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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XIX. évfolyam 2. szám

…akár csak egy embert is
Önkéntes evangelizátorképzés Budapesten

Mi az evangelizálás célja? Hogyan válha-
tunk alkalmassá arra, hogy Isten örömüze-
netét hirdessük a környezetünknek? Mi Is-
ten, és mi a mi szerepünk ebben? Ilyen, és 
ehhez hasonló kérdésekre kerestük a vá-
laszt a 2017. február 17–19. között Buda-
pesten megrendezett, kilencedik Önkéntes 
evangelizátorképzésen. Ismereteink elmé-
lyítésében Daniel Duda, a Transzeurópai 
Divízió Nevelési Osztályának vezetője 
nyújtott segítséget 8 előadáson keresztül. 

Péntek este a kezdő alkalom kellően  
megalapozta az azt követő két, tanul-
ságokban és tanulásban gazdag napot. 
A szombat délelőtt Ősz-Farkas Ernő, a 
Dunamelléki Egyházterület elnökének 
érdekes kérdésével indult: Miért kell már 
kilencedik éve képezni magunkat az evan-
gélium hirdetésére? A felelet pedig nem 
váratott sokat magára: Azért, mert a világ 
folyamatosan változik, így a mi evange-
lizációs módszereinknek is folyamatosan 
változnia kell ahhoz, hogy eredményesek 
lehessünk. Az előadások során Daniel 
Duda ennek a változásnak az alapjait és 
lépéseit tárta elénk.

Megvizsgáltuk, hogy vajon milyen 
szemüvegen keresztül kell olvasnunk a 
Bibliát, hiszen ez meghatározza az Isten-
ről alkotott képünket és így közvetlenül 
a jellemünket is – így hát azt is, hogy 
hogyan adjuk át az örömüzenetet. Meg-

tanultuk, hogy a lelki ajándékoknak sok-
kal fontosabb szerepe van az életünkben, 
mint azt gondolnánk. Mindannyian más 
és más ajándékokat kaptunk a Szentlélek-
től, amelyek mind azonos értékkel bírnak. 
Mindenki rendelkezik legalább eggyel kö-
zülük, és mindenkiére szükség van. Ezek 

azonban nem számunkra ajándékok a 
Szentlélektől, hanem egymás, a gyüleke-
zet és a környezetünk számára. Azt pedig, 
hogy kinek, mikor és milyen ajándékot ad, 
azt Isten dönti el. 

Elgondolkodtunk azon is, hogy ma 
miért érezzük, hogy az evangelizálás ke-
mény munka. Talán azért, mert nem va-
gyunk igazán büszkék arra az Istenre, akit 
szolgálunk és be akarunk mutatni? Vagy 
mert „elemmel működtetett” keresztények 

vagyunk, akik, mikor fel-
töltődnek, akkor még dúl 
bennük a tenni akarás, de 
túl hamar lemerülnek és 
végül semmit nem tesz-
nek? Megismerkedtünk a 
különböző evangelizációs 
stílusokkal, amiknek segít-
ségével a saját személyisé-
günknek megfelelő módon 
tudjuk megszólítani az 
embereket. Miután lehe-
tőségünk volt felismerni a 
hozzánk legközelebb álló 

stílust, megérthettük, hogy fejlesztenünk 
kell azt, hogy minél hatékonyabbak tud-
junk lenni. Végül pedig megnéztük, hogy 
mik a sikeres evangelizáció szervezésének 
szempontjai. Fel kell mérnünk a körülöt-
tünk élők szükségleteit, hogy az őket va-
lóban érdeklő témákról tudjunk beszélni. 
Az evangelizáláshoz használnunk kell a 
lelki ajándékainkat, kinek-kinek a sajátját. 
Az evangelizációs programot pedig rugal-
masan kell kezelnünk és nyitottnak kell 
lennünk annak megváltoztatására. 

Az evangelizálás, az emberek meg-
szólítása nem könnyű feladat, azt hiszem, 
ezt a közel 150 résztvevő nevében mond-
hatom. Ez a hétvége azonban segítséget 
nyújtott abban, hogy merjük átalakítani a 
gondolkodásunkat. Tegyük fel a megfele-
lő szemüveget, vegyük észre az életünk-
ben azokat a területeket, amelyekben fej-
lődnünk kell, mert ezzel nem csak a saját 
életünk, hanem másoké is megváltozik. 
Isten biztosít bennünket arról, hogy szeret 
minket, hogy értékesek vagyunk a számá-
ra és hogy mindegyikünkben van valami, 
amivel közelebb vihetünk hozzá akár csak 
egy embert is.

Ömböli-Lakos Anna

Fent: Daniel Duda testvér
Balra: Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke
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Egy szép és ünnepélyes alkalomra került 
sor 2017 harmadik szombatján (január 
21.) a Tatabányai Gyülekezetben. A tata-
bányai körzet új körzetvezető lelkészt ka-
pott Stramszki István testvér személyében. 

Stramszki testvér ünnepélyes beiktatá-
sára eljöttek testvérek a körzethez tartozó 
gyülekezetekből, Fehérvárcsurgóról és 
Tatáról, illetve a Tatai Gyülekezet egyik 
szórvány csoportja majdnem teljesség-
gel képviseltette magát. Ezenkívül még 
a Budapest Szüret utcai gyülekezetből is 
együtt ünnepelt velünk néhány testvér. A 
zenei szolgálatok, és költemények után 
Bihari Csaba testvér szólaltatta meg Isten 
üzenetét az Ige által. Bihari Csaba testvér 
az igehirdetésében hangsúlyozta, hogy az 
isteni áldás kiáradása, a gyülekezet lelki és 
számbeli növekedése a lelkész és a gyü-
lekezet együttmunkálkodása nélkül nem 
várható, de ha a lelkész és a gyülekezet 

mint munkatársak együtt végzik a szolgá-
latukat, akkor csodálatos tapasztalatokban 
lesz része a gyülekezeteknek is és a lel-
késznek is.

A DET megbízólevelének átadása, 
Bihari Csaba testvér beiktató imádsága 
és köszöntése után, a jelenlevő gyüleke-

zetek presbiterei köszöntötték 
Stramszki István testvért, majd 
Stramszki testvér gondolatait hall-
gatta meg az ünneplő gyülekezet.

Megtapasztaltuk a 133. zsol-
tár szavait: „Íme, mily jó, és mily 
gyönyörűséges, amikor együtt 
lakoznak az atyafiak! Mint drága 
olaj a fejen, mely aláfolyik a sza-
kállon, az Áron szakállán, mely 
lefolyik köntöse prémjére.”

J. E.

Lelkészbeiktatás Tatabányán

2017. január 28-án csodás napra ébredhe-
tett az Albertirsai és a Kecskeméti Gyüle-
kezet apraja-nagyja. Nagy József testvé-
rünk szövetséget kötött az Úrral a kecske-
méti kápolnában.  

A keresztség örömteli eseményét a 
helyi és az albertirsai testvérek szolgá-
lata előzte meg. Az Igéből Árvai Tamás 
lelkészünk Róm 8:28 alapján adott út-
mutatást  mindannyiunknak. Elmondta, 
hogy  az emberi élethelyzeteket sokszor 

emberi szempontok alapján ítéljük meg. 
De mint ahogy a Bibliában több esetet is 
találhatunk erre – például József története 
– az Úr más nézőpontból lát egy-egy élet-
helyzetet, és így ha az Ő kezébe tesszük 
le életünket, bízhatunk benne, hogy az Úr 
mindent a javunkra tud fordítani. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
Kecskeméti Gyülekezet tagjainak a meleg 
fogadtatást és a szeretetszolgálatot.

D. Cs. J.

Öröm volt a Mennyben

A Generálkonferencia minden évben elkülönít egy szombatot a Nők Nemzetközi Imanapjának. Ez a nap 
idén 2017. március 4.

Erre az alkalomra minden lelkésznek és NSZO vezetőnek elküldtük az imanapi anyagot. Az ima napi 
anyag megtalálható még az egyház honlapjának NSZO oldalán. Az anyaghoz PowerPoint-vetítés és egy 
írott prédikáció tartozik szolgálati ötletekkel és gyermektörténettel együtt. Így a saját gyülekezetetek-

ben is megszervezhetitek az imanapot a kapott 
anyagok alapján.

Ha a dátum ütközik más gyülekezeti prog-
rammal, akkor lehetőségetekhez mérten pró-
báljátok megtartani ezt a napot. Gondoljatok 
arra, hogy a világszéles női imaközösséghez 
csatlakoztok!

Az imanapot központilag Nyíregyházán 
tartjuk meg, amire szeretettel várunk benne-
teket!

Bodnár Jánosné
megbízott osztályvezető

Az Adventista Egyház  
Nemzetközi Női Imanapja

Az  Adventista  félóra  következő  
műsorát  március  17-én,   

pénteken,  13.30-kor  sugározza   
a  Kossuth  Rádió.

    

Az   AdventInfo   következő   
száma   2017.   március   25-én   

jelenik   meg.

    

Tavaszi,   ifjúsági   imahét 
2017.   március   18–25.

Jó tudni!



AdventInfo

3

Magyarország kórusélete sok rétegből 
tevődik össze. Alul a minősítés nélküli 
amatőr kórusok állnak, akik lehetnek egy 
iskolának, egy gyülekezetnek az együtte-
sei, vagy magánszervezésű kórusok. Ezek 
az együttesek többnyire saját szervezésű 
koncerteken lépnek fel. A sorban feljebb 
állnak a minősítést szerzett, versenyre járó 
kórusok, a félprofi együttesek, és a tetején 
a különböző intézmények által finanszí-
rozott hivatásos együttesek. A hivatásos 
kórusok általában hivatásos zenekarokkal 
lépnek fel az ország nagy koncerttermei-
ben, gyakran bérleti előadásokon.

Azért tartottam szükségesnek ezt a kis 
bevezetőt, hogy érzékeltessem, mekkora 
kiváltságban volt része a közelmúltban 
egyházunk Soli Deo Gloria kórusának. 
Gál Tamás, a zenei táborunk karmestere 
felkért minket, hogy énekeljünk saját ze-
nekarával, a Miskolci Szimfonikusokkal 
Miskolcon, a Művészetek Házában, egy 
bérleti hangversenyen, január 12-én. Egy 
kényszerű műsorváltozás miatt egy kon-
certfélidőnyi helyre kellett műsort talál-
nia, és ő éppen ránk és a zenei táborban 
énekelt Mendelssohn 42. zsoltárra gon-
dolt. Javaslatát a szervezőbizottság öröm-
mel és nyitottsággal fogadta.

A koncert szervezését – ahogy a zenei 
tábort is – hatalmas tapasztalatok övezték. 
A kórustagok lelkesen jelentkeztek, éppen 
akkora létszámban, ami ideális, és ami 
még nagyobb szó: éppen olyan arányban. 
Nem kellett semelyik szólamba idegen ki-
segítő embereket hívnunk, pedig számol-
tunk ezzel az eshetőséggel is. Beszálltak 
többen a zenei táboros zenekarból is éne-
kelni, így egy tömör hangzású, felkészült 
kórussal tudtunk színpadra állni. A kon-
cert napján az időjárás is segítségünkre 
volt, és nem utolsó sorban a kórustagok 
példátlan pontossága és fegyelmezettsége. 
Minden állomáson 5-10 perccel a terve-

zett időpont előtt el tudtunk indulni, így 
a helyszínre is korábban érkeztünk. Ez a 
fegyelem, figyelem és rendezettség mind 
a próbákon, mind a koncerten végig jelen 
volt. Azt hiszem, bátran leírhatom, hogy a 
jó Isten jelenlétét és gazdag áldását mind-
annyian érezhettük. 

Úgy gondolom, nagyon jelentőség-
teljes pillanat volt ez a hangverseny egy-
házunk zenei életében. Nem csak azért, 
mert egy profi 
zenekarral éne-
kelhettünk egy 
olyan hangver-
senyen, ahol hi-
vatásos együt-
tesek szoktak 
fellépni. Ha-
nem azért, mert 
ezáltal olyan 
e m b e r e k n e k 
énekelhettük a 
42. zsoltár sza-
vait, akik egy 
k i m o n d o t t a n 
e g y h á z z e n e i 
hangversenyre talán el sem jönnének. 
Olyanoknak, akik talán sosem hallottak az 
adventistákról, de lehet hogy Istenről sem. 
Olyanoknak, akik talán egészen mást vár-
tak ettől a koncerttől, és Isten szavával va-
lami többet kaphattak. Nagy pillanat volt 
ez azért is, mert Isten megmutatta, hogy 
az Ő erejével többre vagyunk képesek, 
mint amit valaha gondolnánk magunkról. 
A hangunkat, a lelkiismeretes odaszáná-
sunkat olyan szolgálatban tudta használni, 
mely már a megvalósulása előtt áldás volt.

Lázárné Nagy Andrea, kórusunk kar-
nagya, a koncert előtti este továbbította 
nekünk Gál Tamás üzenetét: „Andi, na-
gyon várunk benneteket. A zenekar leg-
alább fele keresztény, rengeteget beszél-
tem az egészről, Bózsva, tábor, élmények, 

rólatok adventistákról, mi hogyan alakult 
erre a koncertre, kórusról, zárókoncertről, 
mindenről... Itt sikerült kialakítani egy 
érző csapatot, nagy többségben! A szeretet 
itt lesz, hiszem! Várom, várjuk: Tamás"

A koncerten szinte telt ház volt. A he-
lyi közönség mellett a Miskolci Gyüleke-
zet és a kórustagok által hívott vendégek 
is helyet kaptak. Az előadás igazán jól si-
került, nemcsak az előadók, hanem a hall-
gatók szerint is.

A hangverseny után mind a karmester, 
mind a zenekari tagok kifejezték, hogy 
szívesen dolgoznának máskor is velünk. 
Mielőtt elindultunk volna, Gál Tamás a 
buszon is köszönetét fejezte ki és beszélt 

a további zenei táboros tervekről is. Meg-
indító, szeretetteljes szavaira kórusként, 
énekelve válaszoltunk a buszból az esti 
énekünkkel: „A küzdő lélek itt kapott szí-
vére áldott balzsamot.” Örömkönnyekben 
úsztunk mi is és ő is. Még ezt az üzenetet 
kaptuk tőle SMS-ben aznap este, útköz-
ben a buszon: „Életem egyik legnagyobb 
élménye a veletek való találkozás.”

Adja Isten, hogy mint kórus, és mint 
magánemberek ilyen hatással lehessünk a 
környezetünkre, az Ő dicsőségére, amíg 
eljön értünk!

Juhász Zsuzsa

A Soli Deo Gloria kórus koncertje  
a Miskolci Szimfonikusokkal

A klasszikus adventi gyerekkalendárium 
monumentális formáját vezettük be Ne-
mesvámoson, Magdi vezetésével.

Mindennap mindig más ház ablakába, 
kiírtunk 1-1 bibliaverset. A pontos – előre 
meghatározott – időben érkező gyerekek 
a fogadó családnál még egy kis vendéglá-
tásban és beszélgetésben is részesülhettek. 
Az adventi időszak alatt, 23 verset lehetett 
összegyűjteni füzetbe, vagy a kisebbeknek 
kifestőben kiszínezni. Az utolsó alkalom, 

a 24., szombatra esett. Meghívtuk a részt-
vevőket egy ünnepélyes alkalomra – a 
gyülekezetbe –, ahol a „jól teljesítőket” 
megajándékoztuk.

 A játékban bárki részt vehetett. Mint-
egy 20 gyerek élt is a lehetőséggel. Nagy 
hozadéka volt a kezdeményezésnek, hogy 
kívülálló családok is részt vettek a biblia-
versek kiírásában és a gyerekek fogadásá-
ban. Halleluja!

Pásztor Csaba

Adventváró ablakok faluszerte
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Az idei Fiatalok Jézusért Konferenciánk 
is igazán feltöltő hatást gyakorolt minden 
résztvevőre. 2017. január 25–29. között 
került megrendezésre Budapesten, a Teréz-
városi Gyülekezetben, szombaton pedig a 
Dürer Rendezvényházban. Megannyi reg-
geli áhítat, megtérési történet, szeminárium 

és plenáris vonta figyelmünket Istenre és a 
vele való közvetlen kommunikáció fontos-
ságára.

Már most szere-
tettel ajánlom nektek 
youtube csatornánkat 
(lásd balra a qr-kódot), 
ahol elérhetőek elő-
adásaink. Bővebb be - 
 számolóval a követ-

kező számban találkozhattok! Addig is 
áldásos napokat és gazdag tapasztalatokat 
kívánok! 

Tóth Eszter 

…az IMA ereje és 
hatása ránk!

December 20-án „Kis karácsony, nagy 
karácsony… – Ünnepvárás sok zenével” 
című programmal vártuk az Ellen Gould 
White Életreform klub résztvevőit. Rend-
hagyó alkalmunkon ifj. Ócsai Imre lelkész 
és családja ének- és zeneszolgálatokkal 
készült, egyúttal egy kisebb hangszerbe-
mutatóban is részünk lehetett. Csomor 
Csaba presbiter rövid életmód előadását az 
öt szeretetnyelv bemutatása követte, majd 
a tesztek alapján mindenki megtudhatta, 
melyik nyelvet érti elsődlegesen. Az utolsó 
blokkban lelkészünk egy érdekes párhu-
zamot hozott Jézus szerepének félreértel-
mezésével kapcsolatban. Ahogyan Jézus 
korában tévedtek, mert a római igától való 
szabadítást várták a Messiástól, ugyanígy 
tévedünk ma is, amikor Jézus születését 
ünnepeljük ahelyett, hogy a kereszthalá-
lát és a feltámadását értékelnénk. Jézus 
életének legfőbb értelme az értünk hozott 
áldozata volt, és ha csak a születéséről gon-
dolkodunk, célt tévesztünk. A jó hangulatot 
erősítette, hogy a hallgatók bevonásával 
énekeltük: „Ó, jöjj szívembe áldott Jézus”. 
Meglepetésként vendéglátással is készül-
tünk (reform élelmiszerekből), és a köny-
veinket is bemutattuk. Egy héttel ezelőtt az 
egyedüllét és magány káros egészségi hatá-

sairól hallhattunk, most pedig megtapasz-
talhattuk ennek ellentétét: együtt, közösen, 
szeretetben készülhettünk az ünnepekre az 
év utolsó foglalkozásán.

December 21-én gyülekezetünk fiatal-
jaival, Jónás Tibor presbiterrel és a lelkész-
családdal együtt látogattunk el egy idősek 

otthonába. Mintegy negyven fő hallgatta 
kis csapatunk ének-, zene- és versszolgá-
latait, valamint az adventi gondolatokat. A 
gyermekek is külön zeneszámmal készül-
tek, és a kórusban is énekeltek. Mind a fia-
talok, mind a gondozók, mind a lakók szá-
mára nagy élmény volt ez a találkozás, me-
lyet a „Légy te menedékem, légy pajzsom, 

sziklám” együttes éneklésével zártunk. De 
nem csak mi adtunk, az idősek apró, saját 
készítésű ajándékkal hálálták meg a látoga-
tásunkat.

December 31-e több szempontból kü-
lönleges, nem csak azért, mert az év utol-
só szombatja volt. A délelőtti istentisztelet 
elején Imi (lelkészünk) előrehívta a gyer-
mekeket, a gyülekezettel szembe állította, 
majd ezekkel a szavakkal „adta át” őket: 
„Látjátok őket? Ők a gyülekezet jövője. 

Szeressétek őket nagyon, és vi-
gyázzatok nagyon rájuk!” Nem 
szokott ehhez hasonló dolgokat 
tenni, de ezután az igehirdetése 
is szívhez szólóbb volt. 17 órától 
hálaadó istentiszteletet tartot-
tunk, a közös vacsorát követően 
pedig csapatépítő játékokkal bú-
csúztattuk az évet. Ekkor még a 
gyülekezet nem tudhatta, hogy 
most találkozott utoljára a lelké-
szével, de Isten igen, és előké-
szítette, szép emlékeket és irányt 
mutató üzenetet adva számunk-

ra. (Még sok apró tapasztalat kapcsolódik 
a tragikus autóbalesethez, de egyelőre eny-
nyit tudtunk megosztani.) A feltámadás és 
viszontlátás reményében:

Ócsainé B. Klára

Ünnepi programok Szolnokon

Bolha a falon!
Karácsonykor? Nem, az nem lehet! A kór-
teremben? Nem, az pláne nem lehet! Pedig 
a 431. Huenergardt János Frigyes Cser-
készcsapat megmutatta, hogy: de, igenis 
lehet!  Azt is megmutatták, hogy beteg-
ség miatt ágyhoz kötötten is lehet játszani 
és nevetni.

A „nagyobb boldogság adni, mint kap-
ni” örömét láthattuk rajtuk, kedvesen jöttek 
közénk, játékokat, mézeskalácsot is hoztak, 
de mindezen túl a dalaikkal és játékaikkal 
élményt adtak azoknak a gyermekeknek, 
akik látogatásukkor éppen betegen a Kór-
házban feküdtek.

Hálás szívvel köszönjük a cserkészcsa-
patnak, és az őket kísérő vezetőknek, hogy 
eljöttek közénk!

Forrás – cikk és fotó: https://www.facebook.com/
BethesdaGyermekkorhaz/posts/1322428404446573

Jerry Page, a program főelőadója
Fotók: tóth EsztEr/FJk
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2017 januárjában egyházunk két testvé-
rünk, Rácz Ferenc és felesége, Anikó fel-
ajánlásából (ők a NEEKA Hungary Ala-
pítvány vezetői) – a Surya projekt keretén 
belül –  ajándék hidegpárásítókat kapott. 
Ez igen hasznos és hatékony segítség lehet 
asztmás gyermekek és felnőttek számára. 

A készülékek missziós jellegű szét-
osztásánál azt tűztük ki célul, hogy való-
ban rászorultakhoz, ha lehet, nagycsalá-
dosokhoz, illetve gyakran vagy tartósan 
betegeskedő gyermekekhez (vagy felnőt-
tekhez) jusson el. Az adománykészülékek 
egy része Debrecenben lett elhelyezve, így 
most elsősorban ezen a környéken találtak 
gazdára. 

Számunkra is hihetetlen volt, hogy 
felhívásunk nyomán – több száz e-mailes 
üzenetváltást követően – 3 nap alatt elkel-
tek az adományok. Az esetek többségében 
az adományozott érte is jött. Így megis-
merkedhetett velünk, a gyülekezeti hellyel 
(többekkel összenevettünk, hogy hány-
szor láttuk már egymást az utcán, most 
legalább beszélgettünk). Sokan hoztak 
„cserébe” apróságokat és ígértek további 

felajánlásokat is (pl.: pénz, 
ruhanemű, játékok stb.), ami 
folyamatos kapcsolatot ered-

ményez közöttünk. De valakihez mi vittük 
el, pl. Debrecen külvárosában, igen sze-
gény körülmények között élő emberekhez. 
Tanulságos volt látni ezeket a családokat. 

Mindenki kapott egy adományleve-
let, melyben az Adventista Egyház gyer-
mekekkel és egészségüggyel foglalkozó 

missziós elveit mutattuk be számukra 
röviden, illetve a debreceni előadások 
meghívóit  is átadtuk nekik. Emellett a 
gyermekek számára tanulmányfüzeteket, 
Mosoly újságokat mellékeltünk. 

Reméljük, hogy ezáltal is átadhattuk 
azt a fantasztikus hírt: Isten figyel ránk, 
gondunkat viseli; Ő maga a gyógyítónk, 
akár lelkileg, akár fizikailag. Bízunk ben-
ne, hogy a jó mag kikel több helyen is, és 
hamarosan újra láthatjuk ezeket az embe-
reket. Imáinkban gondolunk rájuk.

Az akció testvérünk jóvoltából ta-
vasszal ismétlésre kerül, így amennyiben 
missziós céllal tudtok rászoruló családo-
kat, kérünk, keressetek bennünket: Dan-
kóné R. Magdolna (tel.: 30/471-7345).

Dankóné Reisinger Magdolna

„...én vagyok az Úr, a te gyógyítód”
Hidegpárásító készülékek adományozása

Egy igen áldásos és vidám hangulatú va-
sárnapot tölthettek együtt kicsik és nagyok 
a Terézvárosi Gyülekezetben február 5-én, 
vasárnap. A Tesz-Vesz Gyülekezetnek 
ez már az 5. alkalma volt, amikor közös 
csapatmunkával és sok vidámsággal ké-
szültünk a családi programra. Áldásos 
volt, mivel sok gyerkőc és család jött el, 
és mindenki arcán az öröm tükröződött. A 
szendvicsek és a dekoráció készítése és a 
gyümölcsök díszítése mindig igazi csapat-
építő alkalomnak bizonyul. 

A programra 
a gyülekezetből 
és a környékből 
vártunk minden 
érdeklődőt. A 
bejáratnál nagy 
tábla és sok lufi 
jelezte a pro0gramot, és testvérek is álltak 
az ajtóban, hogy megszólítsanak minden 
arra járót az utcán. Így már az előző alkal-
makkal is tartalmas és izgalmas beszélge-
tések alakultak ki.

A program énekléssel 
kezdődött, majd meghallgat-
tuk Ábrahám és Lót történe-
tét, ami után játékos felada-
tokkal vontuk be a témába a 
gyerekeket is. Megszokottá 
vált, hogy a történet után a 
témához kapcsolódó régé-
szeti leletek képeit és ma-
gyarázatát is meghallgattuk 
néhány percben.

Ezután kezdődött a kéz-
műves foglalkozás. Három 
asztalnál érdekesebbnél ér-

dekesebb dolgokat készíthettek a gyere-
kek, most például egyforma kulcstartót a 
barátoknak vagy képeslapot és hozzá kép-
keretet. Annyira izgalmas dolgokat lehe-
tett készíteni, hogy több asztalnál az idő-
sebb korosztály is beállt kézműveskedni.

Ezt már csak a finom zöldségekkel 
díszített szendvicsek és gyümölcsök el-
fogyasztása tette még nagyszerűbbé, mi-
közben lehetőség nyílt az ismerkedésre, 
beszélgetésre. Befejezésként pedig vidám 
énekeket énekeltünk a barátságról. 

Mindig örömmel fogadjuk az új ven-
dégeket, a visszatérőket és saját gyüleke-
zetünk gyermekeit is! Március 5-én várjuk 
a következő alkalmat is!

Nagypál-Roller Barbara

Ábrahám és Lót barátsága
Tesz-Vesz Gyülekezet Terézvárosban
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Idén először nemcsak kiállítással, hanem 
önálló szekcióval is bemutatkozott a cserké-
szet az Fiatalok Jézusért Konferencián. Az 
érdeklődők megtudhattak 13+1 dolgot, amit 
mindig is tudni akartak a cserkészetről, de 
soha nem mertek megkérdezni , és azt is, 
mire jó a cserkészet Jézusnak, és mire lehet 
jó nekik. A szekció szomszédságában gye-
rekfoglalkozást is tartottunk.

Az FJK jó lehetőség volt arra is, hogy 
Palotás Kristóffal, az unió új ifjúsági veze-
tőjével beszélgessünk a cserkészet növeke-
dési lehetőségeiről. Hálásan köszönjük a 
lehetőséget az FJK szervezőinek! Akiknek 
a szekció témái felkeltették az érdeklődését, 
de most lemaradtak róla, jó hírünk van! A 
március 5-i országos tisztviselő továbbkép-
zésen is ott leszünk, kibővített tematikával:
  Mitől a legerőteljesebb ifjúsági misszió 

a cserkészet a Hetednapi Adventista 
Egyházban világszerte?

  Hogyan lehet a cserkészet a legerőtelje-
sebb ifjúsági misszió a Te gyülekezeted-
ben is?

H. M.

Cserkészet az FJK-n

Jeremiás felhívásának fényében (Jer 29:7) 
immár 118. rendezvényét tartotta meg az 
„Egészséges, emberibb környezetért, a vi-
rágos Sopronért!” környezetkultúra-moz-
galom, melyet 2006-ban Horváth Sándor 
nyugalmazott főkertész testvérünk indított 
útjára, és szervez azóta is rendületlenül. 

A program célja a természeti értékeink 
(kertek, parkok, köztemetők) gondozása 
mellett, szakmai, lelki és egészségügyi is-
meretterjesztő előadások tartása, ahol az 
országosan elismert kertészeti szakembe-
rekkel együtt Isten Igéje is megszólalhat 

egyházunk lelkészeinek (dr. Szi-
geti Jenő, Ócsai Tamás, dr. Ősz-
Farkas Ernő) tolmácsolásában. 

A város által elismert és 
felkarolt kezdeményezés idén  
március 7-től a Gyermek és If-
júsági Központ épületében egy 
több héten át tartó plakátkiál-
lítással, valamint egy hónapon 
keresztül kedden és csütörtökön 16 órától 
ingyenes szakmai és mentálhigiénés tanács-
adással szolgálja Sopron és környékének 
lakosságát. 

Hisszük, hogy a természet szeretete ál-
tal sokan megismerhetik, és velünk együtt 
dicsőítik Teremtőnket.

TSZ

„Igyekezzetek a város jólétén!”

Valencia –  Mit jelent együtt utazni  
a menny felé? Azt jelenti,  

tudjuk merre tartunk, odafigyelünk egymásra  
tisz telve a természetet és a környéket, miközben  
átutazunk rajta. Egyszóval, együtt elmélkedünk 
azon, hogy mit jelent adventista kereszténynek lenni 
azon az úton, amit mi életnek nevezünk.

Regisztrációs link:  https://goo.gl/forms/GhPb1pPwFNCwA5yI3
További információ:  adventista.ifi@gmail.com

 Bibliai olimpia (március 4., május 6., október 28.)
  Ifjúságvezetők képzése (március 4–5.)
  Ifjúsági imahét (március 18–25.)
  Ifjúsági világnap (március 18.)
  ÉrtékteremtŐ Konferencia (március 24–26.)
  ÉS Napok (április 13–16.)
  Ifjúsági Tábor ( július 3–9.)
  Cserkésztábor ( július 9–17.)
  Európai Adventista Ifjúsági Konferencia – Valencia (augusztus 1–5.)
  Cserkésztábor (augusztus 9–18.)
  Országos ifjúsági nap (szeptember 30.)
  Őszi Ifjúsági Találkozó (október 20–22.)
 Ifjúsági szilveszterek (december 31.)

További információk:  www.ifiinfó.hu
E-mail:  adventista.ifi@gmail.com

Palotás Kristóf

Az Ifjúsági Osztály  
programajánlata 2017-re
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Szeretettel köszöntöm gyülekezeteink idős testvéreit! Nagy 
örömmel közlöm veletek, hogy nyáron újra találkozhatunk! Sze-
retettel hívom mindazokat, akik pihenésre, társaságra, közösség-
re, és lelki megújulásra vágynak. Örömmel várok minden „régi” 
kedves ismerőst és barátaikat az idei Idősek Táborába, akik értő 
és együtt érző közösségre vágynak!

Táborunk a megszokott környezetben, egyéni és a régi, jól 
bevált programokkal vár benneteket. Az idei nyáron is lesz szá-
munkra üzenete az Úrnak, és nekünk is mondandónk: „magunk-
nak, magunkról”. Nem marad el a reggeli torna, a kirándulás és 
a filmvetítés sem. Reménységem, hogy örömünk teljesül és idén 
is olyan kellemes időben lesz részünk, mint tavaly! Addig is sok 
áldást és jó egészséget kívánok mindnyájatoknak az Úrtól!

Pócsi Lászlóné

Jelentkezés: Fenyvesi Eszter (+36-30/664-3023)
Érdeklődni: Tóth Sándor (+36-30/664-3165)

„ÉLETET AZ ÉVEKNEK” 
Ne csak éveket adj az életedhez, hanem vigyél 

életet az éveidbe!
Idősek Tábora Balatonlellén, 2017. augusztus 21–27.

2017. március 25-én Szuper Szombat néven országos gyermeknapot 
szervezünk Budapesten. Szeretnénk lehetőséget biztosítani egyhá-
zunk gyermekeinek és barátaiknak, hogy egy emlékezetes szombatot 
töltsenek el együtt, ahol közösségi kapcsolataikat ápolhatják, isme-
reteiket gyarapíthatják, vidám, mókás játékokat játszhatnak és kéz-
ügyességüket is próbára tehetik. 

A Szuper Szombat témája: Gyere velünk a reformáció korába! 
Az ajtón belépve Luther Márton köszönti a gyermekeket, és beülteti 
őket egy időgépbe, amely a középkorba, a reformáció korába röpít!

A program a következőképpen alakul: 
 9.30 – Kapunyitás
10.00–12.00 – Gyermekeknek szóló istentisztelet sok-sok ének-

léssel (ifjúsági és gyermekénekek), jelenet, bábelőadás, és az egyes 
gyülekezetek gyermekcsapatainak bemutatkozása (ének, jelenet, kó-
rus, ha lehet a nap témájához kapcsolódva). 

12.00–13.00 – Ebéd, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
13.00–15.00 – Kézműves foglalkozások, játékok szintén a refor-

mációhoz kapcsolva (pl. tudomány a reformáció korában: Leonardo 
da Vinci repülőmasinája – repülőkészítés spatulából; a könyvnyom-
tatás felfedezése – saját Biblia készítése különböző módon, nyom-
dázás stb.)

Helyszín: Budapest XIII. kerület, József Attila Művelődési Köz-
pont, József Attila tér 4.

A színházterem 375 fő befogadására alkalmas, és elsősorban a 
gyermekeket várjuk ide. Ezért arra kérnénk benneteket, hogy a gyer-
mektanítók fogjanak össze, és ahol csak lehetséges, ők hozzák el a 
gyermekeket. A Művelődési Központ körül ingyenes a parkolás. 

Várjuk gyülekezeti gyermekcsapatok jelentkezését, akik a dél-
előtt folyamán maximum 5 percben énekkel, jelenettel, kórusénekkel 
bemutatkoznának! 

Jelentkezni március 15-ig lehet a gyermekszolgalatok@gmail.
com e-mail címen Mihalec Dóránál a következő adatok megadásá-
val: gyülekezet neve, gyermekek létszáma, kísérők létszáma, szülők 
létszáma, a bemutató időtartama és jellege.

A rendezvény lebonyolításához szükségünk van még segítőkre, 
ezért várjuk az önkénteseket, hogy tényleg felejthetetlen élményt 
tudjunk gyermekeinknek adni! A szülőket is szeretettel várjuk se-
gítőknek!

A szülőknek (kis létszámban) külön teremben szülőmegőrzőt 
szervezünk, ahol előadást hallgathatnak meg a gyermeknevelés té-
májában. Fogjunk össze, hogy a gyermekeknek tényleg szuper le-
gyen ez a szombat!

Mihalec Dóra
a Gyermekszolgálatok Osztályának vezetője

Szuper Szombat
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ifj. Ócsai Imre
1985–2017

A közeli feltámadás áldott reménységében 
kísértük utolsó földi útjára ifj. Ócsai Imre 
lelkipásztor testvérünket Sarkadon, 2017. 
január 24-én.

Ifj. Ócsai Imre Gyulán született 1985. 
július 16-án id. Ócsai Imre és Székely Er-
zsébet harmadik gyermekeként. Imi még 
csak 6 éves volt, amikor édesanyja hosszú 
betegség után elhunyt. Édesapja feleségül 
vette Kiss Hajnalkát, akivel igazi anya-fiú 
kapcsolata alakult ki Iminek. Egy hamaro-
san megszülető kistestvér elvesztése után, 
2000-ben legidősebb nővérét, Hajnalkát is 
elveszítette a család, betegség miatt. 

Általános iskolai tanulmányait Sar-
kadon, a II. számú Általános Iskolában 
végezte, majd 2003-ban az Ady Endre-
Bay Zoltán Gimnáziumban érettségizett. 
Középiskolás évei alatt nőtt meg az ér-
deklődése a komolyzene iránt; elkezdett 
trombitálni. Hétvégéit gyakran töltötte 
az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttessel, 
majd barátaival együtt megalapították a 
Viandante Régizene Együttest. A gyüle-
kezeti barokk zenei szolgálatok mellett 
gyakran kaptak meghívást esküvőkre is 
reneszánsz csapatukkal. Itt ismerkedett 
meg jobban későbbi feleségével, sógorá-
val, és mélyült el barátsága Erdődi Petivel 
is. 2004 nyarán velük együtt keresztelke-
dett meg Eleken. Ezután kezdte el a Sola 
Scriptura Lelkészképző Főiskolát Herceg-
halmon. 

2006-ban feleségül vette Bartalos 
Klára Katalint, házasságukból négy gyer-
mekük született: Ócsai Jázmin Klára, 
Ócsai Zsanett Míra, Ócsai Mirjam Lora, 
Ócsai Dániel Ármin. 2008-ban Bózsvára 
költözött a család, ahol a Bibliatáborban 
gondnoki, sofőri, árubeszerzői, majd ve-
zetői feladatokkal bízták meg Imit. A tá-
bor marketingjét is új alapokra helyezték. 
A kőépület felújításában is tevékeny sze-
repet vállalt mind a tervezésben, mind a 
kivitelezésben.

Lelkészként is tevékenykedett a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei és a környe-
ző gyülekezetekben. Lelkes tagja volt az 
Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttesnek, 
vadászkürtön játszott. 2010–2013-ig a téli 
időszakokat Eleken töltötték az Életmód-
központban mint munkatárs. 

2012-ben beiratkozott az Adventista 
Teológiai Főiskola életmód tanácsadó sza-
kára. Több missziós kezdeményezés, mint 
például a www.white-konyvtar.hu oldal 
megszületésében is részt vett. 2015 őszén 
a szolnoki körzetbe helyezték, ahol a tőle 
megszokott lelkesedéssel látott neki a 
munkának a Szolnoki és Kunszentmártoni 
Gyülekezetben, illetve a tiszaburai misszi-
óban. A táborokért felelős bizottságnak is 
tagja volt. 

Életének vezérelve a misszió volt, a 
családjával együtt munkálkodtak az Úrért. 
Közvetlenségével, empátiájával, gyakor-
latiasságával és mély gondolataival sokak 
szívébe belopta magát. 

2017. január 13-án autóbalesetben 
vesztette életét.

Temetésén, a ravatalozóban Ócsai Ta-
más unióelnök, a sírnál Hegyes-Horváth 
Géza egyházterületi elnök hirdette a re-
ménység és vigasztalás igéit, ének-zenei 
szolgálatokkal a békés megyei kórus és az 
adventi rézfúvósok szolgáltak. Búcsúzott 
tőle felesége és gyermekei, szülei, család-
tagjai és rokonai, sok száz barát, ismerős 
és hittestvér, akik szerették és tisztelték. 

ks

  

Fazekas Lajos
1925–2016

Az Úrban elaludt Fazekas Lajos testvé-
rünk, a Székesfehérvári Gyülekezet pres-
bitere. Több mint hetven éven át volt tagja 
a Hetednapi Adventista Egyháznak és ne-
gyed századon át volt felszentelt presbite-
re gyülekezetének, amíg a betegség nem 
akadályozta munkája végzésében. Nevét 
országszerte sokan ismerték, kitűnő mézet 
és bio-gabonát lehetett nála beszerezni, de 
jó szót, bölcs gondolatokat, bátorítást is. 

Fazekas Lajos testvér 1925. január 16-
án született a Fejér megyei Sárkeszin, hívő 
szülők, Fazekas József és Nagy Zsuzsan-
na harmadik gyermekeként. Két bátyja: 

József és Károly, és egy húga: Mária vol-
tak a testvérei, akik már mind sírjaikban 
pihennek, de gyermekeik és családtagjaik 
elkísérték Lajos bácsit utolsó földi útjára a 
sárkeszi temetőbe.

Lajos bácsi 1944-ben érettségizett, 
majd felvételt nyert az orvosi egyetemre. 
A II. világháború utolsó, hosszú hónapjai 
és az azt követő nehéz évek miatt egyete-
mi tanulmányai megszakadtak. Ettől fog-
va – bár több évet töltött el a helyi Termelő 
Szövetkezetben is, mint könyvelő – szülei 
nyomán méhészkedni kezdett, majd életé-
nek nagy részét kizárólag a méhészetnek 
szentelte. 

1951. december 11-én kötött házas-
ságot Szabó Sárával, haláláig hűséges és 
odaadó társával, aki a Székesfehérvári 
Gyülekezetünk buzgó missziómunkása, 
sugárzó egyéniségével sok lelket vonz ma 
is, akár a múltban, Isten népének táborá-
ba. Az Úr házasságukat négy gyermekkel 
áldotta meg. Mind a négyen ismeretesek 
biblia-, közösségi és szociális munkássá-
gukról, nagymértékben hozzájárulnak a 
jelenvaló igazság képviseletéhez és gyü-
lekezeteink ismertségéhez: Sarolta, Zsu-
zsanna, Piroska és Katalin. Fazekas Lajos 
testvérünkben Fazekas Károly lelkész öcs-
csét tisztelhettük. Húga Mária, Illyés Fe-
rencné, Balatonfüredi Gyülekezetünk tag-
ja volt haláláig. Elmondhatjuk tehát, hogy 
egy hithű család tagját, Székesfehérvári 
Gyülekezetünk egyik oszlopát veszítettük 
el Lajos bácsiban. 

A feltámadás reménységében kísértük 
őt földi útjának utolsó állomására 2016 
november 25-én a sárkeszi temetőben, a 
gyászolók sokaságával. Ravatalánál és 
sírjánál Hites Gábor és Egerváriné Köké-
nyes Zsuzsa hirdette az Igét. A gyülekeze-
ti kórus, valamint Takácsné Mudris Anett 
szólóéneke mellett zeneiskolás unokái 
szólaltatták meg különféle zeneszerszá-
mokon a nagypapa által kedvelt dallamo-
kat. Gyermekei, szerető felesége, tizenegy 
unokájuk, nyolc dédunokájuk, a kiterjedt 
rokonság, szomszédaik, ismerőseik, bará-
taik gyászolják őt, a találkozás reményé-
vel a szívükben. A temetésen részt vett a 
község polgármester asszonya is, aki meg-
hatódva mondta a családtagoknak, hogy a 
szertartás bensőségessége és szépsége szá-
mára lenyűgöző volt.

Lajos bácsi szép, kiegyensúlyozott 
hívő életet élt, és úgy tűnik, még teme-
tése révén is megszólította az embereket. 
Hisszük, nemsokára újra egyesül a család 
és a hívők lelki közössége az Úr közeli el-
jövetelekor: „Várom az Urat, várja az én 
lelkem, és bízom az ő ígéretében.” (Zsolt 
130:5).

E. Kökényes Zsuzsa

  

Búcsúzunk...
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„Mindenestől megmutattam néktek, hogy 
ily módon munkálkodva kell az erőtlenek-
ről gondot viselni, és megemlékezni az Úr 
Jézus szavairól…” (ApCsel 20:35)

Átgondolva az elmúlt időszak tapasztalata-
it, hálás szívvel köszönjük meg Isten veze-
tését! Az ADRA vezetése, munkatársai és 
az önkénteseink nevében hívlak benneteket 
nagy szeretettel, hogy 2017-ben is álljatok 
mellénk, és „hintsétek szerteszét a szeretet 
kincseit”! 

Isten kezébe helyezett terveink szerint 
2017-ben is folytatódik a gyermekétkezte-
tési program. A Nagyvárosi Evangelizáció 
szívügyünk, és Jézus második visszatértéig 
oda fogunk állni a nélkülöző gyermekek 
mellé, határainkon innen és túl. Támoga-
tóink a Hjelpesendinger és a Blythswood 

Care segélyszervezet jóvoltából az ADRA 
segélyezési raktárából kaphatnak segítséget, 
akik egyházunkon belül vagy az önkénte-
sekhez fordulva várják ezt. A „Fontos vagy 
Istennek!” gondolatok jegyében, tiszta szívű 
fiatalok és idősebbek állnak majd oda azok 
mellé az értékes gyermekek mellé, akik szá-
mára nem természetes dolog egy család sze-
retetének melege.

2017. augusztus 7–14-ig lesz az ADRA 
karitatív nyári tábora Balatonlellén. Ki-
emelt támogatónk idén is az Utekontakten 
Nittedal. Ez a fiatalokból álló norvég civil-
szervezet egész évben adományokat gyűjt 
azért, hogy közös projektünk keretében mi-
nél több hátrányos helyzetű gyermek nya-
ralhasson a Balaton partján. Terveink között 
szerepelnek pályázatokon való sikeres rész-
vételi lehetőségek, melyek megvalósítása 

számos esetben már sikerrel zárult. Ilyenek 
voltak például Magyarország Külügymi-
nisztériuma, az ESZA Kht, az OFA, és a Fő-
város által támogatottak. 

Elkötelezettek vagyunk a határon túl élő 
magyarság iránt. Idén is fontos célunk, hogy 
hatékony programokkal támogassuk őket a 
Kárpátaljai Alapból. Katasztrófahelyzetek-
ben az ADRA azonnali segítséget nyújt a 
Kelet-Magyarországi Speciális Mentőcsa-
pattal együttműködésben.

Köszönöm az ADRA kuratóriumának 
nevében, hogy tavaly is együtt szolgálhat-
tunk veletek az Úrnak és embertársainknak! 

Számítunk rátok idén is! Szeretnénk ve-
letek közösen még több támogatást és haté-
kony segítségnyújtást adni a nélkülözőknek. 
Bíztatlak újra benneteket, hogy kapcsolód-
jatok be minél többen a segélyszervezet 
önkéntes programjaiba! „Mert ha megcse-
lekedtétek eggyel, az én legkisebb atyámfiai 
közül, én velem cselekedtétek meg” – szól az 
Úr!

Zohán Tünde
ügyvezető igazgató

Az ADRA Adventista Fejlesztési és 
Segély Alapítvány 2017. évi tervei

Gazsi Jánosné
sz.: Manajla Veronika

1930–2016

Kárpátalján született 1930. március 15-én, 
egy hívő család ötödik gyermekeként. Ha-
tan voltak testvérek, mindannyian lányok. A 
család a háború alatt Magyarországra mene-
kült és Békésen telepedett le. 

Vera 20 évesen egy hajókirándulás al-
kalmával Csongrádon ismerkedett meg fér-
jével, Gazsi Jánossal, és 1950-ben kötöttek 
házasságot. Férje haláláig 49 éven át éltek 
boldog házasságban. Három gyermekük 
született: Márta, János és Györgyi.

Vera mindig a családjának élt.  Szerette 
a rendet, tisztaságot; a lakása mindig virág-
gal volt tele. Vendégszerető volt, minden-
kivel kedves volt, és örömét lelte abban, ha 
adhatott. Szolgáló életet élt, 66 évig hűséges 
tagja volt a Csongrádi Gyülekezetnek. 

Egész életét az Isten iránti hűség jelle-
mezte, naponta olvasta a bibliát, hitt Meg-
váltójában és a feltámadásban. Mindenhol, 
mindenkinek örömmel tett bizonyságot hité-
ről és az Úrral szerzett tapasztalatairól.

Szeptemberben súlyosan megbetege-
dett, de Isten kegyelméből felgyógyult any-
nyira, hogy hazamehetett a kórházból, és 
a szép őszi napokban még ki tudott ülni a 

kertjébe. Október végén ismét kórházba ke-
rült, de már nem jött haza. Közben lehullot-
tak a levelek, pihen a lugas, ahová szeretett 
kimenni, pihen az ágya mellett a rongyos 
Biblia, célba értek az imák, amit gyerme-
keiért, unokáiért mondott. 86 évesen Ő is 
megpihent.

2016. november 28-án dr. Mihalec Gá-
bor lelkész 2Tim 4:7–8 verseivel búcsúztat-
ta. A sírnál Murányi József lelkész a feltáma-
dás ígé retével és reménységével vigasztalta a 
gyá szolókat. A szertartást Szerekován János 
énekszólói tették még ünnepélyesebbé. 

Emlékét szeretettel őrizzük a boldog fel-
támadásig.

Görög Zoltánné

  

D. Nagy Sándor
1927–2017

Január 2-án, a feltámadás áldott reménységé-
ben vettünk búcsút Gyulán, D. Nagy Sándor 
testvérünktől, aki 89 évet élt, és csendben, 
panasz és zúgolódás nélkül, Isten akaratában 
megnyugodva aludt el. 

D. Nagy Sándor 1927. július 10-én szü-
letett egy többgyermekes hajdúböszörményi 

hívő családban. Ebből az otthonból nagyon 
sok élményt és tapasztalatot hozott magával, 
mert alig volt beszélgetés, szombatiskolai 
együtt tanulás, hogy ne emlékezett volna va-
lamilyen gyerekkori intelemre vagy édesap-
jától származó tanácsra, tanításra.

Életét egyedül élte le, de soha nem volt 
magányos. Az Ő családja a testvérei, rokonai 
és a hívő testvérek voltak mindvégig.

Még nem volt igazán idős, amikor 22 
évvel ezelőtt az elsők között költözött be a 
Gyulai Szeretetotthonba. Mindig életvidám 
és derűs kedvvel járt, és ott segített, ahol tu-
dott. Ha valakire, akkor őreá igaz volt az Úr 
igéje: „...a vidám elméjűnek pedig szüntelen 
lakodalma van” (Péld: 15:15).

Alig múlt el nap, amikor nem ment be 
kerékpárral a városba, hogy bevásároljon, 
de nem magának, hanem amire megkérték 
a többi lakók. Mint egy kisebb boltba, úgy 
mentek hozzá a többiek, és ezt a szolgálatot 
még akkor is végezte, amikor már komoly 
beteg volt.

Gyülekezeti szolgálatra is mindig kész-
séggel vállalkozott, nem vonta ki magát a 
dia kónia, a szombatiskola és az istentiszte-
leti szolgálatokból. Egyenes lelkű, de szóki-
mondó testvér volt. Mióta eltávozott, min-
denki érzi a hiányát.

Azzal az áldott reménységgel vettünk 
tőle búcsút, hogy Megváltója, akiben gyer-
mekkora óta hitt és reménykedett, majd 
megáll az ő pora felett is, és életre szólítja, 
hogy meglássa Őt, aki egy örökkévaló ott-
hont készített számára az Ő országában.

A temetésén rokonai, a Szeretetotthon 
vezetői, dolgozói és lakói vettek részt, vala-
mint akik ismerték és szerették.

Emlékét szeretettel őrizzük szívünkben.
Stuber György
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A D R A  h í r l e v é l

2016 decemberében országszerte számos 
ADRA Képviselet aktív szeretetmunkát kez-
dett. Az ADRA Budapesti Központi Raktá-
rából kapott karácsonyi ajándékdobozokat, 
ruhaneműket, és élelmiszereket, melyet a 
körzetükben lévő gyülekezetben vagy a 
helyi szociális ellátórendszeren keresztül 
(Családsegítő Szolgálatok stb.) osztottak ki 
a testvérek a rászorultaknak, mélyszegény-
ségben élőknek. Az a tapasztalatunk, hogy 
a gyülekezetek érzékenyek a körülöttük élő 
emberek problémái iránt, és helyi adomá-
nyokból is kipótolják a segélyárut, így töb-
bet adhatnak. 

A lakásotthonokban, családon kívül ne-
velkedő és árva gyermekeknek is tudtunk 
vidámságot és örömöt szerezni a karácsonyi 
dobozok tartalmával, hiszen minden gyer-
mek örült a játékoknak, színes ceruzáknak, 
meleg sapkának, sálnak, kesztyűnek. Ellá-

togattunk és karácsonyi ajándékdobozokkal 
örvendeztettük meg a Győrben, a Vasvári 
Pál utcai Gyermekvédelmi Központ, a győ-
ri Szél utcai lakásotthon, a jánossomorjai, 
csornai és téti otthonok lakóit. Vittünk élel-
miszersegélyt, új ruhaneműt, ajándékdobo-
zokat Nagycserkeszre, ahol a Nyíregyházi 
Gyülekezet tagjai évek óta Vajdáné Olga lel-

kiismeretes szolgálata révén nagyszerű szo-
ciális programokat valósítanak meg. Duna-
újvárosban a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálathoz, valamint nevelőszülőkkel élő 
gyermekekhez is elmentünk a „Hazafelé” 
Adventista Nevelőszülői Hálózaton keresz-
tül. Nagy volt az öröm és a lelkesedés a nor-
vég fiatalokban, és a segítségnyújtáson túl, 
a szűkölködő gyermekek arcán soha el nem 
múló emlékek nyomait láttuk. Itt mindenhol 
voltak ismerős arcok, akiket jó volt viszont-
látni a nyári tábor után, és jó tapasztalni, 
hogy örültek látogatásunknak, jelenlétünk-
nek, valamint nagy érdeklődéssel hallgatták 
Bodnár Zsóka néni felnőtteknek is tanulsá-
gos gyermektörténeteit. 

Adni mindig jobb, mint kapni. Vajon 
tényleg igaz ez? Gyere el velünk egy közös 
programra, gyere és tapasztald meg te is!

Lőrincz Melinda
ADRA Iroda

Segélyezési programok 2016 év végén

2017. január 2-án hatalmas tűz ütött ki a chi-
lei fővárostól 120 km-re lévő Valparaísoban, 
melynek következtében legalább száz ház 
megsemmisült, és mintegy 400 embert kel-
lett evakuálni a környékről a tűz miatt. 

A tengerparti nagyváros egyik dombja 
fölé hatalmas, barnásszürke füstoszlopok 
emelkedtek az égbolt felé. A hatóságok a 
heves széllel és a nagy hőség okozta száraz-
sággal magyarázzák a lángok gyors terjedé-
sét. A Chile középső részét sújtó szárazság 
miatt tavaly rekordszámú tűz keletkezett a 
térségben, súlyos károkat okozva az ottani 
erdőgazdaságoknak. Santiagóban is sokakat 
evakuálni kellett a tüzek miatt. Valparaiso 

meredek domboldalait pálmák borítják, és 
rengeteg faépület, valamint a hosszan tartó 
szárazság különösen sérülékennyé teszi a 
várost a tüzekkel szemben. 

A január 27-i híradások szerint a tűz 
tovább pusztít, a halálos áldozatok száma 
10-re emelkedett, egy teljes település, a fő-
várostól délre fekvő Santa Olga a tűz mar-
talékává vált. A lángok mintegy ezer házat 
tettek a földdel egyenlővé, mintegy 6000 
embernek sikerült kimenekülnie a városból. 
140 kilométerrel távolabb, Concepciónban 
szintén egy leégett házból került elő egy 
összeégett holttest. Ott egy tűzoltó is meg-
halt, mert felborult egy tűzoltóautó. Egy 

másik tűzoltóval akkor végeztek a lángok, 
amikor egy családot mentett ki a tűzből. A 
hatóságok beszámolója szerint két rendőr is 
meghalt. 

A tűzvész a hegyek felől terjed az óce-
án partja felé, elpusztítva mindent, ami az 
útjába kerül: növényzetet és állatállományt, 
néhol egész településeket. Január 29-én több 
mint 100 helyen égett aktív tűz, annak el-
lenére, hogy több ezer tűzoltót, rendőrt és 
katonát vezényeltek a lángok megfékezésé-
re. A nemzetközi ADRA együttműködött az 
USA Nemzetközi és Fejlesztési Hivatalával 
(USAID) és az azonnali kárenyhítésen túl, 
élelmiszerrel, szükségleti cikkekkel, és több 
mint 1200  db tisztasági csomaggal segítet-
tek a károsultaknak.

Lőrincz Melinda
ADRA Iroda

Hírek a Nemzetközi ADRA munkájáról

Fent és balra: A tanyasi gyerekek öröme 
Nagycserkeszen

A Dunaújvárosi Családsegítő Szolgálatnál 
közösen ünnepeltünk a gyerekekkel


