetség országos döntés-
hozó testületeiben, és részt veszünk a nevelési 
program fejlesztésében is. Az utóbbi kere-
tében igyekszünk tovább erősíteni a próba-
rendszer már eddig is vallásos jellegét, és azt 
jobban az adott felekezet igényeire szabha-
tóvá tenni. Továbbá, a világszéles adventista 
cserkészet gazdag ötlettárából merítve új – a 
Biblia igazságait és a gyakorló keresztény élet 
más felekezetek számára kevésbé ismerős te-
rületeit elmélyítő – különpróbákat kidolgozni, 
meghonosítani. Ehhez kapcsolódik majd a 
Tábortűz jelvény egyenruhán történő rendsze-
resítése is, amelynek kettős célja van: egyfelől 
motiválni a fiatalokat a viselés feltételéül sza-
bott teljesítmény elérésére, másfelől hirdetni a 
Szövetség többi tagja felé az adventista cser-
készet létét és aktivitását. 

Peter nagy érdeklődéssel hallgatta ezirá-
nyú terveinket, és elmondta, hogy a divízió 
több országában hasonló a helyzet, ezért java-
solta a megvalósítás során a szoros együttmű-
ködést, konzultációt.

Végezetül egy kedvcsináló vetítés kereté-
ben Peter meghívott minket a jövőre Norvégi-
ában megrendezendő divíziós cserkészvezetői 
találkozóra és a 2019-es divíziós nagytáborba, 
Wales-be.                                                 H. M.

Hazánkban járt a divízió cserkészigazgatója

Ezúttal Budakalászon gyűltek össze az adven-
tista cserkészcsapatokban szolgáló vezetők, 
hogy cserkésztestvéri körben, együtt ünnepel-
jék a szombatot, majd beszámoljanak egymás-
nak az elmúlt egy évben végzett munkájukról, 
és egyeztessék terveiket a jövőre nézve.

Szombat reggel imaórával kezdtünk. 
Kiscsoportokban megosztottuk egymással 
nehézségeinket és örömeinket. Az előbbiekért 
könyörögtünk, az utóbbiakért hálát adtunk. Az 
imaórát közös énekkel zártuk.

A délelőtt további részére Bekő Zoli cser-
késztestvérünk saját fejlesztésű, profin kidol-

gozott társasjátékát választottuk. A kerettörté-
net az apostolok korába vitt minket.

A késői ebédet áhítat követte, majd a 
szombatzárás után kezdetét vette a munka. 
Először Kassai Csaba, a budapesti központú 
Huenergardt János Frigyes (HJF) cserkész-
csapat parancsnoka, majd a nagykanizsai köz-
pontú Négylevelű Fa (NLF) cserkészcsapat 
vezetősége ismertette az elmúlt év tevékeny-
ségeit. A HJF frekventált helyzete miatt pl. 
rendszeresen szolgál az unió és a DET köz-
ponti rendezvényein: a Margit-szigeti „Gye-
re, ahogy vagy!” napon és a hitmélyítő kon-

ferencián, valamint az „A” 
gyülekezet meghívására az 
ottani gyerekek körében 
kezd munkába, támogatva 
ezzel az ott indult Tesz-vesz 
gyülekezeti programot. 
Az NLF a középiskolás és 
egyetemista korosztályba 
tartozó, elsősorban nem 
adventista hátterű fiatalok 
és a szüleik körében kifej-

tett kreatív missziós tevékenységével tűnik 
ki, továbbá elindítottak egy kiscserkész őrsöt, 
amely szombat délutánonként vonzza a kicsi-
ket és szüleiket a gyülekezet korábbi lelkész-
lakásából kialakított Cserkészlakba.

A pizzavacsora után a X. (pesti) Kerületi 
Nagytábor tapasztalatait értékeltük ki, ahol 
idén nyáron a HJF és az NLF táborozott együtt 
1300 nem adventista cserkésszel (ahogy arról 
az AdventInfo szeptemberi számában már be-
számoltunk).

Ezután Matlák Timi, a TET területén 
működő Michnay László (ML) cserkész-
csapat parancsnoka számolt be a bózsvai 
fürkésztáborral közös programjukon szerzett 
tapasztalatokról.

Vasárnap a reggeli után Hegyi Marci a 
Tábortűz szeptemberben megválasztott elnö-
keként adott áttekintést a Magyar Cserkész-
szövetségen belül idén létrehozott adventista 
lelki közösség felépítéséről, jelentőségéről és 
a jövő évre tervezett tevékenységéről. (Lásd 
az AdventInfo novemberi számát.) Ennek 
kapcsán megvitattuk a Szövetség döntéshozó 
fórumain való esetleges szombati részvétel 
lehetőségét (mint szolgálat), létjogosultságát, 
veszélyeit, alternatíváit.

Ezt az ML csapatbeszámolója követte, 
melyet Matlák Timi és Rácz Béla ismertetett. 
Az ML jövőre ünnepli fennállásának 25. év-

Országos adventista cserkészvezetői 
találkozó  –  Hangyaboly 2016

A találkozó résztvevői
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Szabó Imréné
sz.: Manaila Ibolya

1920–2016

A Békési Gyülekezet legidősebb tagját veszí-
tette el. A közösség ez év januárjában 96. szü-
letésnapján köszöntötte Ilonka nénit, aki 1920. 
január 29-én született Beregszászon, egy nagy-
család első gyermekeként. Családjában a görög 
katolikus vallást gyakorolta, majd szüleivel 
együtt 1937. június 19-én az Adventista Egy-
házhoz csatlakozott. Az alámerítést Csizmár 
László lelkész testvér végezte a Vérke folyóban. 

Eleinte a Nagymuzsalyi, majd a Békési 
Gyülekezet hűséges, építő tagja volt. 

Szabó Imre testvérrel 1945-ben kötött há-
zasságot. Együtt ünnepelték a Békési Gyüle-
kezettel 70 éves, boldog házasságban eltöltött 
évfordulójukat. 

Ilonka néni szerette a rendet, a tisztaságot, 
férje gondnoki tisztsége mellett is sokat segí-
tett. A jó Atya kiemelkedő tehetséggel aján-
dékozta meg az emberekkel való kapcsolatok 
kialakításában és ápolásában. Örömmel tett 
bizonyságot az Úr Jézus szeretetéről, közeli el-
jöveteléről. Szívesen vállalta előre haladott ko-
rában is hitelveink tanítását, a keresztelendők 
felkészítését a gyülekezetben. Szeretetteljes, 
emberséges lénye vonzotta a megsebzett, sérült 
lelkű embereket, akik számára lelki, vagy szük-
ség esetén anyagi segítséget is nyújtott.

Türelemmel, békével hordozta saját szen-
vedéseit. A jó Isten különös kegyelméből utol-
só napjaiban, óráiban is megmaradt tiszta gon-
dolkodása, amikor két karját magasba emelve 
imádkozott Isten felé vágyakozva, áldást kérve 
környezetére.

Búcsúzóul a szent szombatnapi vezérigé-
vel, Ez 37:12–13 verseinek ígéreteivel erősítet-

te, vigasztalta a gyászoló családot és a gyüle-
kezetet, miután 2016. február 20-án befejezte 
földi vándorútját.

Rajki Ferencné

  

Németi Gáborné
sz.: Dajka Margit

1935–2016

Margit néni a Viharsarokban született és nevel-
kedett hívő családban és a gyulai gyülekezet 
kebelében. 

1952-ben Gyulán kötött szövetséget Urá-
val, az alámerítését Pásztor József lelkész test-
vér végezte. A gyülekezet aktív tagja lett, életét 
a misszió hatotta át.

1954-ben kötött házasságot szeretett férjé-
vel, Németi Gáborral, aki nemcsak házastársa, 
de lelki társa is lett élete végéig. Bár gyerme-
kük nem született, de sok „gyermeket” vezettek 
az Úrhoz odaadó missziós lelkületük, segíteni 
vágyásuk által.

1980-ban szívműtéten esett át, ami to-
vábbi életére kiható tapasztalattal gazdagítot-
ta. Ismert volt lelkesedése Isten szeretetének 
megosztásában. Mindig volt jó szava, egy-egy 
könyve azoknak, akikkel kapcsolatba került 
a városban, a piacon, az orvosi rendelőben és 
minden helyen.

Kamuton, Szabadkígyóson és Gyulán élte 
gyülekezeti életét, ahol mindig kivette részét a 
szolgálatokban, nem rejtette véka alá lelki aján-
dékait, mint Isten jó sáfára és munkása.

Súlyos betegsége végén, 2016. augusztus 
8-án tette életét Istene kezébe.

Ravatalánál Stuber György, Czinkota And-
rás és Kovács László lelkész testvérek szólták 
az Úr bátorító Igéjét és támasztottak reményt 
Istenben a hallgatóság és a búcsúzók szívében.

Az Úr közel!
ha

  

Kónya Károlyné
sz.: Labancz Julianna

1930–2016

1930. április 19-én született a Körmösdpuszta 
melletti Kutastanyán két özvegyszülő második 
házasságából, negyedik gyermekként. Négy 
féltestvérükkel egy nagy testvérközösséget al-
kottak. 

Tizenhat évesen édesanyja példáját követ-
ve megkeresztelkedett és haláláig az Adventis-
ta Egyház tagja maradt. Huszonöt éves korában 
költözött Budapestre tanulni gyors és gépírást. 
Itt ismerkedett meg férjével, Kónya Károly-
lyal, akivel 1956-ban házasodtak össze. Két 
gyermekük született, Júlia és Károly. Két gyer-
mek mellett végezte a középiskolát és kitűnőre 
érettségizett. Annak ellenére, hogy Budapesten 
élt, gyakran látogatott haza testvéreihez, a szí-
ve mindig visszahúzta szülőföldjére. 

A nagy családi közösséghez való ragasz-
kodása Budapesten is megmaradt, mivel gyer-
mekeivel egy közös telken laktak a későbbiek 
folyamán is. Gyermekei házasságából egy-egy 
unoka születet. Lili és Zsófi. Amint nyugdíjas 
lett, szeretettel és boldogan vette ki részét az 
unokák nevelésében. 

Férje 71 éves korában távozott el a család-
ból, özvegyként is aktívan ápolta a nagycsalá-
di kapcsolattartást. 2013-ban romlott meg az 
egészségi állapota, onnantól kezdve háromszor 
került kórházba. Végig otthonában ápolta őt a 
családja szeretettel és odaadással. 

Szeptember 30-án a kispesti temetőben 
volt családi búcsúztatása, hamvainak végleges 
nyugalomra helyezése október 14-én volt, kí-
vánsága szerint, a Körmösdpusztai temetőben 
szülei mellé, a szabadságot jelképező nagy 
pusztaság közepén. 

Temetésén Farkas Attila lelkész szolgált a 
szeretet himnuszát idézve a Szentírásból. Iste-
nünk adja, hogy ahol először látta meg a nap-
világot Juci nénék, ott lássa meg újra, amikor 
Jézus Krisztus szólítja majd az övéivel együtt.

F. A.

Búcsúzunk...

fordulóját. Ennek kapcsán tervezik megírni a 
csapat történetét, a pünkösdi hosszú hétvégére 
pedig összehívni mindazokat, akik ennek va-
laha is részesei voltak.

Várnagy András, az NLF parancsnoka és 
a Tábortűz Bizottságának vezetője a mindhá-
rom csapatot érintő rövid és középtávú ter-
vekről vezetett beszélgetést. Szó volt a jövő 
évi találkozók időpontjairól, a Tábortűz szer-
vezésében tervezett cserkész szombatokról, a 

2018-ban Magyarországon rendezett közép-
európai nagytáboron és a 2019-ben Wales-ben 
és Csehországban rendezett divíziós nagytá-
borokon való részvételi szándékunkról.

Végezetül Tóth Eszter, Stee a Fiatalok Jé-
zusért Konferencia egyik cserkész szervező-
jeként ismertette az FJK szombat délutánján 
egy cserkész szekció tartásának lehetőségét, 
gyűjtött hozzá ötleteket és a lebonyolításához 
jelentkezőket.

Ezután már csak a találkozót szervező 
Stee-t és Várnagy Annát dicsérő lencseleves 
elfogyasztása és a helyszínül szolgáló buda-
kalászi cserkészház eredeti állapotba történő 
visszaállítása maradt hátra, és véget ért az idei 
Hangyaboly. Indult mindenki haza, folytatni 
– köszönésünkhöz híven – a jó munkát – Jé-
zusért.

H. M.
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A D R A  h í r l e v é l

Régóta foglalkoztatott, hogy gyülekezeti kö-
zösségként többet kellene tennünk kerületünk 
lakóiért. Motoszkált bennem a gondolat, hogy 
egy jótékonysági koncertet szervezzünk olyan 
családok számára, akik önhibájukon kívül ke-
rültek nehéz anyagi helyzetbe, mert beteg gyer-
mekeket nevelnek. 

A valóság csodálatosabb lett, mint hitem 
álma. Csordultig van a szívem hálával Istenünk 
végtelen jóságáért. A Pestlőrinc „B” Gyüleke-
zettel elkezdtük a szervezést. A Pestlőrinc „A” 
Gyülekezet is segített. A Gödöllői Gyülekezet 
énekkara, az Acapella és Musica énekegyüttes-
sel közösen vállalta a zenei szolgálatot, Lázárné 
Nagy Andrea vezényletével. Az alpolgármester 
úr azonnal a nemes ügy mellé állt, és a koncert-
re ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a Rózsa 
Művelődési Ház dísztermét. Segített szponzort 
keresni, a helyi médiában való reklámozásban, 

és mint egyik fővédnök, az 
adományok átadásánál iga-
zi hívő szemlélettel beszélt. 
A másik fővédnök, Kucsák 
László országgyűlési képvi-
selő úr, azonnal igent mondott 
nem csupán a védnökségre, hanem fel is lépett 
a koncerten. A kerületi Dohnányi Ernő Zeneis-
kola is támogatónk lett. Több testvérünk tanít 
ebben az intézményben, de rajtuk kívül más ta-
nárok is önkéntesen felléptek. Eckhardt Gábor 
zongoraművész is vállalta a nemes szolgálatot. 

A két rászoruló család kiválasztása is cso-
dálatos módon történt. Egyértelműen a jó Isten 
vezetését láttuk benne. Mellénk állt az ADRÁ-n 
kívül a XVIII. kerületi Vöröskereszt és több 
nagyvállalat is, mint pl.: a Budapest Airport. E 
helyen szeretnénk megköszönni mindazoknak 
a testvéreinknek, és az ország különböző terü-

letén élő gyülekezeteknek, 
akik anyagi támogatással, 
ill. jelenlétükkel segítettek! 
Az egész szervezési, előké-
születi munka során végig 
azt éltük meg, ahogy a jó 
Isten mellettünk áll, nyito-
gatja előttünk az ajtókat, és 
támogatja ügyünket. 

A 2016. november 
27-én megrendezett jó-
tékonysági koncert igazi 
meghitt, felemelő alkalom 

volt családias légkörben. Több mint százan, 
akik eljöttek a rendezvényre, a belépéskor igét 
kaptak a kezükbe. A koncerttel ugyanis nem 
csupán a segítségnyújtás volt a célunk, hanem 
minél több ember megszólítása az evangélium-
mal. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. 
A családonként 500-500 ezer forintot tudtunk 
a koncert végén átadni, és azóta is érkeznek 
felajánlások. Még mintegy 100-100 ezer Ft 
örömteli átadása vár ránk. Az egyik családban 
az édesapa mélyen meghatódott azon, hogy 
még vannak, akik becsületesek és önzetlenül, 
szeretetből, nem pedig anyagi érdekből akar-
nak segíteni. 

A koncertet a Bp. XVIII. kerületi televízió 
azóta is naponta többször levetíti. A koncert 
végén készített interjúban az alpolgármester úr 
ihletett gondolatokat mond hitről, összefogás-
ról és elismerő szavakat az Adventista Egyház-
ról. Lehetőséget kaptunk a helyi médiában az 
evangélium megjelenítésével, az önkormány-
zat felé pedig a már korábban kialakított jó 
kapcsolat egyházukkal, még jobban megszilár-
dult. Legyen áldott érte Urunk szent neve!

Amotáné Benkő Noémi

2016. december 1-jén ezt a néhány szót hal-
lottuk sok-sok kisgyermektől. Ők azok, akiket 
2004 óta folyamatosan támogatunk, látoga-
tunk. Számukra a család távoli kép, mely sok-
szor hideg, durva, fájdalmas vagy éppen nem 
létező! 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermek-
védelmi Központba látogattunk aznap, ahol a 

környező lakásotthonokban élő gyer-
mekek, ismerős arcocskái mosolyog-
tak ránk. Nagylelkű, rendszeres támo-
gatóinknak köszönhetően a gyerme-
kek egy színjátszó csoport előadását 
láthatták a szeretet erejéről, továbbá 
Mikulás csomagot, édességet, müz-
lit, játékokat és ruhát kaptak. Bodnár 
Zsóka néni, aki az ADRA táborból 
személyesen is ismeri őket, és az elmúlt évek 
alatt többször is meglátogatta az intézmény 
lakóit, egy szép történetet is mondott. Őszin-
teségről, nagylelkűségről, mely egy kislányról 
szólt. A kicsik azonosultak a szereplőkkel, átél-
ték mindazt, ami erőt adott nekik. Végül győ-
zött a szeretet hatalma!

A színészek bevonták a gyerekeket is az 
előadásba. Akik nagy lelkesedéssel siettek a 
történetben szereplők „segítségére”. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy sokan felszabadultan, nehéz 

és szomorú helyzetüket feledve tudtak részt 
venni a programban. Azonban bárhogy is ala-
kulnak a kis drágáink hétköznapjai, a látogatás 
és az együtt töltött órák emléke örökre megma-
rad! „Akkor adakozol igazán, amikor önma-
gadból adsz!” – hangzanak fülemben az indiai 
költő, Kahil Gibran szavai. Legyen így még 
sokszor! Munkatársainkkal és önkénteseinkkel 
imádkozunk azért, hogy Isten adjon számukra 
igazi támaszt!

Lőrincz Melinda

Áldott reménység  
  Pestszentlőrincen

„De jó, hogy újra találkozunk!” Bodnár Zsóka néni történetet mesél

Én is! Én is… segítek!


