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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2017. január 28.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XIX. évfolyam 1. szám

„Kit küldjek el,  
ki megyen el nékünk?”

Lelkészi meghatalmazás a kecskeméti körzetben

Ünnepélyes alkalomra gyűltünk össze kö-
zelebbről és távolabbról 2016. december 
17-én a kecskeméti adventista kápolná-
ban. Árvai Pálma lelkészi meghatalmazás-
sal lépett abba a szolgálatba, melyre Isten 
hívta el őt. Az ünnepélyes istentiszteleten 
Ősz-Farkas Ernő egyházterületi elnök és 
Csizmadia Róbert uniótitkár szolgált kö-
zöttünk. Felemelő volt hallani és látni az 
ének-, zene- és versszolgálatokat, a gye-
rekek kedves énekét, amikor mindannyian 
egy szál rózsával köszöntötték Pálmát, de 
áhítattal hallgattuk az ünnepélyes fogada-
lomtétel szövegét is.

„Az Isten Szentlelkével való együtt 
járás az, ami felkészíti mind a nőket, mind 
a férfiakat Isten nyájának pásztorolására” 
– idézte Ellen White szavait Csizmadia 
Róbert, amikor bemutatta Árvai Pálma 
életútját és megfogalmazta, mit is jelent 
pontosan a lelkészi meghatalmazás. 

A lelkészi meghatalmazás a felszente-
léshez hasonló jogosítványokat ad, tehát a 
meghatalmazott személy lehet körzetveze-
tő, prédikál, úrvacsorát oszt, keresztel, es-
ket, de mindezt kizárólag a Magyar Unió 
területén. A világszéles egyház 1872-ben 
bízott meg először nőt lelkészi szolgálat-

tal, Magyarországon 1990 óta gyakorlat a 
lelkésznők meghatalmazása.

Ősz-Farkas Ernő Ézsaiás 6:8-at vá-
lasztotta alapigének, és mindnyájunknak 
feltette a kérdést: „»Kit küldjek el, ki 
megyen el nékünk?« Ésaiás korában igen 
aggasztó volt a nép lelkiállapota. A külső-
ségek kedvelése, a hitetlenség, a nyakas-
ság, a gőg általános volt. Nem csoda, hogy 
a fiatal Ézsaiás elcsüggedt. De Istentől sem 

kap sem útmutatást, se tanácsot, se recep-
tet a baj orvoslására. Valami egészen mást 

kapott. Láthatta a mennyei 
tróntermet, ahol harsog-
va dicsőítették Istent az 
angyalseregek, úgy, hogy 
remegett tőle a föld. 

Ezt szemlélve Ézsaiás 
már nem csak a nép ször-
nyű állapotát látja, hanem 
saját magáét is. Senki sem 
indulhat el addig külde-
tésbe, amíg el nem veszíti 
saját csalhatatlanságának 
tudatát. 

Amíg nem éltük át 
személyesen Isten meg-

bocsátását, ahogy Ézsaiás is, nem tudunk 
egymásnak sem megbocsátani.

Isten teljesen hétköznapi embereket 
hív el a szolgálatra. A feladat, amit kapnak, 
azonban igen kockázatos. Teljesíteni csak 
azok tudják, akik jártak a trónteremben és 
jogosítvánnyal rendelkeznek” – mondta 
Ősz-Farkas Ernő az igehirdetésben.

Pálma feladata sem lesz kevesebb, 
mint, hogy a rábízott drágaköveket (Isten 
népe) segítse a tulajdonosához eljuttatni. 

Árvai Pálma 1981-ben Marosvásár-
helyen született. Édesapja szintén lelkész 
volt, aki mellett egészen kislány kora óta 
segédkezett. Teológiai tanulmányait Pé-
celen és Newboldon végezte. Férje, Árvai 
Tamás szintén lelkész. Két gyermekük 
van. Csongor 5, Veselke 3 éves. A lelkészi 
munkában Pálmához a gyermekekért és 
családokért végzett szolgálat áll a legkö-
zelebb. Két éve költöztek Kecskemétre, 
korábban a nyíregyházi körzetben szol-
gáltak. Pálma januártól a Kiskőrösi Gyü-
lekezet lelkésze lesz, Kecskeméten pedig 
Tamással közösen szolgálnak majd.

Isten áldását kérjük Pálma és családja 
életére és szolgálatára egyaránt!

Ambrus Gyöngyi

Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke  
mond felszentelő imát

Köszöntések…

Árvai Pálma szól az ünneplő gyülekezethez
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Ünnepélyes istentiszteletre készültünk ja-
nuár 14-én szombaton Székesfehérváron, 
az „A” Gyülekezetben. Bihari Csaba, a 
Dunamelléki Egyházterület titkára iktatta 
be Hites Gábor testvérünket Lovasberény, 
valamint Székesfehér-
vár „A” és „B” Gyüle-
kezeteinek lelkészévé.

Közös éneklések, 
kórus- és versszolgá-
latok hangolták fel lel-
künket már az alkalom 
elején. „Vágyunk-e 
szentelt életet élni? Jé-
zus élete a példakép” 
– hallottuk a Lovas-
berényi Gyülekezet 
énekkarától. Tízéves 
kislány szólózott ked-
ves hangján: „Szeret-
lek, ó, Uram, hálám szívemből fakad, és 
éneklem, hogy áldott légy, Uram.” De fel-
zengett a nyáron alakult férfikar éneke és 
a Székesfehérvári „A” Gyülekezet kórusa 
is, kiegészülve a „B” néhány tagjával.

Az igehirdetés előtt Hites Gábor szólt 
a vidáman mosolygó legkisebbekhez. Hó-
pelyhecskék képeit mutatta, milyen cso-
dálatosan szépek, és nincs közöttük két 
egyforma, és lám, bennünket, embereket 
is „csodálatos módon megkülönböztetett” 
a jó Isten (Zsolt 139:14).

A beiktatási istentiszteletet Bihari 
Csaba testvér tartotta Filippi 2:20–22/a és 
29. alapján. Kiemelte, mennyire fontos, 
hogy a lelkész és a gyülekezete ismerje 
fel a közös szolgálat szépségét, fontossá-
gát. Pál mindig a gyülekezet javát kereste, 
ezért elengedte, elküldte Timótheust. Az 
apostol hatalmas munkát végzett, de Isten 
a hozzáállást, a lelkületet értékeli, az oda-
adás örömét, nem a szolgálat nagyságát. 
Szomorú, hogy mindig van két csoport a 
gyülekezetekben: a támogatók, akik ag-
gódnak a testvéreikért, ezért dolgoznak 
értük, és a gyanakvók, a kritizálók, akik 
hátráltatják, akadályozzák az igazi mun-
kát. Melyik csoportba akarunk tartozni? 

Engedjük-e, hogy Isten mun-
kálkodjon bennünk és általunk? 
Akkor a szolgálatunk nem terhes 
feladat, hanem túláradó öröm.

Az igehirdetés után Bihari 
testvér áldást 
kérő imát mon-
dott Hites Gáborért és a 
családjáért, akik a há-
rom gyülekezet presbi-
tereivel együtt leborul-
tak az Úr előtt.

Ezt követően Gábor 
köszöntötte a gyüleke-
zeteket: „Velünk együtt 
munkálkodván ti is az 
értünk való könyörgés-
ben, hogy a sokak által 
nekünk adatott kegyel-
mi ajándék sokak által 

háláltassék meg miértünk” (2Kor 1:11). 
Közös szolgálatra hívta a gyülekezeteket, 
a lelki ajándékok „összehordására”, hi-
szen „mindenkinek haszonra adatik a Lé-
leknek kijelentése” (1Kor 12:3–7). Továb-
bá kérte, ne féljünk felkeresni őt a bajaink-
kal, attól tartva, hogy a munkája leterheli. 
Ne várjuk meg, hogy késő legyen.

Ezután üdvözlések hangzottak el. 
Először Nagy Imre, a Lovasberényi Gyü-
lekezet presbitere köszöntötte: „Az Úr szi-
lárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját 
kedveli” (Zsolt 37:25). Majd Kohári Zsolt, 
a Székesfehérvári „A” Gyülekezet presbi-
tere bátorította: „Bizodalmad legyen az 
Úrban teljes elmédből, a magad értelmére 
pedig ne támaszkodjál” (Péld 3:5–6). Vé-

gül Omischl Tibor, a Székesfehérvári „B” 
Gyülekezet gyülekezetvezetője szólította 
meg: „Ne félj, hanem szólj és ne hallgass: 
mert én veled vagyok és senki sem támad 
reád, mert nékem sok népem van ebben a 
városban” (ApCsel 18:9–10).

Az ünnepélyes istentisztelet végén a 
három gyülekezet összevont vegyes kara 
zengett éneket, kifejezve az összefogás és 
az együttműködés vágyát, készségét is: 
„Az Úr őrizőm, pajzsom és szabadítóm.”

Mindannyian a jó Isten áldását, ke-
gyelmét, vezetését kívánjuk az újonnan 
beiktatott lelkész testvérünk életére, mun-
kájára!

Omischl Tibor, Sasvári Hajnalka

Odaadó, örömteli, közös szolgálat 
Lelkészbeiktatási istentisztelet a székesfehérvári körzetben

Közel 10 éves hagyomány már, hogy minden év 
február utolsó hétvégéjén tartunk egy Gyűrű-kúrát 
kifejezetten azoknak a pároknak, akik most ké-
szülnek a házasságra, friss házasok, vagy együtt 
járnak, és mielőtt komolyabbra fordulnának a 
dolgok, szeretnének biztosra menni.

Az egész hétvégés, interaktív rendezvényen 
a házasság 10 legfontosabb területét járjuk körbe 
rengeteg játékkal és gyakorlattal.

A rendezvény egyházi támogatással valósul 
meg, ezért azon a keresztény etika általános elvei 
érvényesek (házasság előtt álló fiúk és lányok kü-
lön szobákban kerülnek elhelyezésre).

Helyszín: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 
3., Platán Panzió (itt lesz a szállás, az előadások 

helyszínéről a létszám ismeretében döntünk). 
A szálláshelyet itt megnézhetitek: http://www.
platanszallashely.com

Időpont: február 24-én 16.00 órától 26-án 
14.00 óráig.

Részvételi díj: egyháztagok 35 000 Ft/pár 
áron vehetnek részt. A részvételi díj magában 
foglalja a szállást és (lakto-ovo vegetáriánus) ét-
kezést is.

Jelentkezési határidő: február 10.
Részletek és regisztráció: www.gyuru-kura.hu

Szeretettel vár benneteket az előadó: 
Dr. Mihalec Gábor

Házassági felkészítő Gyűrű-kúra
Rövid jelentkezési határidővel!

A beiktató, áldást kérő imádság  
elhangzásának ünnepélyes pillanata

Hites Gábor szól az Igéből

Presbiteri köszöntés
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Megkésve ugyan, de sze-
retnénk megosztani veletek 
örömünket, amikor is egy 
szép és igazán felemelő al-
kalmon vehettünk részt 2016. 
október 15-én, Miskolcon, a 
Füzes utcai gyülekezetben. 
Ezen a szombaton Árvai Pé-
ter, Fekete Zsolt és Muskatal 
Szabolcs testvérünket presbi-
terré szentelték. 

A régióban régóta nagy szükségét 
éreztük új presbiterek szolgálatának. Iga-
zán hálásak vagyunk, hogy Isten készít 
embereket nagyobb felelősség vállalására 
munkájában. Minden testvérnek feladatot 

szán, csak rajtunk áll, hogy elvállaljuk-e. 
Atyánk ismeri összes gyermeke adottsá-
gát, így választ nekünk kihívást és célt. 
Azt szeretné, hogy fejlődjünk az Ő keze 
által.  „Mert az Ő alkotása vagyunk, te-

remtetvén általa a Krisztus Jézusban jó 
cselekedetekre, amelyeket előre elkészített 
az Isten, hogy azokban járjunk” (Ef 2:10). 

Ezt az áldott délutánt szolgálatok sora 
tette még emelkedettebbé. Isten Igéjét és 
a felszentelő imát Hegyes-Horváth Géza 
szólta. Az ima pedig áldást kért nem csak 
az új, hanem a már feladatukat végző pres-
biterek szolgálatára is. Nagyon fontos, 
hogy ezáltal a tapasztalt elöljárók is meg-
erősödtek. Ezekben a megpróbáló időkben 
Isten minden gyermekének – bármilyen 
szerepet töltsenek is be az Ő tervében – 
szüksége van támogatásra, segítségre.

Fekete Zsolt testvér Bükkszentke-
reszten, Kazincbarcikán és Izsófalván fog 
szolgálni. Muskatal  Szabolcs testvér Szir-
mán tölti be feladatát. Árvai Péter testvér 
pedig Miskolcon, a Füzes utcai gyüleke-
zetben végzi majd munkáját. Isten áldása 
kísérje őket!

Biróné Vargyas Márta

Presbiterszentelés a miskolci 
körzetben

Az utóbbi négy hónapban kétszer is ki 
kellett nyitni Ráckevén, a gyülekezetben 
a keresztelő-medencét. Szeptemberben 
Ócsai Evelin, decemberben Kirschner 
Enikő és Babarczi Ádám kötött szövetsé-
get az Úr Jézussal. Míg Evelin adventista 
szülők gyermeke, addig Enci és Ádám út-
törőként nyitotta meg az utat, hogy a Meg-

váltó a családjukba költözzön. Enikő útja 
elég tekervényes volt, de végül egyértel-
műen, tiszta szívből Isten mellett döntött. 
Ádámról pedig a következőt szeretném 
elmondani: A keresztség előtti szombaton 
a ráckevei gyülekezetben szolgáltam, és a 
szünetben összefutottam vele. Mondom 
neki: „Nagy nap lesz holnap, igaz?” Ő 
ragyogó szemmel ennyit mondott: „Még 
tizenkilenc és fél óra!”

Aztán ugyanúgy ahogy pár hónappal 
korábban Evelin keresztségekor, most is 
zsúfolásig megtellett a gyülekezet. Akkor 
a kiterjedt rokonság, adventista és gyüle-
kezetbe nem járó barátok, most viszont a 
gyülekezet boldog tagjain kívül Enikő és 
Ádám szülei, osztálytársai, barátai töltöt-
ték meg a termet. Az Igét Hites Gábor, a 
keresztségi szertartást Gyürüs István és 

az útravaló, bátorító igéket a gyülekezet 
presbitere, Erdődi Péter testvér mondta el.

Az alkalom végén még nagyon hosz-
szú ideig együtt maradtak a vendégek, és 
őszinte, jó hangulatú ismerkedés, beszél-
getés, közös étkezés töltötte ki a múló 
órákat.

Bízunk abban, ha a Szentlélek mun-
kálkodik a gyülekezetben, a következő 
hónapokban is hasonló örömben lehet ré-
szünk.

Gyürüs Istvánné

Tizenkilenc és fél óra

Keresztség Gyulán
„Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent
lélekkel keresztel titeket.” Márk 1:8

2016 decemberében egy újabb lélek dön-
tött teremtője, Isten mellett. Dr. Rákóczi 
Attila hosszú évek óta jár a Hetednapi Ad-
ventista Egyház Kétegyházi Gyülekeze-
tébe. Régóta tanulmányozza a Szentírást 
és igyekezett Isten tanításai szerint élni. A 
nyáron határozta el magát végérvényesen 
abban a tekintetben, hogy Urát, Teremtőjét 
egy örök életen át kívánja szolgálni. 

2016. december 17-én a Gyulai Gyü-
lekezet imaházában felesége, kislánya, 

családja és a gyülekezet előtt megvallotta 
a hitét, és megtette a keresztségi fogadal-
mat. Megható volt látni, ahogyan Attila 
tanárnője (Kovácsné Mokán Kornélia) 

kiált a gyülekezet elé, és méltatta Attila 
jóságát, emberiességét, szorgalmát, és egy 
szép útravaló versel szolgált, könnyeivel 

küszködve. Ezúton is megköszönjük a 
Gyulai testvéreknek, hogy befogadtak és 
szolgáltak. Köszönjük Hraboszkyné Nelli 
hegedűszolgálatát, „Ha szívemben Isten-
nek békéje él”, a kórus szolgálatát, a vers-
szolgálatokat. Egyszerűen mennyei volt… 

A keresztelő-medencéhez felesége 
kísérte, a keresztelővízben Marik András 
testvér, keresztségi felkészítője, a gyüle-
kezet presbitere várta. A keresztvízből tör-
ténő kiemelését követően új emberként, 
teljes szívvel és lélekkel adta át magát a 
teremtő Istennek.

Kérjük az Urat, segítse őt abbéli elha-
tározásában, hogy örökké tartson a hűsé-
ge!

Marik András
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Nagy öröme volt két gyülekezetnek is a 
2016. december 10-i szombaton Miskol-
con, a Füzes utcai imaházban. Három új 
testvérünk kötött szövetséget Krisztussal 
ezen a napon. Délelőtt egy külön istentisz-
telet keretében hallhattuk a keresztségre 
készülők vallástételét, amely nemcsak a 
hitelveink igennel kifejezett elfogadásából 
állt, hanem személyes, egyszerű és őszinte 
szavakkal fogalmazták meg küzdelmeik 
és megtérésük történetét. 

Délután került sor a keresztségre. Igét 
hirdetett Dankó Ferenc, a Debrecen „B” 
Gyülekezet lelkésze, az alámerítést Bálint 
György lelkész végezte. Akik Krisztussal 
szövetséget kötöttek: Szabó Edina (Zsolt 
37:4–5) és Nagy Dániel (Zsolt 32:8) mint 

a Miskolc „B” Gyülekezet új tagjai, va-
lamint Szabó Józsefné (Zsolt 20:2, 5) a 
Polgári Gyülekezetből. Az alkalom ün-

nepélyességét növelte a csodálatos szol-
gálatok sokasága melyeket fiatalok – az 
ország egészéből, sőt Erdélyből is – adtak 
át szeretettel. 

A keresztség után Bálint György test-
vér azokhoz a jelenlevőkhöz szólt, aki még 
döntés előtt állnak. Kérte, hogy akik sze-
retnének majd szövetséget kötni Istennel, 
azok menjenek előre a szószékhez, hogy 
együtt imádkozzunk, hogy útjukon célba 
érjenek. Sokan fogadták el ezt a hívást és 
álltak együtt a szószék előtt, jórészt fiata-
lok. Igazán megindító volt az a sok kereső 
lélek, ahogyan ott, Isten és mindenki előtt 
lehajtott fejjel egyértelművé tették szán-
dékukat. Hatalmas első lépéseket láttunk 
abban az imateremben. Hála legyen Isten-
nek értük!

Biróné Vargyas Márta

Keresztségek Miskolcon

Szeretettel tájékoztatunk Benneteket, hogy a Dunamelléki Egyházterület a 2017-es évben is megtartja 
az önkéntes evangelizátorok munkájának támogatására szervezett képzést. Ebben az évben visszatérünk 
az „alternatív” helyszínre, Budapestre, a képzés időpontja 2017. február 18–19., témája: „Hogyan 
adjuk át a Biblia istenképét a 21. századi embernek?”

Ebben az évben az előadó Daniel Duda, a Transzeurópai Divízió Nevelési Osztályának a vezetője 
lesz.

A PROGRAM HELYSZÍNEI:
  Szombat délelőtt és délután szolgálat és étkezés: 10.00–20.00 között – József utcai Baptista 

Gyülekezet imaterme (1084 Budapest, József utca 12.)

  Vasárnapi képzés és étkezés: 7.30–14.00 között – Budapest Józsefvárosi Gyülekezet Imaterme (1083 Budapest, Práter u. 12.)

A képzésre elsősorban a gyakorlati misszió mellett elkötelezett testvéreket várjuk, de mindenki számára nyitott az alkalom. 
Étkezést azok számára tudunk biztosítani, akik a jelentkezési lapon ezt jelzik, és 500  Ft-ot befizetnek. A szállásigényt is jelezni kell a jelentke-

zési lapon; a szállásköltség és étkezés önrésze 1000  Ft/fő. A szállás és étkezés költségeinek fennmaradó részét a Dunamelléki Egyházterület fizeti.  
A résztvevőknek az útiköltséget maguknak kell vállalni, de a helyi gyülekezetek támogathatják a képzésen résztvevő tagok útiköltségét.

Kérjük azokat a testvéreket, akik részt akarnak venni a konferencián, és szállást/étkezést igényelnek, hogy a DET honlapról letölthető jelentkezé-
si lapon jelentkezzenek Kun István testvérnél a detiroda@gmail.com e-mail címen, vagy a 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13. postai címen, a 
fent jelzett önrész befizetését igazoló dokumentum csatolásával, mely összeget az egyházterület számlájára kell befizetni (a helyszínen nem lesz le-
hetőség a szállás önrészének kifizetésére). Számlaszám: Hetednapi Adventista Egyház, 11706016 – 20465243, önkéntesek kép zése megjegyzéssel.  
A jelentkezés az önrész befizetésével válik érvényessé. Csak az önrészt befizetőknek tudjuk garantálni a szállást.

Jelentkezési határidő: 2017. február 10.  A később jelentkezők számára nem áll módunkban szállást és étkezést biztosítani. Azok a testvérek, 
akik nem igényelnek szállást – és maguk gondoskodnak az étkezésről – jelentkezés nélkül is részt vehetnek a képzésen.

DET

Önkéntes evangelizátorképzés – 2017

Kedves Testvérek!

2017. január 23-tól a 2017-es Naptár 50%-kal 
olcsóbban kapható az Advent Kiadónál.  
Ára: 450 Ft.

Egervári Zsuzsa
Advent Kiadó

Az  Adventista  félóra   
következő  műsorát   

február  10-én,  pénteken,   
13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.
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Küldetésünk, hogy a látványos média-for-
rások mellett azok számára is hozzáférhető 
missziós, hiterősítő és a gyülekezeti élethez 
fontos olvasmányok is a testvérek rendelke-
zésére álljanak, akik ezt a formát választják. 
Olyan könyvek, amelyek az emberek üdvös-
ségét szolgálják.

I. Összefogva egyházunk osztályaival, az 
osztályok munkájához szükséges irodalom 
előállítása szerepel mindig az első helyen. 
2017-ben párosul ez a terv a Generálkonfe-
rencia által meghirdetett Teljes tagbevonás 
tervével. Az Advent Kiadó a következő prog-
ramot szeretné megvalósítani az előttünk álló 
évben:

1) Szeretnénk elérni, hogy a Glow-
füzetek terjesztését minden kedves testvé-
rünk szívügyének tekintené, ezért csatlako-
zunk a Glow Misszió Osztályához a forgal-
mazás vállalásával. Egy-egy füzet ára 7 Ft; 
nem nehéz célkitűzés tehát, hogy a hétköz-
napi utazásaink, beszélgetéseink alkalmával 
megajándékozzuk embertársainkat, legalább 
eggyel naponta. 

2) Az Advent Kiadó 2017-ben kis alakú 
könyvismertetőket jelentet meg, amelyek-
hez olcsón hozzá lehet majd jutni. Ezek a 
könyvismertetők egy-egy nagyobb terjedel-
mű könyv rövid összefoglalóját fogják tartal-
mazni. Így könnyebb lesz a választás: milyen 
célra, milyen korosztálynak adható az adott 
könyv. Ezzel a missziós, belmissziós, egész-
ségügyi és gyermekszolgálatok, valamint a 
diakónia, a személyes szolgálatok, igekutatás 
témáival foglalkozó könyveink tartalmát ösz-
szefoglalva könnyítjük meg a vásárlók (gyü-
lekezetek és egyének) döntését.

3) Év közben is lesz árleszállítás. Mivel 
nagyszerű lenne, hogyha testvéreink nemcsak 
a Glow-füzetekkel, hanem legalább kétheten-
te egy-egy könyv ajándékozásával is terjesz-
tenék a bibliai irodalmat, így lennénk a gyüle-
kezetek segítségére, hogy – amennyire az Ad-
vent Kiadó fenntartását nem veszélyezteti – a 
lehető legalacsonyabb áron kaphassák meg a 
terjeszteni kívánt könyveket. Kiadónk így is 
mélyen a piaci árak alatt forgalmazza a köny-
veit a misszió érdekében, de amit még lehet, 
megtesszük. Itt ragadjuk meg az alkalmat, 

hogy hálásan köszönjük meg a testvérek 
adományait, amelyekkel 2016-ban támo-
gatták a kiadványainkat. Voltak, akik nagy 
áldozattal járultak hozzá a könyvkiadás-
hoz. Hisszük, hogy a legjobbat tették.

4) Balatonlellén 2017. június 21–25. kö-
zött rendezzük meg a Könyvterjesztők és 
hitoktatók táborát. Ide várjuk aktívan dol-
gozó könyvterjesztő testvéreinket, a könyv-
szeretőket, beleértve a könyvszerető gyere-
keket is. Megfelelő gyermeklétszám mellett 
a számukra külön foglalkozást biztosítunk. 
– Azokat a testvéreinket, akik az általános is-
kolai hitoktatásban vesznek részt, tapasztalat-
cserére és képzésre várjuk az ATF kateketika 
tanárának részvételével.

Reggel és este áhítatok, délelőtt olyan 
istentiszteletek lesznek, amelyek egy-egy  
könyvre építenek. Szeretettel várjuk testvé-
reink jelentkezését az info@adventki ado.hu 
e-mail címen.

5) 2017-ben készül egy imanapló, amely 
lényegében egy gyermek-áhítatos könyv lesz.

II. A Reformáció 500 programunkhoz a kö-
vetkező tervekkel csatlakozunk:

a) Kiadásra kerül Gallusz László: Jézus 
hét imádsága c. könyve. Már 2016 késő őszé-
től lehet használni a szerző Jézus hét reformá-
ciós üzenete a Jelenések könyvében c. köny-
vét, amely kimondottan a reformáció szem-
pontjait veszi tekintetbe. Új kötetének szintén 
ez lesz a célja, hiszen imaéletünk megválto-
zása elengedhetetlenül fontos üdvösségünk és 
bizonyságtevésünk szolgálatában. 

b) Hamarosan megjelenik Dr. Ton hai zer 
Tibor: A reformáció térhódítása Magyaror-
szágon c. kötete. A szerző azt dolgozta fel 
nagyon népszerű nyelvezettel, mégis tudo-
mányos precizitással, hogyan kerültek a re-
formáció tanításai Magyarországra, hogyan 
vertek gyökeret, hogyan befolyásolták a tár-
sadalmi változásokat, sőt hogyan formálták a 
történelem és a magyar nyelv sorsát is.

c) A Generálkonferencia ajánlásával az 
év folyamán testvéreink kezébe kerül a Story 
of Hope [A reménység története] c. könyv is, 
amelynek kézbeadásával vezető testvéreink 
az adventi reménység megújulását szeretnék 
munkálni.

d) Első ízben kerül magyar nyelven ki-
adásra L. Roy Edwin Froom: A Vigasztaló ér-
kezése című, immár több mint fél évszázada 
napvilágot látott műve. A Szentlélek jelenléte 
és munkája I. negyedévi tanulmányunk tár-
gya, amelynek alapján láthatjuk, hogy sem re-
formáció, sem megújulás nem jöhet létre ön-
gerjesztés által, csakis az Istenség harmadik 
Személyének közrehatásával. Nagyon fontos, 
szépen megírt munka kerül testvéreink kezé-
be, hiszen a Lélek gyümölcsei nélkül valódi 
kereszténységről sem beszélhetünk.

e) A reformációnak ki kell terjednie az 
egészséges életmódra is, ezért az Egészség-
ügyi Szolgálatok Osztályának támogatására 
a madridi Safeliz kiadóval megpróbáljuk a 
már Magyarországon is ismert Pamplona-
könyvek három kötetének megjelentetését.

A felsoroltakon kívül még ugyanennyi kiad-
vány megjelentetését hagyta jóvá az Irodalmi 
Bizottság.

Az Advent Kiadó munkájáról, program-
jairól, kiadványairól folyamatosan tájékoztat-
juk testvéreinket a www.adventkiado.hu web-
oldalunkon, valamint a területek és az unió 
Kommunikációs Osztályának hírcsatornáin.

A Reformáció 500 évfordulójának meg-
ünneplése alkalmából a különböző egyházak 
más és más dologra helyezik a hangsúlyt. A 
megbékélés tisztességes és szép gondolat, 
hiszen háborúnak sohasem lett volna szabad 
lennie a keresztények között. A krisztusi béke 
valódi örökségünk, amelyet az Üdvözítő ha-
gyott ránk, aki „engedelmes volt a halálig, a 
kereszthalálig”. Szeretnénk, hogyha a Heted-
napi Adventista Egyház kiadványai világos, 
egyértelmű tanítást közvetítenének arról, 
hogy a reformáció alapja a „teljes Írás” iránti 
engedelmesség. Ezt képviseljük, mint méltó 
megemlékezést az 1517-es eseményekre.    

Kérjük a testvéri közösség imáit. Könyv-
evangélista szolgálatunkkal 2016-ban az Úr jó 
tapasztalatokat adott. Mégis szükségét érez-
zük a támogató imádságoknak, hiszen elég  
nagyméretű munkát végzünk el a lehető leg-
kisebb belső munkatársi létszámmal. Hisz-
szük, hogy kiadványainkkal Isten szándékát 
teljesítjük, akinek legyen hála kegyelméért.

 Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető

A Magyar Unió intézményeinek  
és osztályainak tervei 2017-re

A Plenáris Unióbizottság november 25–27-ig Gödöllőn megtartott tanácskozásán elfogadta a különböző egyházi egységek  
2017-re szóló terveit és célkitűzéseit, melyek rövidített változatát az alábbiakban ismertetjük.

Az Advent Kiadó 2017. évi tervei
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Küldetésnyilatkozat: „...avagy elvetette-e 
Isten az Ő népét? Távol legyen…” (Róm 
11:1).

Teljes tagbevonás
A szociális és gazdasági körülmények vonat-
kozásában, ma az európai és hazánk társa-
dalmában egyre erősebb az antiszemitizmus, 
azonban ez semmilyen formában nem fér 
meg az egyházunkban. A Hetednapi Adven-
tista Egyház magyarországi története arról 
győzi meg a kutatókat és tagjainkat, hogy kö-
zösségünk akkor fejlődött erőteljesen, amikor 
a holokauszt időszakában és azt követően, a 
zsidóság irányába segítő kezet nyújtott egy-
másnak a két közösség. 

Ennek a folyamatnak Michnay László, az 
Adventista Egyház akkori elnöke a legemble-
matikusabb megtestesítője. A II. világháború 
utáni korszakban egyházunk tagsága megkö-
zelítette a húszezer fős létszámot. Tagságunk 
mélyen elkötelezett a zsidóság irányában, 
mivel a történelmi múlt meghatározza egy-
házunk mai, modern gondolkodását is. Ezért 
a Kárpát-medence adventista tagsága teljes 
mértékben visszautasít minden nyílt és rejtett 
antiszemita gondolkodást. 

Az Adventista–Zsidó 
Barátság (AZSB) a teljes 
tagság felé fordul azért, 
hogy emelje fel szavát 
az antiszemitizmus leg-
kisebb formája ellen is. Ábrahámnak ezt az 
ígéretet mondta az Úr: „És megáldom azokat, 
akik téged áldanak, és aki téged átkoz, meg-
átkozom azt: és megáldatnak tebenned a föld 
minden nemzetségei” (1Móz 12:3).

Reformáció 500
Az Adventista–Zsidó Barátság vezetése fon-
tosnak tartja, hogy részt vegyen a reformáció 
félezer esztendős megemlékezésével kapcso-
latos munkában és centenáriumi ünnepsége-
ken. Az ószövetségi könyvekben világosan 
látható a reformációs gondolat folyamatos 
erősödése, amely teljes áttörést jelent az új-
szövetségi időben, mivel a Názáreti Jézus, 
megjelenésével megváltoztatja az emberek 
korábbi gondolkodását. Különös tekintettel 
Ezékiás király reformációjára, mely nem csu-
pán Jeruzsálem városát mentette meg, hanem 
ősi előkészítője a Luther-i reformációnak. 
Fontos alapelv Jósiás király reformja is, aki 
az Istenhez való fordulás eklatáns példájaként 

vonult be a történelembe, a jeruzsálemi temp-
lom reformációjával kapcsolatban. 

A bibliai időkben előforduló, és Luther 
Márton reformációjának lényege, hogy Is-
ten felé fordulásunkban semmi sem állhat a 
Teremtő és a teremtmény közé. Az Adven-
tista–Zsidó Barátság vezetője a gyülekezeti 
látogatások alkalmával mutatja be és elemzi 
az ószövetségi reformációs gondolatokat, 
helyszíneket és az ószövetségi „Luthereket”, 
hogy ezáltal még jobban megértse tagságunk, 
a reformáció hőseinek gondolkodását, vala-
mint tetteik máig kiható jelentőségét. 

A reformációnak ma is át kell járnia az 
emberek mindennapjait, elmélkedését épp-
úgy, mint 1517. október 31-én, a 95 tétel 
elolvasását követően. Ehhez kívánnak hozzá-
járulni az Adventista–Zsidó Barátság munka-
társai.

Dr. Tokics Imre
osztályvezető

Az Adventista–Zsidó Barátság 
tervei 2017-re

Az ATF hallgatói az OR-ZSE zsinagógában

A családi élet reformja  
minden családtag bevonásával
A Magyar Unió 2017-ben kiemelt helyen 
kezeli a reformáció 500 éves jubileumát és 
a Teljes tagbevonás projektet. Ezekhez a 
célokhoz a Családi Szolgálatok Osztálya is 
csatlakozik a maga sajátságos eszközeivel.

Reformáció 500
Istennek volt egy csodálatos terve az embe-
riséggel, egy FORMÁCIÓJA, amelyben az 
egyént a házasság szövetségébe helyezte, 
amely pedig a család tartópillére lett. 

Amikor a bűn bejött a világunkba, az em-
beri élet minden dimenzióját eltorzította, így 
a családi életünket is DEFORMÁLTA. Meg-
jelent az önzés, a nemek egyenlősége felbo-
rult, bejött a többnejűség, a hűtlenség, és az 
ember már csak árnyéka volt annak, akinek 
Isten eredetileg megálmodta. 

Amikor Jézus meghalt értünk, azt szeret-
te volna, hogy a megváltás az életünk minden 
területét – beleértve a családi életünket is – 
visszaállítsa az édeni mintára, REFORMÁL-
JA. 

Erről a fajta reformációról szólnak a 
2017-es évben a gyülekezeti családi napok és 
erről fogunk publikálni az egyház lapjaiban 
is. 

A családi reformáció jegyében szervez-
zük meg május 16–17-én „A kiemelkedően 
hatékony családok 7 szokása” című családi 
evangelizációt is Budapesten. Az előadó a 
Generálkonferencia családi osztályvezető há-
zaspárja, dr. Willie és Elaine Oliver lesz. 

A házaspár előadásait világszerte hatal-
mas érdeklődés kíséri, Willie családszocio-
lógusként, Elaine pedig családterapeutaként 
rendkívül széles szakmai rálátással, kiegyen-
súlyozott, mély lelkiséggel tudja megérinteni 
egyházi és világi hallgatóit egyaránt. 

Készüljetek már most arra, hogy elhozzá-
tok a barátaitokat, ismerőseiteket erre a rend-
kívüli eseményre!

Teljes tagbevonás
A Teljes tagbevonás jegyében szeretnénk 
minél több gyülekezeti tagot bevonni a csalá-
di szolgálatokba a helyi gyülekezet szintjén. 
Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani azzal 

a hírlevéllel, amelyet rendszeresen küldünk 
majd ki a – remélhetően egyre szélesedő – 
munkatársi közösségnek. Ebben szakmai in-
formációkat, kreatív ötleteket, a gyülekezeti 
életbe átültethető tippeket szeretnénk közzé-
tenni. 

A másik fókuszunk az istentisztelet lesz, 
mégpedig az intergenerációs istentisztelet. 
Szeretnénk elérni, hogy az istentisztelet újra 
egy olyan hellyé váljon, ahol idős és fiatal, 
gyermek és nagyszülő, tini és középkorú 
otthon érzi magát, ahol átéli az odatartozás 
élményét, és ahol tudja, hogy szeretik. Az 
intergenerációs istentisztelet a divízióban egy 
új kezdeményezés, amely minden korosztály 
bevonását tűzte ki célul és amely ehhez ad 
konkrét útmutatást. Ehhez szeretnénk tanul-
mányokat közzétenni a Hit és Élet hasábjain, 
erről szeretnénk képzést nyújtani a lelkész-
értekezleteken, és szeretnénk elérni, hogy 
az év végére minden gyülekezetben legyen 
legalább havonta egyszer intergenerációs is-
tentisztelet.

Velünk vagy? Szolgáljuk együtt a csalá-
dokat!

Dr. Mihalec Gábor
osztályvezető

A Családi Szolgálatok Osztályának 
tervei 2017-re
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A Prófétaság Lelke egyházunk számára kü-
lönös jelentőséggel bír. Jézus Krisztus visz-
szajövetelére várva, az utolsó idők eseményei 
között tagjaink lelki megerősödését szolgálja, 
ha minél mélyebben megismerkednek Ellen 
G. White szolgálatával, akinek tanácsai el-
igazítóak azzal kapcsolatban, hogyan készül-
hetünk fel a Jézussal való találkozásra, bemu-
tatják a helyes utat, a veszélyeket és a célt, Is-
ten országát, annak dicsőségét. A kincs, amit 
a prófétai üzenetek jelentenek, az ember egész 
életét, annak minden vonatkozását érinti.

Ellen White-nak szokása volt, hogy saját 
családtagjainak rendszeresen felolvasott a 
könyveiből, amelyekben Isten üzeneteit írta 
le. Fontosnak tartotta, hogy rendszeresen át-
ismételjék ezeket a gondolatokat. Az előttünk 
álló évben Ellen White itt említett példájának 
a követésére szeretnénk bátorítani egyházunk 
tagjait. Éppen ezért 2017-re az Ellen G. White 
Szolgálat megjelentetett az Advent Kiadóban 
egy különleges napi áhítatos könyvet, ami 
egy év alatt átvezeti az olvasókat Ellen G. 
White nyolc könyvén: Pátriárkák és próféták, 

Próféták és királyok, Jézus élete, Jézushoz 
vezető út, Krisztus példázatai, Gondolatok a 
Hegyibeszédhez, Az apostolok története és A 
nagy küzdelem. Minden napi rész egy fejezet 
összefoglalását adja, ami arra bátorít, hogy 
alkalmasint az egész fejezetet hozzáolvassuk 
az adott részhez. 

Az ország különböző gyülekezeteiben 
tizenhárom White napot tartok, amelyek 
szerepelnek az unió éves tervében. E napok 
alkalmával Ellen White személye, szolgálata, 
különösen időszerű próféciái, üzenetének bi-
zonyos részei kapnak nagy hangsúlyt. 

Zarkáné Teremy Krisztina
osztályvezető

Az Ellen G. White Szolgálat terve  
2017-re

KIEMELT PROGRAMOK
Egészségőrzés – Reformáció 500 
1) Adventista Egészségtudományi Napok 
V.; Szeged, 2017. április 28–május 1.

Téma: Egészségmegőrzés – régi alapok, 
új bizonyítékok 

Péntek estétől hétfő délig – nyitott min-
denki számára. 

Adventista szakemberek és az egészség 
barátainak konferenciája; Akkreditált lelkész-
képzés. 

Meghívott előadó: dr. Peter Landless, 
GK ESZO vezető és szakembertársai, prof. 
dr. Gary Fraser, a Loma Linda-i Orvostudo-
mányi Egyetem kutatója (az adventista élet-
módkutatás vezetője), dr. Torben Bergland, a 
TED ESZO vezetője

Részletek az egyház honlapjain lesznek. 
Érdeklődni: 
– Plenárisok: dr. Ősz-Farkas Ernő, ESZO ve-
zető – oszfarkas@gmail.com 
– Jelentkezés, regisztráció, pénzügyek: Laiszné 
Nagy Annamária – l.n.annamari@gmail.com

– Akkreditált képzés: dr. Gáspár Róbert – 
gaspar@pharm.u-szeged.hu
– Szekciók, magyar előadók: dr. Gáspár Zsolt 
– zsoltgaspar62@gmail.com
– Helyszín, étkezés, szállás: Kovács László – 
ko-laszlo@freemail.hu
 
2) A mentális egészség reformja –  
túra- és biciklis életmódtábor, Bózsva, 
2017. július 9–16.

Az életmódváltás reformja a gondolko-
zásnál kezdődik. 2017-ben nem a hagyomá-
nyos és sokat ismételt egészségügyi kérdé-
sekről lesz szó, hanem a mentális egészség 
alapjairól, ami nélkül nincs kiegyensúlyozott 
életmód. 

Az előadó dr. Torben Bergland, gyakorló 
adventista pszichiáter orvos, mentálhigiénés 
szakember, a divízió Egészségügyi Szolgála-
tok Osztályának vezetője. 

Naponta túrák több szekcióban, biciklis 
altábor, gyerekfoglalkozás. Étkezés vegán és 
lakto-ovo vegetáriánus választékban.

Jelentkezés és bővebb leírás: http://www.
bibliataborok.hu oldalán. 

3) Hegyi túratábor – Borzont,  
2017. július 23–30.

A teljesítménytúrázásra szakosodott 
egészségőrzők számára biztosított lehetőség. 
Csillagtúrák a Keleti Kárpátokban, a Gyer-
gyói-medencét övező hegyek között.

Napi 15-20 km és 800-1000 m szintkü-
lönbségre képes jelentkezőket várunk. He-
lyek száma: 20 fő.

Szállás 2-4 ágyas, fürdőszobás szobák-
ban. Házias lakto-ovo vegetáriánus étrend.

Érdeklődni: Czakó László - czalaci@
gmail.com és Ősz-Farkas Ernő elérhetőségein.

Jelentkezési határidő: 2017. március 1., 
www.turatabor.hu 

Boldog Élet Magazin –  
Teljes tagbevonás a Boldog Élettel! 
Az előfizetés ára 2700 Ft/6 lapszám
www.boldogelet.hu

Dr. Ősz-Farkas Ernő
osztályvezető

Az Egészségügyi Szolgálatok 
Osztályának terve 2017-re

A Teljes tagbevonás programhoz kapcso-
lódóan szeretnénk a gyermekeinket is arra 
ösztönözni, hogy szolgáljanak Jézusnak a sa-
ját környezetükben, osztálytársaik, barátaik, 
szomszédjaik között, hogy megtapasztalják 
milyen örömet jelent Jézus munkatársának 
lenni! 

Minden napra egy feladat –  
Legyél te is Jézus munkatársa! 

Megjelenés ideje: 2017. február, március
Ez a kiadvány az év minden egyes napjá-

ra tartalmaz egy-egy apró feladatot, amelyet a 
gyermeknek el kell végeznie (pl. Küldj örö-

met postán – írj képeslapot valakinek [rokon-
nak, barátnak], aki távol él! Szerezz örömet 
a testvérednek: játsszatok olyasmit, amit ő 
szeretne! Tanuld meg a 100. zsoltár 1. és 2. 
versét!). A feladatok egy része arra irányul, 
hogy a hónap végén a gyermek elhívjon egy 
barátot, ismerőst, játszótársat, idős embert a 
gyülekezetbe. 

A naptárhoz kézműves feladat is kap-
csolódik: az adott naphoz tartozó négyzetet 
a gyermek kivágja, a hátoldalon lévő képpel, 
majd egy másik lapon puzzle-szerűen össze-
rakja. Mivel a képek különböző sorrendben 
vannak, és a gyermekek kíváncsiak, hogy mi-

lyen kép áll össze a hónap végén, ezért ezzel 
is ösztönözzük őket a napi feladatok elvég-
zésére. Minden hónap más-más témakörhöz 
kapcsolódik.

12 kézműves délután, játszóház forgató-
könyve 

Megjelenés időpontja: 2017. február, 
március

Friss ötletek gyermekfoglalkozásokhoz 
gyülekezeteknek és vállalkozó kedvű szülők-
nek. A házi bibliakörök mintájára szervezz te 
is az otthonba a gyermekeidnek és barátaik-
nak kreatív bibliai kincskereső foglalkozást!

A forgatókönyvet azzal a céllal készítjük 
el, hogy ötletet adjunk a gyülekezeteknek, 
szülőknek gyermekprogramok szervezésé-
hez úgy a gyülekezetben, mint otthon, baráti 
körben.

A Gyermekszolgálatok Osztályának 
2017-es tervei
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A forgatókönyv tartalmazza a bibliai tör-
ténetet, a kézműves tevékenységeket és azok 
leírását, és a témakörhöz kapcsolódó desszert 
elkészítését is. A forgatókönyvek alapjául a 
Tesz-vesz gyülekezetek foglalkozásai szol-
gálnak.

Országos képzés; március 5. –  
Családi áhítatok és szombat délutánok 21. 
századi gyerekekre szabva

Mindannyiunknak, akik hívőként gyer-
meket nevelünk, a szívünk legfőbb vágya, 
hogy a gyermekünk is megszeresse és elfo-
gadja Jézust Megváltójának. Érezzük annak 
felelősségét, hogy gyermekeink hitre neve-
lésének elsődleges eszközei mi vagyunk. A 
családi áhítatok, a hosszú szombat délutánok 
kiváló lehetőségek, hogy megismertessük és 
megszerettessük a gyermekeinkkel Istent.  

De hogyan csináljuk ezt jól, hogy közben 
ne unatkozzon a gyerek és ne az órát nézze, 
hogy mikor telik már le az idő? 

A képzés során csokorba gyűjtjük azokat 
a módszereket, amelyekkel az ingergazdag 
21. században felnövekvő kisebb-nagyobb 
gyerekeknek is kreatív, örömteli családi áhí-
tatokat és szombat délutánokat nyújthatunk.

A következő gyermektanítók és szülők 
képzése november 19-én lesz.

Szuper Szombat – országos gyermeknap – 
Gyere velünk a reformáció korába!

Ideje: 2017. március 25.  10.00–15.00
Helyszín: Budapest XIII. kerület, József 

Attila Művelődési Központ
Miért szuper szombat? Mert egy csapat 

azon dolgozik, hogy a gyerekeknek szuper 
emlékezetes legyen ez a szombat! Az ajtón 

belépve Luther Márton köszönti a gyerme-
keket, és beülteti őket egy időgépbe, amely 
a középkorba, a reformáció korába röpít el! 

Minden gyermeket szeretettel várunk 15 
éves korig! Sőt szeretettel várjuk a gyerme-
kek barátait is! A délelőtt folyamán a szülők 
számára „szülőmegőrzőt” szervezünk.

A nap vezérfonala a reformáció, ehhez 
igazítjuk a különböző tevékenységeket. A 
segítők korhű ruhákban fogadják a gyerme-
keket, az intergenerációs istentisztelet kö-
zéppontjában szintén a reformáció áll. A nap 
folyamán lehetőséget adunk az egyes gyüle-
kezetek gyermekcsoportjainak egy-egy rövid 
jelenet, ének bemutatására. 

Délután kézműves tevékenységek és já-
tékok várják a gyermekeket. 

Mihalec Dóra
osztályvezető

Mint Ifjúsági Szolgálatok Osztálya csatlako-
zunk a világegyház és a Magyar Unió straté-
giájához. Célunk, szűkebb és tágabb körben 
befogadó, motiváló légkört és eszközöket 
biztosítani az ifjúság növekedésének elősegí-
téséhez. Tervünk minden rajtunk álló lehető-
séget, eszközt, segítséget megadni a hatékony 
ifjúsági munka kiépítéséhez és fenntartásához 
gyülekezeti és regionális szinten, ami erősíti 
az adventista identitástudatot, motivációt ad a 
hit megélésére, személyes bizonyságtevésre. 
Megfelelő gyülekezeti háttér biztosítása ah-
hoz, hogy fiataljaink az egyház aktív tagjaivá 
váljanak. 

Tervünk része a felsőoktatásban részt-
vevő fiataljaink részére lelki közösségeket 
létrehozni, fenntartani. Tervünk az iCORE 
– menedékgyülekezetek program elindítása, 

hasznosítása minél több gyülekezetben or-
szágszerte.

„[Sátán] nagyon jól tudja, hogy ezen 
a földön nincs még egy réteg vagy csoport, 
mely annyi jót tehetne, mint az Istennek szen-
telt életű ifjak, férfiak és nők. Az ifjúság – 
ha a helyes úton halad – hatalmas befolyást 
gyakorol. Prédikátorok és idősebb önkéntes 
evangélisták, feleannyi befolyást sem tudnak 
gyakorolni az ifjúságra, mint azok az ifjak 
akik Istennek szentelt életet élnek” (Ellen G. 
White: MYP 204). 

A fenti ihletett gondolat alapján is meg-
győződésünk, hogy az ifjúság, az ifjúsági 
munka nemcsak a misszió első számú terü-
lete, hanem leghatékonyabb eszköze is Isten 
terve szerint. Szeretnénk ha ezt felismerve 
gyülekezetek, területek, unió, tagok és lelké-

szek együtt tennénk azért, hogy ez valóság 
lehessen, és ennek az áldását mindannyian 
megtapasztalnánk!

Kiemelt programok, lehetőségek  
a fiatalok számára 2017-ben:
– Bibliai olimpia (márc. 4., máj. 6., okt. 28.)
– Ifjúságvezetők képzése (március 4-5.)
– Ifjúsági imahét (március 18–25.)
– Ifjúsági világnap (március 18.)
– ÉrtéktermtŐ konferencia (március 24–26.)
–ÉS Napok (április 13–16.)
– Ifjúsági szombat – Siófok (június 3.)
– Ifi tábor (július 3–9.)
– Páneurópai ifjúsági találkozó, Valencia (au-
gusztus 1–5.)
– Országos ifjúsági nap (szeptember 30.)
– Őszi ifjúsági találkozó (október 20–22.) 

Palotás Kristóf 
osztályvezető

Az Ifjúsági Osztály tervei 2017-re

Küldetésünk: Nőként szolgálni Jézus jó hí-
rével a nőkért és a környezetünkben élőkért.

KIEMELT, ORSZÁGOS SZINTŰ PROG-
RAMOK
1) Képzés; Pécel, március 3–5. Témák: Lá-
nyok Krisztusért; Kreatív bibliatanulmányo-
zás. Előadó: Clair Sanches-Schutte, a  TED 
NSZO vezetője.

Minden gyülekezetnek fontos, hogy a 
gyülekezetekben a fiatal lányok megmaradja-
nak. De hogyan? Erre a kérdésre ad választ 
a képzés. Azoknak a gyülekezetek, akik sze-
retnének részt venni a programban, 3 főt kell 
delegálniuk.

Kreatív bibliatanulmányozás. A mai ro-
hanó és modern világban hogyan szólhat a 

Biblia a nőkhöz? Milyen más és új módszerek 
vannak a hatékony bibliatanulmányozásra?

2) Nők Nemzetközi Imanapja; március 5. 
– Minden év március első szombatja világ-
szerte a Nők Nemzetközi Imanapja. Az egész 
világon egységesen, egy adott témában és 
időpontban imádkozunk gyülekezeteinkben. 
Az imanap erősíti a női közösségeket, az ima-
lelkületet a helyi gyülekezetekben és a nők 
között. Március 25-én Nyíregyházán tartjuk 
meg az imanapot.

3) Konferencia; Budapest, május 10–13. – A 
Generálkonferencia által, osztályvezetők ré-
szére szervezett konferencia. Május 13. nyílt 
nap minden nő részére. Kiemelten ajánlott 

ez a szombat a gyülekezetek NSZO vezetői 
számára.

4) Nemzetközi kiemelt NSZO nap; június 
10. – Ezen a napon nagyon fontos, hogy a nők 
együtt, egy előre elküldött szöveges és ppt-s 
anyagot használva Női Szombatot tartsanak. 
Ez a nap nyílt nap, mindenki meghívhatja 
ismerőseit, barátnőit. Salgótarjánban tartjuk 
meg a kiemelt NSZO napot.

5) Missziókonferencia; Bózsva, július 18–
23. – A konferencia alatt az NSZO női szek-
ciót szervez. Gyakorlati és lelki életet érintő 
témákra, beszélgetésekre, tanácsokra van le-
hetőség. Sok kedvesség, ajándék és meglepe-
tés vár a hölgyekre.

6) Nemzetközi EnditNow (erőszakmentes) 
Nap; november 18. – A Hetednapi Adventista 
Egyház egységesen nemet mond minden erő-
szakra!

A Nők Szolgálata Osztályának tervei 
2017-re
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Hogyan kezeljük, mit tegyünk, ha bár-
milyen erőszakot tapasztalunk környezetünk-
ben? Kitől kaphatunk segítséget? A nap jó 
alkalom, hogy szakembereket és különböző 
intézményeket vonjunk be a programba. Nyílt 
nap lehet minden gyülekezet számára.

A nap témáját szöveges és ppt-s anyag-
ban a Generálkonferencia biztosítja, amit 
minden gyülekezet számára elküldünk.

Budapesten, a Józsefvárosi gyülekezet-
ben tartjuk meg központilag a napot.

7) Képzés NSZO vezetők részére – 4. Mo-
dul; Pécel, december 8–10. – A képzést Clair 
Sanches-Schutte, a TED NSZO vezetője tartja.

Aki még egyszer sem vett részt a kép-
zésben az is bekapcsolódhat. Szeretnénk, ha 
minden gyülekezetben megalakulna a NSZO, 
és a vezetője részt venne a képzésen. Sok 
segítséget és bátorítást kapunk, valamint jó 
kapcsolatokat lehet más gyülekezetek NSZO 
vezetőivel kialakítani. 

Kérjük a gyülekezeteket, ne mulasszák el 
az alkalmat!

8) Reformáció 500 – Nők a reformáció-
ban; Debrecen, szeptember 30. – Ezen a na-
pon, 2 nő áldozatos szolgálatáról emlékezünk 
meg, akik aktívan dolgoztak a reformáció 
sikerességéért.

9) Észak-magyarországi emléktúra nők ré-
szére; október 1.
  
Teljes tagbevonás – 2018. Imanapló és 
egyéb ajándéktárgyak készítése, amivel se-
gíthetjük a nők szolgálatát. Mottó: „Misszió 
a szomszéd asszonyomért” – egy lehetőség 
minden nő számára. Használható segédanya-
gok: a) Remény és gyógyulás otthonai c. ki-
dolgozott missziós bibliatanulmány-sorozat 
kiscsoportok számára; b) Nők a Bibliában … 
és én – 14 részes anyag. Az anyagok letölthe-
tők az NSZO honlapjáról.

Bodnár Zsóka
megbízott osztályvezető

A Sáfársági Szolgálatok Osztálya a következő 
szolgálatokkal igyekszik segíteni a gyüleke-
zeteket sáfárságuk hűséges megélésében:

1) Felolvasásokat készítünk a szombati 
istentiszteletekre a tized és az adományok 
összegyűjtéséhez és felajánlásához. Sok gyü-
lekezet él ezzel a lehetőséggel, aminek követ-
keztében áldásban részesülnek és az istentisz-
teletnek ez a része felemelőbb lesz. Bátorítani 
szeretnénk azokat a gyülekezeteket is, ame-
lyek nem kapcsolódtak be, hogy ne maradja-
nak ki azokból az áldásokból, amelyeket ez a 
lehetőség biztosít.

2) Egy rövid motivációs filmet készítünk 
azzal kapcsolatosan, hogy ha valaki a tizeden 
felül önkéntesen felajánlja jövedelme további 
egy százalékát gyülekezeti ingatlanok felújí-

tására, milyen változások történhetnek gyüle-
kezeti ingatlanjaink karbantartásában és fel-
újításában, hogy méltó körülmények között 
tarthassuk istentiszteleteinket és végezhessük 
Istentől kapott küldetésünket.

3) Sáfársági segédanyagokat készítünk 
gyülekezetek számára, amelyek segítségével 
sáfársági szombatokat és képzéseket tart-
hatnak gyülekezeti szinten is. A segédanya-
gokat itt lehet letölteni: http://adventista.
hu/szolgalat-es-kuldetes/safarsagi-osztaly/. 
Ugyanitt elérhetővé tesszük a 2015-ös Or-
szágos Sáfársági Konferencia videó- és hang-
anyagát a gyülekeztek számára

4) Az egységek (unió és két egyházterü-
let) pénztárosaival sáfársági szombatokat tar-
tunk az unió gyülekezeteiben, ahol a sáfársági 

elvekről prédikálunk, és fórum keretén belül 
beszélgetünk a gyülekezetekkel. 

5) 2016-ban előkészítünk egy 2018-as 
Országos Sáfársági Konferenciát a divízió 
és a Generálkonferencia sáfársági vezetőinek 
közreműködésével.

6) Körzeti és regionális pénztáros kép-
zéseket tartunk a csatlakozott gyülekezetek 
igényeire való különleges hangsúllyal.   

7) Egy 40 napra szóló sáfársági áhítatos 
könyv kiadása.

8) Gyermektanító képzésen felhívjuk a 
gyermektanítók figyelmét a gyermekek sáfár-
sági képzésére.

9) Felkérjük az Ifjúsági Szolgálatok Osz-
tályát, hogy ifjúsági rendezvényeken beszél-
jenek sáfársági kérdésekről a fiatalokkal.

10) Új, színes tizedborítékokat terve-
zünk, amelyek információt tartalmaznak és 
motiválnak.

Hegyes-Horváth Géza
osztályvezető

A Sáfársági Szolgálatok Osztályának 
2017-es tervei

A Személyes Missziószolgálatok Osztálya a 
következő szolgálatokkal igyekszik segíteni 
a gyülekezeteket lelki növekedésükben és 
missziós szolgálataikban:

1) A Higgyetek az Ő prófétáinak! olvasó-
mozgalom segítségével naponta egy bibliafe-
jezet és a hozzá kapcsolódó áhítat olvasására 
bátorítjuk testvéreinket, valamint Ellen White 
könyveinek rendszeres naponkénti olvasásá-
ra, amelyekhez heti rendszerességgel egy rö-
vid írás is tartozik. Ezeket blogon, Facebook-
on és hírlevélben osztjuk meg naponként a 
testvérekkel. A napi olvasmányokat itt lehet 
elolvasni: http://higgyetekazoprofetainak.
blogspot.hu/ 

2) Elkészítjük a 10 napos imaközösség 
anyagait, és interneten a gyülekezeti tagok 
rendelkezésére bocsátjuk. 

3) Internetes imaórákat szervezünk a 10 
napos imaközösség, valamint az imahetek 

idején. Ezek között heti rendszerességgel ve-
hetnek részt testvérek internetes imaórán. Az 
imaórákat általában fiatalok vezetik.

4) Bekapcsolódunk a világszéles ima-
mozgalomba, amelynek segítségével heti 
rendszerességgel tesszük közzé a Generál-
konferencia által megfogalmazott imacélokat 
egy inspiráló lelki olvasmány kíséretében. A 
világszéles imacélok mellett magyar vonat-
kozású imacélokat is közzé teszünk.

5) Segédanyagokat teszünk elérhetővé 
a gyülekezeti tagok megtartásával és a ki-
maradtak visszanyerésével kapcsolatosan, 
valamint a különleges szombatok megszerve-
zésével kapcsolatosan, amelyek a gyülekezet 
nyitottságát, befogadó készségét és a tagok 
megtartását segítik elő. A segédanyagok a 
Magyar Unió honlapján, a Személyes Misz-
sziószolgálatok címszó alatt lesznek elérhe-
tők. 

6) Körzeti Hitéleti Konferenciákon se-
gítjük a gyülekezetek megújulási és missziós 
törekvéseit.   

7) Személyes megújulást elősegítő 40 
napos áhítatos füzetet készítünk, 40 reggel 
Jézussal címmel.

8) Mivel minden negyedév első szombat-
ja a Generálkonferencia programjában Ima- 
és böjtnap, lefordítjuk és a gyülekezet számá-
ra elérhetővé tesszük az erre a célra készített 
segédanyagokat. 

9) Az elkészült Diakónus kézikönyv és 
munkafüzetek kapcsán körzeti és regionális 
diakónusképzéseket tartunk.

10) A Személyes Missziószolgálatok 
Osztálya koordinálja a GLOW-füzetekkel 
kapcsolatos missziót is, amelynek keretében 
képzéseket tartunk gyülekezeti szinten és az 
egyház nagyobb rendezvényein.

Hegyes-Horváth Géza
osztályvezető

A Személyes Missziószolgálatok 
Osztályának 2017-es tervei
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A Teljes Tagbevonás mottója még inkább ki-
emeli a szombatiskolai élet gyakorlásának 
fontosságát egyházunkban, hiszen a Heted-
napi Adventista Egyház kialakulásában és 
fejlődésében történelmileg is fontos szerepe 
volt a szombatiskolának. Több mint másfél 
évszázados múltra visszatekintve elmond-
hatjuk, hogy a rendszeres igetanulmányozás 
által generációk bibliai ismeretei gazdagod-
tak, fejlődött a közösségi élet és erősödött a 
misszió. A szombatiskola intézménye ugyanis 
egyházunk tagjai és barátai, az érdeklődők 
számára is lehetőséget biztosít az egyéni és 
közösségi hitélet elmélyítésére, erősítésére, 
amire most, a folyton változó, posztmodern 
világban hangsúlyozottan nagy a szükség. Al-
kalmas a kiscsoportos bibliatanulmányozás 
gyakorlására, a közösségépítésre, valamint 
arra, hogy az Istent még nem vagy kevésbé 
ismerőkhöz is napi szinten, értelmes módon 
közelebb vigyük a hit értékeit. Kiadványaink, 
szolgáltatásaink, szombatiskolai képzéseink, 
összejöveteleink egyaránt abban segítenek, 
hogy közösségünk teljes tagságát bevonjuk a 
mindennapokban gyakorolt hitéletbe, ami el-

engedhetetlen ahhoz, hogy másokat is Krisz-
tushoz vezethessünk. A Szombatiskolai Osz-
tály 2017-ben ezeknek a céloknak az elérését 
kívánja segíteni az alábbi eszközökkel. 

1) Kiadványok rendszeres megjelentetése.
a) A Bibliatanulmányok és a Taní-

tói melléklet kiadása; Reformáció évében: 
Szentlélek, Galata, Római levél

b) a Misszió DVD sorozat szintén ne-
gyedévenkénti megjelentetése, ami a misszi-
ós történeteket filmszerűen mutatja be;

2) Szolgáltatásaink folyamatos, rendszeres 
segédanyagot, információt és ösztönzést 
adnak a tanuláshoz és a gyülekezeti élet-
hez.

a) A Bibliatanulmányok, Tanítói mel-
lékletek elérhetők a Bibliatanulmányok 
honlapján elektronikusan;

b) A tanulmányokhoz tartozó White idé-
zetek gyűjteménye az Advent Kiadónál 
külön kötetben megvásárolható, ezen kívül a 
Bibliatanulmányok honlapján is megtalál-
ható;

c) A tanulmányok hanganyaga szintén 
elérhető a Bibliatanulmányok honlapján;

d) A PAX Tv közvetíti a szombatis-
kolai beszélgetéseket, ill. az érdeklődők 
videoüzenetben hetente megkapják a felvé-
teleket;

e) Facebook csoportban megtalálható a 
videobeszélgetés, a heti tanulmányok írott 
anyaga, bibliaszövegekkel, White idézetek-
kel kiegészítve. 

3) 2017. április 19–23. között uniós szom-
batiskolai napok Clifford Goldsteinnel Bu-
dapesten. 

4) A Szombatiskolai Osztály munkatársai-
val (TET Fürj György; DET Zarka Péter; 
unió Zarkáné Teremy Krisztina) összesen 
24 kiemelt szombatiskolai napot tartunk az 
ország gyülekezeteiben, amelyek az Éves 
tervben megtalálhatók. Ezeknek a szombat-
iskolai napoknak a célja, hogy kiemeljük a 
szombatiskola aktualitását, fontosságát, fejlő-
dési lehetőségeit.  

Zarkáné Teremy Krisztina
osztályvezető

A Szombatiskolai Osztály terve 2017-re

„Élő összeköttetésünk kell legyen Istennel 
imában, élő összeköttetésünk dicsénekekben 
és hálaadásban.” (Ellen White)

A Zenei Osztály az Éves terv szerint végzi 
célkitűzéseit, összhangban a Magyar Unió öt 
évre tervezett stratégiájával. 

A kórustalálkozók, segélykoncertek, 
zenei napok és hitéleti konferenciák kórus-
szolgálatainak szervezése mellett a következő 
évben is folytatódik az új énekeskönyv szer-
kesztése, valamint a zenei tábor integrálása.

2017-ben a következő programokat szervez-
zük meg a reformáció évével kapcsolatban:

1) Zenei tábor zárókoncertje. Olyan 
nagyszabású egyházzenei művet fogunk vá-
lasztani, melynek szövege összhangban van a 
reformáció gondolatával.

2) Reformációs egyházzenei hangver-
seny szervezése közösen a DET-tel, melynek 
fő gondolata: „Mondj új dalt”.

3) Kórustalálkozók koncertjein az ige-
hirdetés a reformáció és megújulás gondola-
tával fog foglalkozni, melynek a gyülekezeti 
kórusok énekei adnak keretet.

A fenti tervek mellett a gyülekezetek zenei 
vezetőivel folyamatosan bátorítjuk a testvére-
ket, fiatalokat, hogy lelki ajándékaiknak meg-

felelően minél többen vegyenek részt az adott 
gyülekezet zenei életében, valamint körzeti 
kórusok szolgálatában. 

Az a tapasztalat, hogy testvéreink szíve-
sen énekelnek, zenélnek, mivel a szervezett 
kórustalálkozóinkon legtöbbször túljelentke-
zés van.

Hálásak lehetünk azért, hogy a jó Isten 
gazdagon megáldotta és megáldja az egyház 
zenei szolgálatát. Feladatunkat annak fényé-
ben folytatjuk tovább, hogy a Magyar Unió 
ötéves stratégiájának három alappillére – 
imádat, közösség, misszió – mindenkor visz-
szatükröződjön.

Pörneki Attila
osztályvezető

A Zenei Osztály tervei a 2017-es évre

Az összevont kórus szolgálata Nemesvámoson A Zenei Tábor záró hangversenye a Néprajzi Múzeumban
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Városföldi misszió
Városföld egy kis község Kecskemét mel-
lett – és az otthonom is, most már 3 éve. Ze-
nészként a leghálásabb közönséget mindig 
a kis helyeken, kis (falu)közösségekben, az 

egyszerű emberek közt ta-
láltam meg. Városföld la-
kói is pont ilyen emberek, 
akik tárt karokkal várják 
a szép zenét, és szívesen 
fogadják hozzá a lelki táp-
lálékot is. 

A történetünk kezdetén már egyből Is-
ten készre egyengetett útja fogadott. Én csak 
egy kis zenei hetet szerettem volna pár mu-
zsikussal, templomi koncerttel. Engedélyre 
volt szükségem, … de sokkal többet kaptam. 
A falu örömmel vállalta magára az összes 
zenész és azok családjainak elszállásolását 
és étkeztetését erre az augusztusi hétre, a 
koncertek reklámozásával együtt. A helyi 
templom csak a miénk volt. Megható volt ez 
a feltétel nélküli bizalom és nyitottság, amit 
kaptunk, és ezt nagy örömmel viszonoz-
tunk a vonószenekari- és kórusmuzsikával. 

A hallgatóság könnyes szemekkel hallgatta 
White testvérnő pünkösdi gondolatait és a 
hozzá kapcsolódó felemelő dallamokat. 

Ígéretet kaptunk, hogy egy év múlva 
is szeretettel várnak minket, amit örömmel 
teljesítünk. Meglepetésként ért azonban, 
amikor felkérték kis kórusunkat egy adven-
ti koncertre is. Vacsorával és meleg szívvel 
fogadtak bennünket, csakúgy, mint nyáron. 
Dicsőség Istennek, aki már elkészítette szá-
munkra az utat!

Ambrus Anett

„..és szül fiat…”
A Békés-Csongrád megyei Kórus tagjai ként 
Pörneki Attila vezetésével lelkesen vállaltuk 
fel a szolgálatot, mely szerint Gyulán 2016. 
december 10-én, Orosházán december 17-én 
és Hódmezővásárhelyen december 
23-án a szeretet ünnepére való ké-
szülődésben üzenetünket, a Jézus 
születése fölötti örömünket adtuk 
át mindazoknak, akik adventváró 
hangversenyükre ellátogattak. 

A Csendes éj, Örvendj világ, 
Mária, tudtad-e? és a többi sok-
sok karácsonyi dallam, szavalat, 
hangszeres szolgálat lelkileg fel-
készítette a hallgatóságot az igei 
gondolatok befogadására, melye-
ket Gyulán és Orosházán Palotás 

Kristóf lelkész, Hódmezővásárhelyen Ko-
vácsné Bokor Sarolta lelkésznő hirdetett. 

A Ige hirdetői Jézus születésének – ami 
köztudott, hogy nem is decemberben történt 
– körülményeit fedték fel. Jézus nagyságá-
hoz méltó volt a pásztorok őszinte imádata, a 
bölcsek tiszta szívű hódolata. Isten Fia testet 
öltött, de mivel nem volt számára hely elő-

kelőbb környezetben, egy jászolban született 
meg. És a földön új időszámítás kezdődött: 
értelem érkezett az értelmetlenségbe, rend 
a kaotikus összevisszaságba, remény a re-
ménytelenségbe. 

Jézus születésének misztériuma meg-
érintette a hallgatóság szívét. Lélekemelő 
pillanatok voltak ezek. Sikerült vendégeink 
karácsonyra való készülődését szebbé tenni, 
ennek igazi értelmet adni, megértetni vala-
mit Isten nagyságából, ráébreszteni őket, 
hogy keressék Istent. 

Ugyanakkor nekünk is áldásban volt 
részünk: szolgálatunk során mi magunk is 
mélyebben megérthettük Jézus megtestesü-
lésének titkát. A három színhelyen megren-
dezett áhítat ajándék volt számunkra is, s 
karácsonyra történő készülődésünk rendkí-
vül értékes pillanataiként raktározhattuk el 
mi is őket.

Schiller Alíz

Immár negyedik alkalommal került megren-
dezésre a Gyermekek a gyermekekért kon-
cert a Csemete Gyermekkórus és Csengettyű 
Zenekar szervezésében. 

A koncert azért kapta ezt a nevet, mert 
igazi kis csemeték szolgálnak, hogy kor-
társaiknak örömet okozhassanak. A kórus 
tagjai jelenleg három és kilenc év közöttiek, 
a koncertek céladományai pedig kétszer az 
ADRA gyermekekért végzett szolgálatát, az 
idei alkalommal együtt pedig kétszer a Ti-
borszállási Péchy László Adventista Általá-
nos Iskolát támogatták. 

A kórus tagjai több gyülekezetből járnak 
össze, illetve néhányan a Csemete Reform 
Családi Napközi, illetve Csemete Tanulócso-
port kapcsán ismerték meg ezt a lehetőséget. 
A Csemete egy, az egyházat támogató szol-
gálatok közül, amely céljának tűzte ki többek 

között, hogy gyermekek neveléséhez, fejlő-
déséhez hozzájáruljon, szeretetteljes légkört 
adjon számukra, bemutatva Jézust.

A kórus idei karácsonyi koncertjének 
az Újpest–Káposztásmegyeri Gyülekezet 
adott otthont, december 17-én. A gyermekek 
lelkesen készültek, a terem pedig megtelt a 
hallgatósággal. Felcsendültek mind énekes, 
mind csengettyűs darabok, és a gyermekek 
hangszerekkel is színesítették a zeneműve-

ket. Cserbik János lelkész igei gondolatok-
kal irányította figyelmünket még inkább 
Isten felé. A koncerten 136 270 Ft gyűlt ösz-
sze, amelyet a tiborszállási iskola hátrányos 
helyzetű gyermekek táboroztatására fordít. 

A koncertre megtanult énekeket egy 
nappal korábban egy idősek otthonában is 
elénekelték a gyermekek, amely szintén ál-
dásos alkalomnak bizonyult. Egyik 7 éves 
csemeténk a szolgálat után megjegyezte, 
hogy szívesen visszamenne máskor is, hi-
szen eddig még sosem látott ennyi mosolyt. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy kis-
gyermekek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 
másoknak örömet okozhassanak!

Sz. E.

Gyermekek a gyermekekért 
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Az év utolsó hónapja 2016-ban is sok misz-
sziós lehetőségre kínált alkalmat. December 
3-án a Mikulás Puttonya segélyezési prog-
ramra, 23-án az Adventi koncertre vártuk a 
vendégeket a kecskeméti adventista kápol-
nába. 

A Mikulás Puttonya programra 15 nehéz 
körülmények között élő családot hívtunk 

meg a város részönkormányzatának a közre-
működésével. A 40-50 gyermek gyülekeze-
tünk bábcsoportjának műsorát nézhette meg. 
A 10-12 évesekből álló „előadók” lelkesen 
készültek, hogy a Sareptai özvegyasszony 
történetét előadhassák gyermektársaiknak. 
„Isten a legnehezebb körülmények között is 
gondoskodik rólunk.” Bízunk benne, hogy a 

darab tanulsága a gyerekek szüleit is 
reménységgel töltötte el. Örömmel 
fogadták továbbá az egészséges fi-
nomságokkal teli mikulás csomagot, 
valamint a ruhákat, amit a felnőttek szükség-
leteik szerint válogathattak a ruhabörzén. 
A gyülekezet segélyezési csoportja nagy 
gonddal készítette el a családoknak szánt 
élelmiszer-adományt is. A gyerekek  miku-
láscsomagját egyébként a gyülekezeti gyere-
kek szokták szétosztani, és egész évben ők 
hoznak adományt is, amiből ezek készülnek. 

Így ők is a gyakorlatban tapasztalhatják meg 
az adományozás élményét, örömét.

Az Adventi koncert méltó lezárása volt 
a minden hónapban megrendezett zenés áhí-

tatainknak. Ez az alkalom amellett, hogy a 
lelkünket Istenhez emelte a komolyzene, a 
kórusművek és az ünnepi gondolatok által, 
most egy kicsit a közösségépítésről is szólt. 
Többek között vendégünk volt a Kecskeméti 
Novum Zenekar kamaracsoportja és a Kecs-
keméti Kodály Általános Iskola Antanténusz 
gyermekkara. Ez utóbbi kórusból Szegedi Il-
dikó karvezető azért hozott csak 30 kisgye-
reket, mert a 90 fős teljes kar nem fért volna 
be az imaházba. Természetesen harmincan is 
olyan gyönyörűen énekeltek, akár az angya-
lok. A színvonalas szolgálatok sokak szívét 
megdobogtatták és reményeink szerint si-
került a figyelmet az ünnep valódi értékeire 
irányítani. 

2017-ben a zenés áhítatokon a reformá-
ció idejébe utazunk vissza, és a zenészek, 
valamint Luther segítségével testközelből 
lehetünk részesei ennek az időszaknak. Sze-
retettel várjuk az érdeklődőket minden hó-
nap első péntekén a reformációs utazásokra!  

További információ a honlapunkon ta-
lálható www.adventista.hu/kecskemet

Ambrus Gyöngyi

December 17-én két helyszínen is karácso-
nyi koncertet tartottunk. Az egyik helyszín 
a gyülekezet kápolnájában, míg a másik a 
helyi idősek otthonában volt. 
Az idei alkalom igazán különlegesre sike-
rült, mivel a kórusunk szolgálata mellé csat-
lakozott a fúvószenekar, valamint Bereczki 
Csaba testvérünk pánsíppal, akit Bálint Dóra 
kísért zongorán. Elhangzottak még vers-
szolgálatok és természetesen igei gondola-
tok is. Mindez jótékonysági célt szolgált, 
az adománygyűjtés kedvezményezettje a 
helyi óvoda volt. A segélykoncerten jelen 
volt a polgármester, az alpolgármester, az 
óvoda vezetője és annak több dolgozója is. 

Az összegyűlt összeget meghatottan vette át 
az óvoda képviseletében az óvoda vezetője, 
hangsúlyozva, hogy ez alkalommal sokkal 
többet kapott, mint egy pénzt tartalmazó bo-
rítékot. Méltányolta az összefogást, köszön-
te az együttérzést, és biztosította a jelenlé-
vőket arról, hogy sok kisgyereknek lehetett 
ezáltal mosolygós karácsonya. 
Isten Igéjét Zoboki Nóra testvérünk nyitot-
ta meg – azon a szombaton ő volt gyüleke-
zetünk vendég lelkipásztora –, és beszélt a 
földre érkezett, köztünk járt, értünk meghalt 
Jézusról, akinek várjuk mihamarabbi visz-
szajöttét. Az idősek otthonában ugyanezt a 
szolgálatot már lelkészünk, Egerváriné Kö-

kényes Zsuzsa testvérünk látta el, aki a re-
mény szavait tolmácsolta, úgy az otthonban 
élőknek, mint a hozzátartozóknak egyaránt. 
Nagyon jó és felemelő érzés volt mindkét 
alkalmat átélni, és látni mások szemében, 
hogy hozzánk hasonlóan őket is megérintette 
Isten Lelkének befolyása. Nagyon reméljük, 
hogy ebből a színes programból mindenki 
talált hozzá közelállót, neki tetszőt, amelyet 
szép emlékként el tud raktározni magának. 
Természetesen nem maradhatott el utána a 
szeretetvendégség sem, ami tartalmas be-
szélgetéseknek teremtette meg a lehetősé-
gét. Ezúton is nagyon köszönjük mindenki-
nek, aki a legkisebb dologgal is hozzájárult e 
programok sikeréhez, és Isten áldása kísérje 
a szívekben elkezdett munkát!

N. N.

Karácsonyi koncert Lovasberényben

Adventi koncert és Mikulás 
Puttonya segélyezési program 
Kecskeméten

A kecskeméti Kodály iskola  
Antanténusz Gyermekkórusa

A gyülekezet Mustármag Bábcsoportja

A mikuláscsomagok kiosztása
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Fazekas Mihály utcai gyülekezetünk csak 
úgy pezsgett az élettől és a zeneszótól Deb-
recenben 2016. november 19-én szombaton, 
amikor meghívtuk a környékbeli gyülekeze-
teket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és zenél-
jünk együtt. 

Már hetekkel a dátum előtt elkezdtünk 
készülni, hogy úgy állítsuk össze a műsort, 
hogy abban mindenki megtalálhassa a szívé-
nek kedves énekeket és stílusokat. Ráadásul 
aznap még a jó Istennek is sikerült dúsítania 
a műsorunkon a meglepetésként érkező ven-
dégekkel. Így végül nemcsak a fúvószenekar 

előadásait hallgathattuk délelőtt és délután, 
hanem fuvola-, zongora-, hegedű- és gitárda-
rabokat is; a személyes kedvenceimet, a gye-
rekkórus énekeit pedig én legszívesebben újra 
és újra elénekeltettem volna velük, olyan kis 
vidámak voltak mind!

Délben közösen ebédeltünk meg, így ju-
tott idő a távolabbról érkező ismerősökkel, 
barátokkal is beszélgetni, hisz nemcsak a 
Hajdúságból érkeztek hozzánk aznap testvé-
rek, hanem pl. a Nyírségből, Békésről vagy 
Nagyváradról is.

Én különösen annak örültem, hogy a dél-
előtti vendégek nagyobb része úgy döntött, 
hogy velünk marad délután is, és így együtt 
folytatódott tovább a napunk. Ismét sokat 
énekeltünk, új énekeket is tanultunk, és a dél-

utáni műsor végére már annyira feltöltődtünk 
és fellelkesedtünk, hogy elhatároztuk: mivel 
annyira jól éreztük magunkat aznap együtt, 
így szeretnénk folytatni a debreceni zenei 
napok sorát 2017 tavaszán is! Reméljük, ak-
kor ismét találkozunk, mert mi várunk titeket 
szeretettel!

Czinkota Orsolya

December 17-én rendkívüli missziói alka-
lomra került sor Sátoraljaújhelyen, illetve Sá-
rospatakon. Szeptember 23-án egy sajnálatos 
balesetben elhunyt Soós Dávid, a Sárospa-
taki Református Gimnázium 16 éves diákja. 
Felajánlást kaptunk a kassai Voice of Hope 
kórustól, illetve a kassai adventista gyüleke-
zettől, hogy szívesen adnak emlékkoncertet 

a család részére. Ez alkalommal, 
december 17-én, szombaton dél-
előtt zenei szolgálatukkal a Sá-
toraljaújhelyi Gyülekezetünket 
gazdagították. 

A délelőtti istentisztelet keretein belül – 
apa-fia – keresztségi alkalom is volt: Kormos 
Erik testvér keresztelte ifj. Kormos Eriket. A 
keresztségi alkalmat a KerSongs zenei együt-
tes tette felejthetetlenné a kassaiak szolgálata 
mellet.

Délután a Sárospataki Művelődés Háza 
színháztermében adott felejthetetlen koncer-
tet a Voice of Hope. Ez alkalommal a modern 
keresztény zenei világ ismert és kevésbé 
ismert dallamai szólaltak meg hazánkban 
alig ismert stílusban, igazán professzionális 
előadásmódban. A mintegy kétórás koncert 
egyes szüneteiben bemutattuk egyházunkat: 

Oliver Popovic lelkész testvérünk beszélt a 
kassai gyülekezetekről, illetve egyházunk 
tevékenységéről Szlovákiában. Kormos Erik 
testvér a magyarországi adventisták tevé-
kenységét népszerűsítette. A beszámolók 
között helyt kapott Nagy-Baló Csaba a Sá-
rospataki Református Gimnázium igazgatója, 
illetve Fejér Zoltán, az intézmény lelkésze is. 
A súlyos veszteséget szenvedett család tagjai 
is jelen voltak, s méltatták missziói elhivatott-
ságunkat.

Hála legyen az Úrnak az alkalomért, és 
mindazoknak, akik közreműködtek!

-s -k

Zsúfoltra sikeredett az Adventi Rézfúvós 
Kamaraegyüttes decemberi hónapja. Két hét-
végére hat zenés evangelizációt sikerült meg-
szervezni. Isten Igéjét minden alkalommal 
Molnár Miklós lelkész testvérünk szólta, aki 
az első advent örömüzenetét összekapcsolta 
a dicsőséges második advent reménységével. 
Minden helyszínre ajándék könyvekkel érkez-
tünk, amit mindenütt örömmel fogadtak.

December 10-ét, a szerencsi testvérekkel 
töltöttük, majd délután adventi koncert kere-
tében hangzott Isten Igéje, nagy örömünkre 
barátkozók is részt vettek ezen az alkalmon, 
a helyi testvérek mindenkit ajándékkönyvvel 
engedtek el. 16.00 órától a Bodrogkeresztú-
ri Idősek Otthonában folytattuk, ahol immár 

második alkalommal szolgáltunk. Az intéz-
mény vezetője köszönetét fejezte ki a lelki 
feltöltődésért és a sok szép muzsikáért.

A következő hétvégére négy koncert 
jutott. Szombaton az izsófalvai testvéreket 
látogattuk meg, majd délután két helyszínen 
csendültek fel az Istent dicsőítő dallamok az 
igei gondolatok mellett. Először a helyi beteg-
otthont látogattuk meg, ahol közel 60 ember 
előtt szolgálhattunk. Az intézmény vezetősé-
ge kifejezte köszönetét, és megígértették ve-
lünk, hogy mihamarabb újból meglátogatjuk 
őket. 16.00 órára a művelődési házba vártuk 

a falu lakosságát a helyi gyülekezet szervezé-
sében. Hálásak vagyunk azért, hogy 25 ven-
dég eljött, akiket a gyülekezetünk lelkésze, 
Feketéné Trankusz Erzsébet is nagy szeretet-
tel köszöntött. A koncert után nagyon jó be-
szélgetések alakultak ki, és örömmel vitték a 
könyveket. Vasárnap ismét két helyszínen, a 
Heves megyei Nagyúton és Kál községekben 
szolgálhattunk.

Köszönjük a drága Jézusnak ezeket a le-
hetőségeket, és hálásak vagyunk azért, hogy a 
zene által még ajtók nyílnak meg Isten Igéje 
előtt.                                            Muskatal Szabolcs

Két hétvége,  
hat koncert!

Adventi missziós szombat 
Sátoraljaújhelyen

HANGolódj Istenre!

Fotó: Kimpián Johanna

Apa és fia imában a keresztség előtt

A kassai Voice of Hope együttes
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Marosvásárhelytől néhány kilométerre ta-
lálható e kis település: Mezőfele. A falu 
színtiszta magyarságával (849 lélekszám) 
és adventista gyülekezetével (közel 200 tag) 
igazi ékszer az erdélyi térségben. Itt tartott 
evangelizációs sorozatot dr. Tokics Imre, az 
Adventista Teológiai Főiskola Ószövetségi 
Tanszékének vezetője a tékozló fiú történeté-
ből, „Isten hazatérője” címmel a Dél-erdélyi 
Egyházterület, Szász Ernő elnök és Csabai 
Gyula helyi lelkész testvér, valamint a helyi 
közösség szeretetteljes meghívására 2017. ja-
nuár 6. és 14. között.

A gyülekezet tagjai között több Pécelen 
végzett hallgató van, köztük Balla Károly és 
Hegyi Árpád Gedeon. Igen jelentős létszámú 
gyermek- és ifjúság biztosítja a Mezőfelei 
Hetednapi Adventista Gyülekezet folyamatos 
fejlődését.

A helység tőszomszédságában található a 
Mezőménesi Egészségügyi Központ, amely 
igazán közkedvelt az adventista életmódot el-
fogadók és gyógyulni vágyók körében. 

Mezőfele adott otthont a néhány éve épült 
adventista óvodának, általános- és középisko-
lának. Ezekben az intézményekben elhivatott 

tanítók és oktatók nevelik a fiatalokat. A ta-
nárok számára a tanítás mindennap harminc 
perces áhítattal kezdődik, melyre többször 
meghívást kapott dr. Tokics Imre, aki előadá-
sokat tartott az intézményben. A gyermekek 
számára a tananyagban biztosítják a biblia-
ismeretet. Busszal szállítják az iskolába a 
távolabb lakókat, és a nem adventista hátterű 
családok is szívesen adják gyermekeiket ezen 
adventista nevelési intézménybe. 

E különleges helységben Kardos Csaba 
testvér egy idősek otthonát vezet, amelyben 
több mint száz gondozott ellátását végzik az 
ott dolgozók, akik közül többen rendszeresen 
ellátogattak az előadás-sorozatra.

Az evangelizáción estéről estére meg-
telt a gyülekezeti terem, kétszáz-háromszáz 
vendéggel és testvérrel. Voltak olyanok, akik 
életükben először léptek adventista temp-

lomba, noha évtizedek óta hangzott feléjük a 
meghívás. A sorozat vége felé már nem volt 
elég ülőhely a pontosan érkezők számára, 
akik vagy állva, vagy a karzat lépcsőjén ülve 
hallgatták Isten üzenetét.

A résztvevők általi csend és figyelem biz-
tosította, hogy a hallgatók átadhassák szívü-
ket a Lélek vezetésének. A világhálón pedig 
egy virtuális gyülekezet – 150-200 látogató – 
is figyelemmel kísérte az élőadások közvetí-
tését: www.mezofelei-adventista.ro – „Videó 
archívum”.

A Mezőfelei Gyülekezet kórusa és a Re-
ménység Férfikórus énekei emlékezetessé és 
emelkedetté tették az evangelizációt. Isten 
gazdag áldását éreztük az előadások alkal-
mával. 

TIT

Isten hazatérője – A tékozló fiú 
története
Előadás-sorozat Mezőfelén, Romániában

„…Bántja lelkem a nagy város/Durva zaja,/De 
jó volna ünnepelni/Odahaza./De jó volna tiszta 
szívből/– Úgy mint régen –
Fohászkodni,/De jó volna megnyugodni.” (Ady 
Endre: Karácsony)

Karácsonykor az általánosan jellemző roha-
nás, tolongás közepette, amikor mi magunk is 
azon igyekszünk, hogy minden szépen rend-
ben, örömben teljen, csodára várnak az em-
beri szívek. Jobb esetben ilyenkor eszünkbe 
jut segíteni, szolgálni a szükségben lévőknek.

A karácsonyi varázslatot várva bizony 
sokan ilyen-olyan okból sajnos nem részesül-
nek belőle. A beteg gyermekek, akik szüleik-
kel a kórházban töltik ezt az időt, nagy aján-
déknak élik meg, ha meglátogatjuk őket. Igy 
tettük a Szüret utcai gyülekezetből is, gyer-

mektanítók, hogy cseppnyi örömöt, „varázs-
latot”, reményt vigyünk nekik és mosolyra 
derítsük arcukat.

Énekeltünk, meséltünk, ajándékokat vit-
tünk. Gyülekezetünkből az egyik anyuka 
szin te az egész falujára kiterjedő plüs sállat-
gyűjtést szervezett. Az Úr úgy megsokszo-
rozta az ajándékokat, hogy még a játszóház-

ba ellátogató, nehéz sorsú gyermekeknek is 
bőven jutott belőlük. Nem feledkeztünk meg 
az ápolószemélyzetről sem, őket is megaján-
dékoztuk könyvekkel. Jó volt látni, milyen 
áldozatkészen foglalkoznak a gyermekekkel. 
Szolgáljunk mi is önzetlenül, szeretetből, 
ahogyan Jézus is tette és teszi még ma is 
mindnyájunkért!

„…Örvendezz Istennek, oh te egész föld. 
Énekeljétek az ő nevének dicsőségét; dicsőít-
sétek az ő dicséretét!” (Zsolt 66:1–2).

Kovács Zsuzsa

Karácsonyi kórházlátogatás

Adventre várva Pécsett
A Pécsi Gyülekezet ősszel előadás-sorozatot tartott „Iránytű a XXI. században is!” címmel a 
Pécsi Tudásközpontban, aminek a záró alkalmát külön is meghirdettük december 17-re. 

Ennek az alkalomnak az „Adventre várva” címet adtuk, amikor öt rövid előadásban próbál-
tunk Jézus életéből felvillantani egy-egy időszakot; Jézus születését, gyermekkorát, majd földi 

munkásságát, halálát, feltámadását és végül a 
második eljövetelét. Ezeken keresztül próbál-
tuk bemutatni azt, hogy számunkra mit jelent 
az advent. Az előadások közt zene és énekek 
segítették a hallgatókat, hogy az ünnep han-
gulata és gondolata jobban felkészítsenek az 
igei gondolatok megértésére. Vendégünk volt 
a PTE Orvosi Kar Farmakológiai Intézetének 
a 20 főből álló Pharmacor kórusa, akik több 
énekkel is megörvendeztették a hallgatókat.

Ömböli Gyula

A hallgatóság Dr. Tokics Imre, a sorozat előadója
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Különleges programot indított a város számá-
ra gyülekezetünk Nagykanizsán kétheti rend-
szerességgel. Életfejlesztés címmel aktuális 
életkérdésekről tartanak előadóink előadás-
sorozatot beszélgetés formájában, bibliai ala-
pokon. 

Az első alkalommal, 2016. október 19-
én a szeretet témáját boncolgattuk. Első elő-
adónk Horváth Gábor, a Nágocsi Reménység 
Rehabilitációs Ház szakmai vezetője Kis Ist-
ván lelkészünk kérdéseire válaszolva őszinte 
egyszerűséggel vallott életéről, a családjához 
és a munkájához fűződő kapcsolatáról. Az 
est folyamán a hallgatóság kis csoportokat 
alkotva diskurálhatott az öt szeretetnyelv je-
lentőségéről. Megtudhattuk, hogy a szeretet 
tanulható, tudatos tevékenység, a függősége-
ink pedig mind csak szeretetpótlékok. 

Az előadás alatt vendé-
geink friss pogácsát, gyümöl-
csöt és meleg teát kóstolhattak 
szorgos testvérnők jóvoltából, 
ezáltal is otthonosabb légkört 
varázsolva. Albert Schweitzer 
gondolatát szabadon idézve: 
miszerint az emberi nagyság 
azon múlik, hogy mennyi sze-
retet van benne. Úgy érzem ezen az estén 
sikerült egy szeletet adnunk ebből. A résztve-
vők szemmel láthatóan nagy megelégedéssel 
és lenyűgözve indultak haza. „Két hét múlva 
találkozunk és másokat is hozunk magunk-
kal!” – így búcsúztak vendégeink, mindany-
nyiunk örömére.

Azóta is sorra látogatják alkalmainkat, 
és a létszám csak növekszik. Témáink voltak 

már a szereteten kívül az élet értelme, nyu-
galom, félelem és a megbocsájtás. Januártól 
ismét folytatjuk a halál, sorstárs-embertárs, 
kapcsolatok és depresszió kérdéskörével. 
Hála legyen az Úrnak a lehetőségért, és adja, 
hogy mindannyian közelebb kerüljünk az Úr-
hoz!

Várnagy Szabolcsné

…címmel került megszervezésre a misszió-
munka Mezőhegyesen 2016 őszén.  

Az október 6-án indult és december 9-én 
befejeződött egészségügyi sorozat hétről hét-
re ismét jelentős számú érdeklődőt vonzott a 
József Attila Általános Művelődési Központ 
ifjúsági könyvtárába.

Dr. Demény János orvos testvérünk az 
egészséges életmód 8 alapelvével ismertette 
meg a jelenlévőket – a szakmaiságot fűsze-

rezve személyes életvitelének 
ismertetésével. 

Nemcsak elméleti tudást 
adott át, hanem gyakorlati ta-
nácsot is, pl. a pulzusszámot  
csökkentő légzésről, az élet-
mentő mozgásról (napi 10000 lépés), va-
lamint egészségügyi tesztelésben is részük 
lehetett a jelenlévőknek az általa hozott 
pulzoximéterrel. Az oldott légkört – amely 
egyébként mindvégig jelen volt – ajándék-
könyvek átadása is megerősítette. 

Wolfgang Köbel természetgyógyász 
testvérünk korunk népbetegségeiből hármat 
emelt ki: a daganatos megbetegedést, a pajzs-
mirigy alulműködést és a szív- és érrendszer 
védelmének témakörét. Előadásai alkalmával 
hihetetlen sok információhoz, hasznos ta-
nácshoz jutott a hallgatóság. 

Természetesen, hogy ne csak beszéljünk 
az egészségről – ismét lehetősége volt a hall-

gatóságnak Farkas Györgyné életmódklub-
vezető testvérnőnk jóvoltából gyakorlati kép-
zésen – étel- és desszertkészítésen – is részt 
venni.  

Hálásak vagyunk a jó Istennek, aki előt-
tünk járt, jár – hiszen vendégeink kérésének, 
igényének megfelelően február hónapban kö-
vetkezik a folytatás. A már megismert, meg-
kedvelt előadók mellett igyekszünk térségünk 
egyházi, egészségügyi szakembereinek tudá-
sát igénybe venni; és az egészséges életmód 
lépései mellett vendégeinket Isten megisme-
réséhez segíteni. 

SzIrén

Életfejlesztés Nagykanizsán

Egészségtőkénk gyarapítása 
természetes úton

Idősek köszöntése
„Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a kül-
ső emberünk megromlik is, a belső emberünk 
mégis megújul napról napra” (2Kor 4:16) – 
ezekkel az igei gondolatokkal nyitotta meg a 
bibliát lelkész testvérünk, Simon Zsolt nov-
ember 26-án, amikor az időseket köszöntöt-
tük gyülekezetünkben.

Sok félelem gyötri az embert, talán az 
öregség gondolata is, de Pál azt írja: kívül-
ről tán itt fáj, ott fáj, de belülről napról nap-
ra megújulhatsz. Növekszik-e azért Jézussal 

való kapcsolatunk? Az erő forrása Isten, ál-
tala napról napra növekszik bennünk a sze-
retet, mely sugárzik mások felé. Ismerjük fel 
az Urat életünkben, általa felszabadulunk és 
bűnbocsánatot nyerünk, így tud lelki életünk 

növekedni. Ő megadja a bölcs, áldott, nyu-
godt életet!

Gyülekezetünkben hála az Úrnak, több 
idős testvérünk van, kiknek tapasztalatai, 
szeretete, hűsége, fáradhatatlansága erőt és 
útmutatást ad közösségünknek. Legidősebb 
testvérnőnk Zsengellér Ani néni a 93. évében 
van. Ő fáradhatatlanul imádkozik értünk!

Köszönjük, hogy vagytok nekünk! Az Úr 
vezesse lépteiteket, tanítsatok minket tovább-
ra is a szolgálat örömére!

Kovács Zsuzsa

Fotó: tóth EsztEr
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2016. december 31-től 2017. január 1-ig ke-
rült megrendezésre Orosházán az idei Békés 
megyei szilveszter. Nekünk fiataloknak, akik 
ott voltunk, három dolog biztosan eszünkbe 
jut, ha rágondolunk: közösség, nevetés és 
süti. A megannyi énekléssel tarkított, versek-
kel színesített és Palotás Kristóf lelkészünk 
által útravaló igékkel ellátott istentisztelet 
után közös vacsorára került sor, ahol élvez-
hettük az Isten által létrehozott közösséget. 

Vacsora után különféle közösségépítő 
játékok következtek egészen éjfélig, amikor 

is elsétáltunk a város főterére, ahol közösen 
töltöttük az óév utolsó és az újév első pilla-
natait, tűzijátéknézés közben.  Jó társaságban 
gyorsan repül az idő, és mivel szeretünk egy-
mással időt tölteni, másnap – újév napján – 
folytattuk egy jó kis fürdőzéssel Gyopároson, 
ahol fel is ébredtünk, de meg is éheztünk. 
Egy kellemes, kiadós közös vacsora után – 
reményeink szerint – mindenki jóllakottan 
és jókedvűen, szép emlékekkel gazdagodva 
távozott az alkalomról. 

Kívánjuk, hogy a jó Isten tegye áldottá, 
boldoggá az előttünk álló évet!

Dóri és Melinda

Békés megyei ifjúsági szilveszter

Kis közösségünk ismét együtt töltött egy rö-
vid hétvégi alkalmat 2016. december 9–10. 
között. Programunkban megvalósult több 
közösségépítő játék, értékfilmnézés és az ar-
ról való elmélkedés, imaóra, éneklés, bibliai 
activity magas fokon, gyaloglás a friss leve-
gőn és nem utolsó sorban beszélgetés „A for-
gószélben megszólaló Úr”-ról.

Igazán tartalmas és vidám napja ink vol-
tak, és Zala több pontjából érkeztek résztvevő 
barátok, cserkészek. Bizton állíthatom, hogy 
mind annyiunknak feltöltődést jelentett. Vár-
juk már a következő alkalmat! 

Tóth Eszter

Nagyon vártuk a Fegyvertelen katona c. film 
vetítését. Mi magunk is, testvéri körben, kí-
váncsiak voltunk a történetre, de látva benne 
a misszió lehetőségét is, készültünk és keres-
tük, mit is tehetnénk a film kapcsán ismerőse-
inkért, barátainkért.

Miskolcon két mozi 
is vetítette a filmet. Mi 
főműsoridőn kívül kértünk 
vetítést vasárnap délutánra, 
gondolván, hogy az a vendé-
geinknek és ismerőseinknek 
is megfelel majd.  A  film 
január 8-án került vetítése. 
A 70 fős moziteremre való 
jegyfoglalás pár nap alatt 
betelt, és sok ismerősnek 
már nem jutott  hely. Ezért 
ugyanarra a napra egy 
újabb vetítést kértünk, de 
ugyanúgy jártunk most is, 
a terem gyorsan megtelt jelentkezőkkel. Így 
megint kértünk újabb időpontot, hogy a film 
megnézését biztosítani tudjuk azoknak, akik 
szervezetten, csoportos vetítéssel szerették 
volna megnézni. 

Úgy szerveztük a programot, hogy a mo-
zijeggyel együtt mindenki kapott egy Glow-
füzetet, a film megtekintése után pedig meg-
hívtuk a vendégeket a gyülekezetbe egy forró 
teára, szendvicsre és sütire. Nagyon sokan el-
fogadták a meghívást, mintegy 40-45  fő jött 

el a gyülekezetbe, többségében vendégek. A 
vetítés után igyekeztünk beszélgetni azokkal 
a meghívottakkal is, akik nem jöttek el teázni 
a gyülekezetbe. Megkérdeztük a véleményü-
ket a filmről, és nem találtunk csalódott em-
bert közöttük. Akikkel beszélgettünk, hálával 

és könnyes szemmel köszön-
ték meg a film megnézésé-
nek a lehetőségét. Némelyek 
zokogtak, és azt láttuk, hogy 
mindenki mélyen a film hatá-
sa alatt volt.

Látva a résztvevők re-
akcióját, egyikünk azon 
gondolkozott, hogy a fősze-
replő, Andrew Garfield, szí-
nészként eljátszotta egy igaz 
adventista magatartását úgy, 
hogy a nézőkre felejthetetlen 
hatást gyakorolt, és mélysé-
ges vágyat ébresztett az igazi 
értékek és cselekedetek után. 

Vajon nekünk, akik valóban adventisták va-
gyunk, sikerül ilyen vágyat ébresztenünk má-
sokban? Mi is képesek vagyunk bemutatni, 
képviselni és elérhetővé tenni Krisztust má-
sok számára az embertársaink megmentésére 
irányuló cselekedeteink által?

A gyülekezetben a beszélgetések kapcsán 
az elvhűség irányába mozdultunk el, és min-
denki elmondhatta, hogyan hatott rá a film. 
Igazi lelki közösség bontakozott ki. A részt-

vevőket megajándékoztuk ingyenesen elvihe-
tő kiadványokkal és a tervezett programjaink 
ismertetőjével. 

Imádkozni és küzdeni szeretnénk azért, 
hogy ezek az emberek a filmmisszió tapasz-
talata és az értük végzendő további szolgálat 
által közelebb kerülhessenek Krisztushoz.

Feketéné Trankusz Erzsébet,  
Bálint György, Suhaj Renáta

Filmmisszió Miskolcon
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