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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Ki a sótartóból!
Missziótalálkozó és képzés

A Tiszavidéki Egyházterület 2017. április
1-jén rendezte meg a „Ki a sótartóból!”
missziótalálkozó és képzés második
alkalmát Debrecenben, ahol több mint
600-an jelentek meg, hogy hallhassák
Kamil Metz (lásd a fenti képen jobbra)
misszióra inspiráló és eligazító előadásait.
Kamil Metz Csehországban született, jelenleg a Pacific Unió Könyvevangélista
Osztályának a vezetője, és a Pacific Unió
és a Generálkonferencia együttműködésével létrejött GLOW Misszió nemzetközi
koordinátora is.
Előadásaiban arról a jelenségről beszélt, hogy gyülekezeteink annak ellenére, hogy szorgalmasak és tevékenyek,
sok programot és missziós tevékenységet
szerveznek, mégsem növekszenek. Uniójukban a keresztségek száma 793-ról
(2008) 572-re (2013) csökkent. Alapos
tanulmányozás után a csökkenést két okra
vezették vissza: 1) a különböző szolgálati
osztályok nem összehangoltan, együttműködve dolgoznak, hanem egymástól
függetlenül, mindegyik megvalósította a
maga programját és misszióját. 2) A gyülekezetek nem valósítják meg az evangelizációs ciklus minden fázisát. Egyesek
csak vetnek, mások csak gondoznak, vagy
arató munkát végeznek. Ha az öt fázisból
csak egy is hiányzik és az evangelizáció
csak egy esemény és nem egy folyamat,
akkor a gyülekezetek nem növekszenek.
Az unió az eredmények ismeretében ös�szehangolta a különböző szolgálati osztályok missziós tevékenységét, és odafi-

gyeltek az evangelizációs ciklus minden
Ez a program része volt a Tiszavidéki
fázisára és arra is, hogy az evangelizáció Egyházterület
kezdeményezésének,
ne csak esemény, hanem egy teljes fo- amellyel segíti a gyülekezeteket misszilyamat legyen, aminek a következtében ójuk teljesítésében. A Tiszavidéli Egy2016-ban a keresztéggel és hitvallással házterület vezetése küldetésének tartja a
csatlakozók száma 62%-kal növekedett.
testvérek misszióra való motiválását, képKamil Metz testvér bemutatta azt is, zését, eszközökkel való ellátását. Külöhogy a GLOW Misszió hogyan kapcsoló- nösképpen pedig azt, hogy odafigyeljünk
dik be az egyház missziójába. Tapasztala- a Szentlélek munkájára, amely nélkül a
tokat osztott meg a világ különböző tájai- munkánk erőtelen és eredménytelen.
ról, és útmutatást adott a Magyarországon
is működő GLOW Missziónak. A délutáni
alkalom után többen ki is próbálták ezt a
fajta missziót a város különböző helyein.
Hegyes-Horváth Géza
Ezt a munkát két fúvószenekar is segítette
A missziós találkozó és képzés hallgatósága
térzenével, ahol testvérek több ezer GLOWfüzetet osztottak szét.
A városban dolgozók
közül több mint 50-en
visszajöttek a gyülekezeti terembe tapasztalatcserére, hálaadásra
és arra, hogy imában
újra odaszenteljék magukat az Úr szolgálatára.

Professzori kinevezések
az Adventista Teológiai Főiskolán
Az Adventista Teológiai Főiskola Szenátusa tavaly ősszel határozott arról, hogy
pályázatot ír ki egyetemi tanári munkaköri címek elnyerése céljából rendszeres
teológiai és egyháztörténeti tudománykörökben. A kiírt pályázatra három személy
jelentkezett, akik közül ketten feleltek
meg annak a szigorú feltételrendszernek,
amit a Nemzeti Felsőoktatási Törvény,
valamint a vonatkozó intézményi szabá1

lyozások (Szervezeti és Munkaügyi Szabályzat, Foglalkoztatási Követelményrendszer) a professzori cím megszerzéséhez előírnak. Miután az ATF Szenátusa és
Igazgatótanácsa külön-külön is alaposan
megvizsgálták a beérkező pályázatokat,
olyan döntést hoztak, hogy az intézmény
két főiskolai tanárának pályázati anyagait terjesztik fel az Emberi Erőforrások
Minisztériumának illetékes főosztályára.
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helyettese volt, és éveken át
Ennek eredményeként Balog
a Debreceni Egyetem óraadó
Zoltán miniszter úr javaslatoktatójaként is tevékenyketételét követően Áder János
dett. Jelenleg az Adventista
köztársasági elnök úr 2017.
Teológiai Főiskola rektor-heáprilis 1-jei hatállyal dr. Szillyettese, valamint az Egyházvási Józsefet és dr. Tonhaizer
történeti Tanszék vezetője.
Tibort egyetemi tanárokká
Mindkét tanárunk jenevezte ki.
lentős oktatói tapasztalattal,
Prof. dr. Szilvási József
valamint publikációs teljehittudományi egyetemi oklesítménnyel rendelkezik. Invelét a Debreceni Református
tézményünk vezető testületei
Teológiai Akadémián szerezkomolyan hisznek abban,
te 1996-ban. 2008-ban a teohogy ezek a kinevezések
lógiai tudományok doktorává
hatékonyan fogják szolgál(PhD) avatták a Károli GásProf. Dr. Szilvási József testvér
Prof. Dr. Tonhaizer Tibor testvér
ni az ATF további fejlődését
pár Református Egyetemen.
mind az elemi erővel sürgető
2001–2009 között Ruandában
teljesített jelentős szakmai tapasztalatokat tem BTK történelem-filozófia szakán. utánpótlás nevelés, mind pedig ezzel ös�eredményező iskolateremtő szolgála- Teológiai (MA) oklevelét 2012-ben ve- szefüggésben az indítási engedélyre váró
tot a Közép-afrikai Adventista Egyetem hette át az Evangélikus Hittudományi teológia mesterszak professzionális szintű
rektoraként, hazaérkezése után pedig az Egyetemen. A Debreceni Egyetemen a működtetése szempontjából.
Sok áldást kívánunk az újonnan kineAdventista Teológiai Főiskola rektora, történelemtudományok tudománykörben
valamint a Rendszeres Teológiai Tanszék (vallás- és egyháztörténet) szerzett tudo- vezett egyetemi tanáraink életére és szolmányos (PhD) fokozatot 2002-ben, majd gálatára!
vezetője lett.
Prof. dr. Tonhaizer Tibor 1999-ben habilitációs címet 2016-ban. Korábban a
Adventista Teológiai Főiskola
végzett a Kossuth Lajos Tudományegye- Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektor-

Az Adventista Teológiai Főiskola felvételi
tájékoztatója a 2017/2018-as tanévre
TEOLÓGIA ALAPSZAK

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti
elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy
lelkipásztori szolgálatra készülnek, vagy a Biblia
tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének
gyűjteni. Az alapképzés három éves: nappali vagy
levelező formában.
A záróvizsgát tett hallgatók teológus diplomát (BA)
kapnak.

Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi
szakirányú továbbképzéseket hirdetjük meg:
= adventista lelkipásztori asszisztens,
= családi életre nevelés,
= életmód-tanácsadó,
= hitoktató.

A jelentkezés feltételei: Jelentkezési lap, melyhez
az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:
 érettségi bizonyítvány másolata;
 önéletrajz;
 lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik
tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak).

További részletek és a jelentkezési lap letölthető a főiskola
honlapjáról (www.atf.adventista.hu ), vagy a Tanulmányi
Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12;
telefon: 28/547-295; e-mail: atf@adventista.hu).

Jelentkezési határidő: 2017. július 30.

ATF

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:
 Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből
és Márk evangéliumából.
 Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből
és Márk evangéliumából
Jelentkezési határidő: 2017. június 15.
A felvételi vizsga helye és időpontja:
ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA,
2119 Pécel, Ráday u. 12.;
2016. június 25. (vasárnap) de. 10 órától.
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EGY MEGTÁMADOTT KÖNYVRŐL

Dr. Kay Kuzma: Az első 7 év
Kicsoda dr. Kay Kuzma és mi okozott körülötte, könyve
és az Advent Kiadó körül sajtóvihart országunkban?
Az elmúlt napokban nemcsak társadalmunkat, hanem a visszajelzések szerint
testvéri közösségünket is megosztotta
egy könyv: Az első 7 év. Mivel a könyv
és a szerzője szinte ismeretlen, viszont
ezekben a napokban jó volna tájékozottabbnak lenni a gyülekezetek részéről is,
szeretném néhány sorban bemutatni.
ELŐSZÖR IS A SZERZŐRŐL
Dr. Kay Kuzma és férje, dr. Jan Kuzma,
nyugalmazott egyetemi tanárok. Mindketten hűséges és nagyon hasznos tagjai
a Hetednapi Adventista Egyháznak. Dr.
Kay Kuzma olyan ismert gyermekpszichológus és családterapeuta, hogy Amerika-szerte csak „Dr Kay”-nek szólítják,
így a keresztnevén. Első doktorátusát a
korai gyermekkori nevelésből, majd a
többi doktori címét is hasonló tárgyakból
szerezte. Amerika több egyetemén és főiskoláján tanított, így Loma Linda-i egyetemünkön is. Eddig 35 könyve jelent meg –
többek között a Rewiew & Herald, Pacific
Press ismert adventista kiadóknál. Több
száz tanulmánya, cikke került kiadásra,
és egész Amerikában ismert a mai napig,
mint rádiós és televíziós előadó. Előadói
körútjain nemzetközi hírnévre és elismertségre tett szert. Tevékenységének felsorolására több helyet most nem tudunk szánni, de remélem, hogy azok számára, akik
az egyes sajtóorgánumok vad és igazságtalan támadásainak félig-meddig hitelt
adva még abban is kételkedtek, hogy egyáltalán adventista-e, hitelesen sikerült őt
bemutatni. Dr. Kay Kuzmát, mint nagyon
kedves, mosolygó, türelmes, de állandóan
dinamikus embernek ismerik. Európában
is sok előadást tartott, mindegyiket nagy
sikerrel.
A KÖNYVRŐL
„Az első 7 év” kiadására egy pszichológus testvérünk vállalkozott. A kötet 2013ban jelent meg a VitaPlaza Kft-nél, magánkiadásban. Az Advent Kiadónak annyi
köze van a kiadványhoz, hogy több tucatot átvettünk forgalmazásra, tekintettel a
szerzőre és a könyv nemzetközi sikerére.
Miről is szól? Bizonyos, hogy közel 700
oldalnyi tartalmával és 3000 Ft-os árával
nem könnyű beszerezni minden családnak, ahová beköszönt a gyermekáldás, de
nagyon hasznos lenne. Tudniillik nemcsak

Kay Kuzma testvérnő, ismert és elismert
gyermekpszichológus és családterapeuta
Fotó: http://www.familymattersministry.com
az alcíme hirdeti, hogy „Gyermeknevelés
szilárd értékekkel és szeretetteljes gyengédséggel”, hanem a sok száz oldal is!
Kétségtelenül jelennek meg jó gyermeknevelési szakkönyvek, kiváló szakemberektől, de nagy különbséget fedezhetünk
fel Kay Kuzma nevelési mondanivalója és
a nem istenfélő nevelési könyvek között.
Kay ugyanis messze nem pusztán a földi
siker, karrier, érvényesülés szempontjából, hanem az örökkévalóságra nevelés
szempontjából mutat rá a sikeres nevelés
titkára, a „szilárd értékek” elsajátítására.
Hogy gyermekeink környezetükre áldást
jelentő, ÖRÖK életre születettek és arra
növekvőek legyenek. 52 fejezetből 51 és
fél fejezetben beszél arról, hogyan sajátítsák el a szülők a helyes értékeknek
gyermekeikbe táplálását – erőszak és testi
fenyíték nélkül. Egy fejezetnek a felében
(34. f. Mi a helyzet a veréssel? cím alatt)
szól arról, hogyha elkerülhetetlen a testi
fenyíték, akkor milyen fontos a szülők
önmérséklete, és még a testi fenyítékben
is hogyan nyilvánuljon meg a tapintat, a
lehető legnagyobb gyengédség és annak
elkerülése, hogy a gyermeket megalázó
helyzetbe hozzuk. Családok, kultúrák léteznek, ahol a gyerekek testi fenyítése tel3

jesen elfogadott és életük tartozéka. Egy
nemzetközi elismertségnek örvendő szakembernél helytelen lenne, hogyha ezzel
nem foglalkozna, és ne adna tanácsokat a
szülőknek.
A KÖNYV KÖRÜL
KIALAKULT VIHAR
Amint arról sokan tájékozódtak, egy
kabai fiatalasszony írt felháborodott véleményt a blogjában a könyvről, amelybe
saját bevallása szerint csak „belelapozott”
(nem tudhatjuk, hogy pontosan itt nyílott-e ki a könyve vagy más szándékok
vezérelték). Felháborodott sorait olvasta a
’444’ „újságírója”, és elindította a támadást az Advent Kiadó ellen, szintén nem
tudható, milyen szándék vezette. A különböző sajtóorgánumok láncreakciója valóban viharos volt. Telefonhívásában nem
közölte a ’444’ újságírója, hogy a teljes
könyvről kért véleményből kiragad majd
néhány mondatot, melyeket kizárólag a
gyermekverés helyesléseként írt aztán le,
mint ahogyan azt sem mondta el, hogy mi
a szándéka a kérdéssel. A teljes könyvről
a fentiek ismeretében nem lehetett nem
pozitívan szólni. Ha összefüggéséből kiragadjuk a kifogásolt fejezetet, akkor valóban egy furcsa képet is alkothatunk a
veréssel nevelésről. Mindenféle gyermekveréstől, gyermekbántalmazástól mind az
egyház és lelkészkara, mind az Advent
Kiadó elhatárolja magát. Viszont a bibliai tanácsoktól nem határolódunk el. Mint
ahogyan sajnáljuk azokat az embertársainkat is, akik nem sok fáradságot vettek
arra, hogy megismerjék a könyvet, amiről
véleményt alkottak. Miután kirajzolódott,
mennyire fel lehet használni támadásokra a kiragadott fejezeteket, mondatokat,
összemosni intézményeket, következményekkel nem törődve durva támadásokat
intézni emberek és értékek ellen, csak
a szánalom hangján szólhatunk róluk,
imádkozva értük. Türelemmel elviseltük.
Tisztelettel és hálával köszönjük meg
azoknak a testvéreinknek a telefonhívásait, sms- üzenetben, levélben elküldött bátorításait, akik mind az egyház vezetőit,
mind az Advent Kiadót és személyzetét
szeretetteljes együttérzésükről biztosították és imádkoztak értünk. Mindnyájan
éreztük az Úrtól jövő erőt.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető
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Változások a Péceli Gyülekezet
életében
2016 októberétől az Adventista Teológiai
Főiskola kezelésébe került a Péceli Gyülekezet, ami jelentős változást eredményezett a gyülekezet küldetésében. Mivel
a Generálkonferencia Nevelési Osztálya
évek óta szorgalmazza, hogy az Adventista Teológiai Főiskola az adventista elveknek megfelelően – a teológiai képzés
mellett – gondoskodjon a hallgatók lelki
neveléséről, arra kértük a Dunamelléki
Egyházterületet, hogy tegye lehetővé,
hogy a Péceli Gyülekezet olyan gyakorló gyülekezetté váljon, ahol a hallgatók
ellenőrzött körülmények között kapcsolódhatnak be a gyakorlati gyülekezeti
munkába. Ebből kifolyólag a nappali tagozatos hallgatóktól elvárjuk, hogy gyülekezeti tisztségeket töltsenek be, és rendszeresen részt vegyenek a szolgálatokban.
Mindez lehetővé teszi, hogy a hallgatók
olyan tapasztalatokat szerezzenek a gyülekezeti munkában, amit hasznosítani
tudnak azokban a gyülekezetekben, ahol
később szolgálni fognak. Ezen túlmenően
a Péceli Gyülekezet küldetése, hogy ös�szefogja és a város lakóinak evangelizálására késztesse azt a több mint harminc
hetednapi adventista tagot, akik Pécelen
élnek. A gyülekezet küldetésének harmadik területe, hogy segítse az Adventista
Teológiai Főiskolát abban, hogy rendszeres, országos rendezvényeket tartva előmozdítsa a hetednapi adventista identitás
és küldetéstudat elmélyítését az ország
egész területén élő adventista testvériség
körében.
A megváltozott küldetés már eddig is
hozott néhány változást a gyülekezet életében, melyek hitünk szerint hozzá fognak
járulni ahhoz, hogy a Péceli Gyülekezet
megfeleljen e hármas küldetésnek: a hallgatók bevonásának, a város evangelizálásának és az adventista identitástudat fejlesztésének. Októbertől napjainkig kilenc
új tag csatlakozott a gyülekezethez levél
által, ebben a negyedévben már minden
nappali tagozatos hallgatót beosztottunk
a szolgálatba, márciustól minden hónap
első péntek estéjén – a város jóvoltából – egészségnevelő előadásokat tartunk
a Kúria nevű közösségi házban. Ugyanitt
megrendezzük a reformáció 500 éves évfordulóját, amit kiállítással, előadásokkal
és zenei programokkal teszünk színessé.
Emellett részt veszünk több városi rendezvényen, mindig hangsúlyozva a részvétel hetednapi adventista jellegét.
Ez utóbbi esetre mindjárt szeretnék
egy gyakorlati példát is mondani. Az
egészségnevelési előadás-sorozatot azzal

kezdtük, hogy az előadó, Juhász Eszter,
azzal kezdte előadását, hogy ezt az előadást a hetednapi adventisták helyi gyülekezetének képviseletében tartja. Mivel
ez a gyülekezet pénteken este naplementével kezdi ünnepét, az előadó megkérte
a résztvevőket, hogy csatlakozzanak a
gyülekezet jelenlévő tagjaihoz a szombatkezdő imában, amit a hallgatók örömmel
megtettek, majd a lelkipásztor imája után

Fent: Juhász Eszter keresztségének ünnepélyes pillanata
Balra: A Péceli Gyülekezet
kórusának szolgálata a
keresztségi istentiszteleten,
a rákoscsabai imaházban

elkezdte az előadást, ami már természetesen arról az egészségügyi kérdésről szólt,
amit a programban meghirdettek.
A gyülekezet életének egyik legszebb
eseménye volt az április 8-án tartott keresztségi istentisztelet, ahol Juhász Eszter
– aki mint hívő szülők gyermeke, korábban volt már egyházunk tagja, sőt dolgozóként szolgált Tasson, a szeretetotthonban, és elvégzett két évet a lelkészképző
szemináriumon – visszatért, ahogy mondta, ahhoz a hithez, amit szüleitől tanult, és
amit szíve mélyén akkor is őrzött, amikor
az élet kihívásai messze sodorták az egyháztól. Tapasztalata szemmel látható igazolása annak a mondatnak, amit a „Fenséges kegyelem” című ének szerzőjének
szállóigévé vált mondata kifejez a Római
levél nyolcadik fejezetének üzenetét ös�szegezve: „Ó szeretet, mely nem enged
engem elmenni”. A keresztségi istentiszteleten a gyülekezet kórusa szolgált, a
szertartást a gyülekezet lelkésze, Szilvási
József vezette.
A Péceli Gyülekezet április 8-án délután tartotta úrvacsorai istentiszteletét,
ahol a testvérek egy névre szóló, díszkötéses Bibliával ajándékozták meg Juhász
Esztert, aki megköszönve azt, hogy a
testvérek ilyen szeretettel fogadták be őt,
elmondta: évtizedek óta intenzív terápiás
nővérként dolgozik, mert úgy érzi, hogy
Isten őt erre hívta el. Annak idején azért
hagyta abba a lelkészi szolgálatra való
4

felkészülést, mert úgy látta, hogy e kettős
hivatásnak nem tud egyszerre megfelelni.
Most azonban megértette, hogy e kettő
valójában egy és ugyanaz: azok, akik az
intenzív terápiára kerülnek, vagy a holtak birodalmába távoznak, vagy csodával
határos módon kapnak még néhány évet.
Bármi legyen is a végük, az, ahogy életüknek ebben a krízishelyzetében bánunk
velük, kihatással lehet örök sorsukra.
Mindez szorosan összefügg azzal, amit
Luther Márton tanított a földi hivatásról:
nemcsak azokat hívta el Isten, akik igét
hirdetnek, hanem azokat is, akik világi
hivatásukat úgy végzik, hogy nem embereknek, hanem Istennek szolgálnak vele.
A Péceli Gyülekezet az úrvacsora
után szeretetvendégséget tartott, együtt
fejeztük be a szombatot, egymás kezét
megfogva énekeltünk és imádkoztunk,
majd este fél tízig beszélgettünk a gyülekezet missziójáról és arról, hogy milyen
nagy dolgokat cselekszik közöttünk az Úr.
(Szif)

Az Adventista félóra következő
műsorát május 19-én,
pénteken, 13.30-kor sugározza
a Kossuth Rádió.
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Az Advent Kamarazenekar tagjai Balatonlellén 1977-ben

40 éves az Advent Kamarazenekar
Március 11-én a Terézvárosi Gyüleke
zetben emlékeztünk meg az Advent
Kamarazenekar megalakulásának 40.
évfordulójáról.
A zenekar nem új kezdeményezés volt,
hanem folytatása annak a szolgálatnak,
amelyet előttünk testvéreink folyamatosan életben tartottak: az istentiszteleten és
a gyülekezet falain kívüli bizonyságtétel
zene útján.
A zenekar tagjai kezdetben középiskolában, főiskolán és a Zeneakadémián
tanultak, hozzájuk csatlakoztak zenét szerető testvérek és sokan ismerőseink közül.
Az előadott művek között voltak gyülekezeti énekeink, ezek feldolgozásai, továbbá
gyöngyszemek a klasszikus zene világából. Uniónk rendezvényein folyamatosan
részt vettünk, kórustalálkozóknak, zenei
táboroknak rendszeres résztvevői voltunk. Az ATF Egyházzenei Tanfolyamán
több testvérünk tanított különböző tantárgyakat, hogy gyülekezeteinket segítsünk
zenei szolgálatukban. Európa számos
országában megfordultunk, az egyik legjelentősebb esemény volt 1995-ben a hollandiai Generálkonferencia, ahol az unió
által küldött énekkarral együtt a magyar
küldöttség nyitotta meg a konferenciát.
Ezen kívül még tíz alkalommal volt lehetőségünk a konferencia rendezésében
zenei szolgálatra.
A március 11-ei ünnepélyes istentiszteleteken minden zenei szolgálatot zenekarunk látott el. Délelőtt a közös énekeken túl három művet szólaltattunk meg:
 Corelli: Templomi szonáta. Op. 1. Nr.
10.
 Az Énekeskönyv Bizottság az új énekeskönyvbe előkészítette a „Ti égiek”
kezdetű éneket, amely a Seventh-day

Adventist Hymnal lapjain olvasható.
Ezt az éneket mutatta be a zenekar, a
gyülekezet is ez alkalommal tanulhatta meg.
 Egy gyülekezeti énekünket – Ha szívemben… (Hitünk énekei, 267) – zenekari feldolgozásban hallhattunk.
Pörneki Attila testvér, a Zenei Osztály
vezetője hirdetett Igét, „Aktív várakozás”
címmel. Elmondta, hogy a jelek teljesedése sürgetőleg hat; időszerű Mk 13:33
verse: Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok! Ne elégedjünk meg azzal, hogy
ismerjük Isten üzenetét.
Felhívás hangzott el, hogy minden tag
kapcsolódjon be a munkába. Ez a zenei

szolgálatot is érinti: ügyelnünk kell, hogy
soha ne adjunk fel a méltóság és fennköltség kiváló elveiből, amelyek Krisztus
második eljövetelére a népet felkészítő
üzenetünket jellemzik. A hallgatót vezesse Jézushoz, aki az út, az igazság és az
élet. Minden előadás gondosan szervezett,
megtervezett legyen.
Délben a zenekart gazdagon terített
asztallal várta a gyülekezet.
A délutáni istentiszteleten néhány
diával futottunk végig az eltelt negyven
esztendőn. A felcsendülő művek voltak:
Vivaldi: Il cardellino; J. S. Bach: d-moll
kettősverseny, BWV 1060, 1. tétel; Mért
ne zengném én az Istent – Reményi Attila
feldolgozásában.
Pörneki testvér igehirdetésében 2Kor
3:2–5 és 17–18 versei alapján szólt arról,
hogy bármit teszünk, mindent hálaadással és Isten dicsőségére tegyünk. Urunk
tervet készített. Ezt a tervet könnyű megérteni, de nem könnyű megvalósítani. Ha
követjük ezt a tervet, otthonunkban, az
iskolában, munkahelyünkön életünk gyümölcsöző lesz.
Hálásak lehetünk Megváltónknak
ezért a szép napért. Törekedjünk arra,
hogy Isten dicsőségét zenei szolgálatunk
is visszatükrözze.
Az istentiszteletek a Terézvárosi Gyülekezet honlapján megtekinthetők.

Fekete István

Bibliai Szabadegyetem Ózdon
Nagy örömünkre, kis városunkban is
megrendezésre került a Bibliai Szabadegyetem. Hálásak vagyunk Istennek ezért
a lehetőségért. Február 6-án indult az első
félév, és május 29-ig tart. Meghirdettük a
helyi televízióban, újságban, plakátokat

készítettünk, és személyes meghívások is
történtek (pl. egyházakban, iskolákban).
Az előadások a Városi Művelődési
Központ egyik termében zajlanak, szép
környezetben, minden hétfőn 17 órától. A
hallgatóság létszáma 35-40 körül mozog.
Örülünk annak, hogy ezzel
a programmal újabb embereket
sikerült elérni a városban. Látszik az érdeklődés, mindig vannak kérdések, amikből kitűnik,
hogy a hallgatóság otthon is sűrűn forgatja a Bibliát. Reméljük,
hogy a Szentírás mélyebb megismerése tovább vezeti őket az
úton, ami Isten országába vezet.
Raffainé Dr. Darmai Zsuzsanna
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Ésszerű hit – Lelkiség a XXI. században
Értékteremtő Konferencia, 2017
Március 24–26. között került megrendezésre Budapesten az idei Értékteremtő
Konferencia a Dunamelléki Egyházterület és a Magyar Unió Ifjúsági Osztálya
szervezésében. A konferencia főelőadója
Tihomir Lazic, a Transzeurópai Divízió
Ifjúsági Osztálya keretében a fiatal felnőttekért végez szolgálatot. Előadásaiban
fantasztikus egyszerűséggel vezette be a

résztvevőket a konferencia témájának a
mélységeibe személyes, Istennel szerzett
tapasztalatain keresztül.
A programot felemelővé tette Isten
dicsőítése a Célkereszt és az 8in1 együttesek vezetésével. Az egy évvel ezelőtt
elindított „Szólj bele a vezetésbe!” programrészlet keretében a résztvevő fiataloknak lehetőségük volt csoportokban
beszélgetni olyan aktuális
kérdésekről, mint fiatalok és a vezetés, forma
és tartalom, lelkiségi stílusirányzatok, generációs
különbségek, nők helye
az egyházban, társadalmi
szerepvállalás stb.
Az esti alkalmak sokszínű lehetőségei voltak
a közösségépítésnek: társasjátékok, beszélgetések,
közös éneklés. Vasárnap
lehetőség nyílt betekintést
nyerni ötletes, motiváló,

Taníts minket imádkozni!

Tihomir Lazic testvér és fordítója, ifj. Rajki
János
embertársainkat segítő prjektekbe rövid
előadásokon keresztül. Hisszük, hogy
ezen a hétvégén Isten nemcsak élményt,
közösséget, hanem értéket is adott nekünk.
A konferencián elhangzott előadások
megtekinthetőek a https://goo.gl/Bcshbc
linken.
Ömböli Dávid és Szenes Eszter

A vezetői gyűlés résztvevői
(a fotós, Rácz Béla kivételével )

Tábortűz cserkész szombat és vezetői gyűlés
„…Uram, taníts minket imádkozni, ahogy
János is tanította a tanítványait!” (Lk
11:1) – Vajon mi volt az, ami megfogta
a tanítványt Jézus imájában? Úgy érezte,
ő nem tud olyan „jól”? Miért? Lehet
rosszul is? Vagy másként? Esetleg
többféleképpen? Ezekre a kérdésekre
kereste együtt a választ a március utolsó
hétvégéjén összegyűlt lelkes kis csapat –
cserkészek és érdeklődők – az újszegedi
imaház udvarán, együtt ünnepelve a
szombatot.
Az egyházunkban leggyakoribb imamódokon túl rácsodálkoztunk az ima ál-

Ünnepi ebéd

talunk kevésbé gyakorolt
formáira. Megnéztük, mi
lehet a létjogosultsága a
kötött szövegű imáknak,
és rádöbbentünk, hogy
tucatszám találkozunk velük a Bibliában és százával az énekeskönyvekben. És ki gondolta
volna, hogy ima lehet a zászlófelvonás, a
reggeli torna, az ünnepi ebéd, a Tisza-parti erdei séta vagy a tudatos lazítás is!
A napot teaház zárta, ahol lehetőségünk nyílt közösségépítő játékokra, személyes beszélgetésekre is.
A következő cserkészszombatra a Michnay László cserkészcsapat szervezésében, csapatuk 25 éves jubileumi ünnepségének keretében pünkösdkor,
Hajdúhadházon kerül sor.
Vasárnap a Tábortűz Vezetői Tanács gyűlését tartottuk
meg. Bár földrajzi távolságok
miatt nem tudott mindenki jelen lenni, de a kommunikációs
lehetőségeknek köszönhetően
a jövőben már a videokonferencia erre megoldást fog nyújtani.
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A lelki közösségünk alapításakor kitűzött rövidtávú céljainkról és azok megvalósításáról hangzott el a beszámoló.
Továbbá részletesen beszéltünk a többi,
működéshez és megjelenéshez szükséges
tennivalókról, forrásteremtésről, arculatról. Fontos napirendi pont volt beszélni
az adventista cserkészet képviseletéről a
sokfelekezetű Cserkészszövetség programjain belül, különösképp a szombati
nyugalomnapot illetően.
Igazán eredményes megbeszélést zárhattunk közös imával és ebéddel, és Isten
és egymás által megerősödve lelkesen
folytatjuk tovább a megkezdett munkákat.
Köszönjük a Szegedi Gyülekezetnek,
hogy rendelkezésre bocsátotta a helyszínt,
és két éjszakára vendégül látta a legmes�szebbről érkező cserkésztestvérünket!
H. M.
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Szuper Szombat, avagy egy szuper nap
Tényleg szuper volt ez a szombat! –
mondta lelkesen Csongor március 25., az
országos gyermeknap, vagy más néven
Szuper Szombat után. E szép nap emlékére még a Szuper Szombat plakátját is
eltette – mesélte az édesanyja. De nem
csak ő érezte így, hanem mi szervezők, és
a több mint háromszáz résztvevő is.
A nap fő témájának a reformációt választottuk. Ez is egyike azon fogalmaknak, amelyeket mostanában sokszor hallhatnak a gyermekek a gyülekezetekben.
Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan kerek
évszám, olyan fontos esemény, amiről a
gyerekek is szeretnének tudni, és szeretnék megünnepelni. Így igyekeztünk a
gyermekek számára is érthető módon
megfogalmazni és bemutatni, hogy mit is
jelentett a XVI. században élő embereknek a reformáció, és mit jelent ma nekünk.
Bár a reformáció sok mindent magába
foglal, mi két gondolatot kiemeltünk, ami
így hangzik: „Olvasd a Bibliát!”, és „Jézus az, aki megbocsátja bűneidet.”
Hogy mindez könnyebben menjen, az
érkező gyerekek egy „időgépen” keresztül
juthattak be a (lovag)terembe. Az időgép
„elrepítette” őket az 1500-as évekbe. A
teremben a kor zenéje, azaz reneszánsz
muzsika fogadta a kedves „utasokat”,
és egyszer csak megjelent maga Luther
Márton és édesanyja, Margit is (Mihalec
Gábor és Dóra)! Luther Márton elmesélte

nekünk, milyen volt a gyermekkora, hogyan választotta a papi hivatást, hogyan
küzdött Istennel, és mi vezetett végül
ahhoz, hogy a wittenbergi templom nagy
kapujára felszegezze azt a papírt, amelyre
95 pontból álló gondolatsorát írta le. Az
elbeszélésébe gyakran beleszóltak szülei,

Margit és János (Csizmadia Róbert) is,
elmesélve többek között, hogyan csípték
fülön Mártont egy kis csínytevés miatt.
Lehetőséget biztosítottunk a különböző gyülekezetek gyermekcsapatainak
is, hogy rövid énekkel, verssel vagy egyegy jelenettel gazdagítsák a napot. Ők is
részesei voltak a színdarabnak; ők voltak
azok a vándorszínészek, akik a wittenbergi templom előtti téren adták elő a
darabjukat. Úgy a gyerekek, mint az őket

felkészítő tanítók, szülők nagyon
komolyan vették a feladatot, és a
gyerekek nagyon ügyesen, talpraesetten szolgáltak. A Biblia olvasásának fontosságát egy bábelőadás mutatta be nekünk.
A nap további érdekessége az
volt, hogy most a gyerekek adhatták be szüleiket a szülőmegőrzőbe, okítóba, ahol Szabóné Harangozó Andrea tanácsadó szakpszichológus tartott nekik előadást,
hogy „lefoglalja” őket.
Délután egy nagy problémával kellett
szembenéznünk: eltűnt Luther Márton!
Mint kiderült, jó szándékú barátok rabolták el, és a wartburgi várban „vendégeskedett”. A gyerekeknek azonban elküldött
egy lánccal és 13 lakattal lezárt Bibliát,
és arra kérte őket, hogy segítsenek neki
kiszabadítani, hogy végre nekifoghasson
a Biblia fordításának. A 13 csapatnak 13
állomáson kellett bizonyítania ügyességét, hogy megszerezhessék az egyik lakat
kulcsát. Volt olyan állomás,
ahol görög betűkkel írt szöveget kellett „átfordítani”
magyarra, majd betűnyomda
segítségével betűről betűre
kinyomtatni. Játszhattak korabeli játékokkal, de megkóstolhatták az akkoriban Európába érkező zöldségféléket
is, mint például a paradicsomot, paprikát, krumplit.
Az óvodások számára
kézműves- és játszósarkot
rendeztünk be, de nagy népszerűségnek örvendett az arcfestés is.
Hálával tartozunk Istennek, hogy gazdagon megáldotta ezt a napot, és gyermek,
felnőtt egyaránt jól érezhette
magát!
Aki az idén nem tudott
eljönni, ne szomorkodjon,
2018-ban újra lesz Szuper
Szombat!
Dóri néni
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A költészet estje
Kecskeméten
A költészet napját 1964 óta április 11-én
ünnepeljük hazánkban, ami József Attila születésnapja is egyben. Erre építve
szerveztük meg április 6-án a kecskeméti Hírös Agorában a költészet estjét – az
evangelizációs sorozatunk részeként, ami
ezáltal missziós küldetéssel is bírt – Hinni
kell a szó erejében címmel, melyre meghívtuk az érdeklődőket, barátainkat.
Meghívott vendégelőadónk Szigeti
Jenő lelkész testvérünk volt, akinek eddig
öt verseskötete jelent meg, és a hatodik is
már kiadás előtt áll. Vendégek nemcsak
a városból érkeztek, hanem Veszprémből, Szolnokról, Gyöngyösről, Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Gyömrőről
és Budapestről is, akik részesei szerettek
volna lenni az ünnepélyes alkalomnak, és
ezenkívül tanulni is, elvinni azokat az elemeket, amelyek az ő gyülekezetükben is
beilleszthetőek a missziós küldetésükbe.
A másfél órás alkalmon tíz verset
hallgathattunk meg Török Attila színmű-

vész
testvérünk
tolmácsolásában,
de mellette a kecskeméti Advent kórus felemelő énekszolgálata, Ambrus Anett testvérnő
zeneszolgálata, valamint Pintye Tímea testvérnő visszaemlékező gondolatai
is örömünkre voltak Szigeti Jenő testvér
tanári, írói és költői munkásságával kapcsolatban. Az összekötő műsorban Hoffer
Zoltán rövid beszélgetést folytatott az ünnepelt Szigeti Jenő testvérrel, akitől megtudhattuk, hogy már gyermekkorában szerette a verseket, főleg József Attila és Ady
Endre voltak a kedvenc költői, akiktől
sokat tanult ezen a területen, majd később
tanítói munkássága idején is, ahol lassan
immár 50 tanévet tudhat maga mögött.
Az est vége felé egy rövidfilmet is
megtekinthettünk a Reménység Média
készítésében Szigeti testvér életéről, küldetéséről.
A több mint száztíz résztvevő számára gyorsan, de igen
tartalmasan lepergett a másfél
óra, ami igazi ünnepet hozott
és a költészet kincseibe is be-

tekintést nyújthatott. Az est végén még
egy meglepetés várta a résztvevőket, mert
aznap jelent meg Szigeti Jenő életrajzi
könyve „Isten tanítani küldött – Nemzedékek szolgálatában” címmel, melyben
a nemrég 80 évet betöltő szerző vall önmagáról, élete küzdelmeiről, örömeiről
és az Istennel szerzett tapasztalatairól. (A
könyv kapható az Advent Kiadóban is.)
Külön köszönjük a Félegyházi Pékségnek azt a 120 db fánkot, amit a résztvevők
örömmel fogyaszthattak el az est végén.
A vendégek és a testvérek a rendezvény
után még közel egy órát maradtak és beszélgettek. Az egyik vendég, aki először
volt jelen ilyen rendezvényen (Bardóczky
Kornél, többszörös magyar bajnok teniszező), mintegy másfél órával a befejezés
után így nyilatkozott: „Nagyon boldogok
vagyunk, hogy Budapestről leutaztunk a
menyasszonyommal, mert ez az este az
igazi lelkiséget jelentett számunkra, és
minden pillanatát úgy szívtuk magunkba,
amiből a következő napokban építkezhetünk. Sajnos a hétköznapok rohanásában
semmi hasonlóhoz nem juthatunk hozzá,
nagyon hálásak vagyunk, hogy Kecskeméten van ilyen lehetőség, máskor is lejövünk, ahogy időnk engedi.”
A jó Isten áldja meg a szíveket, akik
vágynak már most itt e földön egy jobb
életre, ami majd az örökkévalóságban lesz
teljes mindenki számára.
Hoffer Zoltán

Egy emlékezetesre sikerült
reformációs kirándulás
A Dunaújvárosi Bibliai Szabadegyetem
hallgatói a Székesfehérvári Bibliai Szabadegyetem hallgatóival „Nyiss ajtót!”
címmel reformációs körutat terveztek Pápára – a reformáció dunántúli fellegvárába –, és vágyuk volt megmászni a Ság he-

gyet – Celldömölkön –, amiről már olyan
sokat hallottak. Mondom: „terveztek”.
Merthogy április 19-et jelöltük ki a „nagy
napnak”, ami végül valóban az is lett!
Miután kijelöltük a napot, elkezdtük
leszervezni az utat. Felújítás van a Pápai
8

Református Kollégiumban? Sebaj! Megbeszéltük a vezetőséggel, hogy számunkra kinyitják az egyébként zárt intézményt,
sőt idegenvezetőt is kapunk. De ha már
ott vagyunk, nézzük meg a híres Kékfestő Múzeumot is. Felhívtuk őket; minden
rendben, várnak.
Csakhogy húsvét hétfőn, két nappal
az indulás előtt az Országos Meteorológiai Intézet nem sok jóval kecsegtetett. No,
gondoltam, tévedtek már egyszer-kétszer,
biztosan most is úgy lesz. Azonban ked-
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den – indulás előtt egy nappal – kezdtem
komolyan gondolkodni a jövőn. Fölhívtam a Pápai Református Templom lelkészét, Márkus Mihályt, ha esetleg még
szerdán is rossz idő lenne, tudna-e biztosítani számunkra mondjuk egy imatermet,
ahol együtt lehetnénk. Aztán fölhívtam
minden jelentkezőt: Hozzatok meleg ruhát, esernyőt… Kissé megnyugodtam,
mert senki nem mondta, hogy inkább
maradjunk itthon. Elérkezett április 19.
szerda reggel. Indulás előtt meglepődve
láttuk, hogy sűrű pelyhekben hull a hó,
és már mindent hó takar. Egész télen nem
láttunk ilyent.

Tárlatvezetés a református kollégiumban

Megérkeztünk a találkozóhelyre,
és hiánytalanul, mindenki készen állt a
nagy utazásra. Fehérváron csatlakoztak
hozzánk barátaink, így zsoltárolvasás és

ima után továbbindultunk
Ebéd utáni pihenő és interaktív ismerkedős program
a Bakonyba, Pápára. Közel
ötvenen voltunk. Közben
szünet nélkül egyre csak
hullt a hó.
Megnéztük a kiállítást,
a könyvtárat, ahol az eredeti Heidelbergi Kátét is őrzik
– ha jól tudom, egyetlen
példányban az országban.
A templom első lelkésze,
Márkus Mihály egy igazi
élménybeszámolót tartott a
templomban, ahol roppant
érthetően és élvezetesen
végigvezetett minket a történelmen, a reKözben továbbra is rendületlenül
formációtól napjainkig. Ezután a buszban hullt a hó. Pápa viszont valahol a Bakony
tanult énekekkel kipróbálhattuk a temp- nyugati oldalán van! Még egy kis „meglom akusztikáját. Szerintem jó volt min- beszélés”: Menjünk-e ilyen időben Ság
ket hallgatni – mármint a csodás akusztika hegyet mászni? A többség szava döntött,
miatt (is).
menjünk most inkább haza. Mondom, át a
Aztán átmentünk az imaterembe. Itt Bakonyon! Kb. 25 cm-es hóban araszolebéd, majd interaktív ismerkedés követke- tunk. Több balesetet is láttunk.
zett. Majd a buszban kiosztott 25 db kérKiértünk a 8-as útra, és megkönnyebdés alapján (amit kettesével kaptak a részt- bülve láttuk, hogy a tél a Bakonyban mavevők) összefoglaltuk a laodiceai üzenetet, radt, a 8-as jól járható. Minden résztvevő
Hites Gábor testvér vezetésével. A „prédi- könyvajándékot kapott, és azt hiszem,
kációban” így mindenki aktívan részt ve- több szempontból is felejthetetlenre sihetett a kérdésekre adott válaszával.
keredett ez az út. Hálásak vagyunk a jó
Innen átmentünk a Kékfestő Múze- Istennek, hogy velünk volt, hogy megőrumba, ami tényleg lenyűgözte csoportunk zött, és hogy a szemüvegét és a jókedvét
tagjait. Roppant jó idegenvezetőket kap- senki nem felejtette otthon.
tunk, és alaposan elbámészkodtunk.
Gyürüsné Panni

Húsvéti koncert Lovasberényben
Április 8-án, szombat délután a lovas
berényi adventista kápolnában ismét a
zene és Isten dicsőítése került a középpontba. Húsvéti jótékonysági koncertre
jöttünk össze, az összegyűlt adományokkal egy helyi, nehéz helyzetben lévő családot támogattunk.
Az anyagiak mellett sokkal nagyobb
szerepe volt a lelkieknek, amihez többen is
hozzájárultak. A Lovasberényi Gyülekezet
kórusa szívet melengető énekekkel, Bereczki Csaba testvérünk a pánsíp kellemes

dallamaival, amit Bálint Dóra kísért zongorán, aki nem csak őt, hanem Gál Barbara fuvolajátékát is színesítette. Elhangoztak még költemények is, Bíró Irma és
Hollósi Ibolya tolmácsolásában, és mind-

ezek előkészítették szíveinket, hogy Isten
Igéjét befogadhassuk, melyet Hites Gábor
lelkész testvérünk nyitott meg előttünk.
Beszédében felidézte a húsvét előzményét,
a páskát és annak tanulságait részünkre.
Bízunk benne, hogy minden jelenlévő
él azzal a lehetőséggel, amit Jézus kereszthalála és feltámadása biztosított. Nagyon jó volt érezni a Szentlélek jelenlétét,
befolyását, és azért imádkozunk, hogy
amit akkor ott elkezdett, azt vigye véghez
a mi életünkben is.
Nagy Nikolett

Gyermekbemutató
Gáborjánban
2017. március 25-én a Gáborjáni Gyülekezetben mutattuk be az Úrnak Harsán
Sándor és Szilveszter Csilla második
gyermekét, Rebekát. A gyermekre és családjára, valamint az őket segítő gyülekezetre Farkas Attila helyi lelkész kérte a
Mindenható áldását.
Istenünk gazdag kegyelme kísérje a
gyermek életét és testi-lelki fejlődését!
FA
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Jézusról tudományosan Keszthelyen
A Hévízi Gyülekezet már egy ideje gondolkodott azon, hogyan lehetne megszólítani azokat az embereket, akik mindent
a tudomány oldaláról szeretnek megközelíteni. De hogyan tegyük a tudomány középpontjába Jézust, Megváltónkat?
Mivel az emberek észrevehetően jobban foglalkoznak Istennel a vallási ünnepek közeledtével, ezt kihasználva a húsvét, Jézusunk kereszthalála és feltámadása
emlékünnepe előtti időszakra kértük fel
dr. Gürtler Kata régészt, hogy egy három
alkalomból álló előadás-sorozatot tartson
meg ebben a témakörben. Mindannyian
nagyon vártuk, hogyan lehet a régészet és
a történetírás eszközeivel bebizonyítani,
hogy a Bibliában leírt események valósak.

A régésznő szerint az evangéliumok
és a történeti régészeti források mindenben egyeznek. Ő maga teológiát végzett
régész, és elsősorban az Ószövetséget

kutatja, szentföldi ásatásokon is dolgozik,
ahol a filiszteus kultúra egyik városállamát
ássák. Jézus életéhez kapcsolódóan azt állítja: a régészeti leletek alátámasztják az
evangéliumok tartalmát. Hiszen folyamatosan ássák Jeruzsálemet, ahonnan Jézus
utolsó hetének valós helyszínei kerülnek
elő. Már tudják, hol mondta ki Pilátus az
ítéletet, hol vetett véget életének Júdás, és
a via dolorosa helye is pontosodott.
Jézus mint történeti ember biztosan
létezett, erre utalnak a régészeti bizonyítékok és a történeti források. Azt hiszem ez
a válasz a fent feltett kérdésemre. Nekem
ugyan soha nem volt kérdés Krisztus léte,
de örülök, hogy a tudományban annyira
bízó emberek is megkaphatták ehhez a
bizonyítékokat.
P. T.

Húsvét a kardiológián
„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét
mondom örüljetek!” (Fil 4:4) – ezzel a
bibliaszöveggel kórházi körülmények
közt élő beteg gyerekeknek, szüleiknek és
az ápolószemélyzetnek vigasztalást, biztatást nyújtani nagy kihívás.
Nincs azonban olyan helyzet, amelyben az Úr ne lenne ott velünk! Ő mindnyájunkat fel tud használni, ha hívását
meghalljuk, és készek vagyunk cselekedni. Ez évről évre, minden látogatásunkkor
megtörténik a kórházban.
Akarsz-e a legrosszabb helyzetben is
örömet találni? Segíts másoknak a mosolyoddal, kedvességeddel örülni!
Még a 9 éves Tamarának is, aki szomorú arccal hallgatta a történetet, végül
mosoly fakadt az arcán, amikor az aján-

dékkönyvet és a plüssjátékot a kezébe adtuk. Hát
még akkor, amikor meglátta
az édesapját! Nagy dolog,
hogy ma már a szülők is ott
lehetnek gyermekük betegágya mellett.
A szülők is velünk
együtt énekeltek, együtt örültünk, hogy
becsempészhettünk egy kis fénysugarat a
falak közé, és a gyógyulást illetően a szívükben reményt és bíztatást tudtunk adni!
„Aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld
11:25).
Kovács Zsuzsa

Gyermekbemutató Újbudán
Lelkészünk, Simon Zsolt Mt 19:13–15 verseivel köszöntötte a kis Meszter Mirát. Nagy
kiváltság gyülekezetünknek, hogy ismét gyermekáldást kérhetünk, és Isten gondviselésére bízhatjuk a családot.
Hűséges gyermekiskolai látogató Bende a báty is, és Mira szintén. A szülők nélkül a gyermekek
nem tudnának köztünk lenni. Nagy
ajándék, ha hűségesen látogatjátok
a közösséget, így gyermekeitek itt
nőhetnek fel, és barátokra lelhetnek. Mi gyermektanitók igyekszünk megtenni mindent azért,
hogy itt legyetek!
Köszönjük hogy vagytok nekünk!
Kovács Zsuzsa
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Születésnaposok
Bucsán
Gyülekezeti istentisztelet keretén belül
köszöntöttük a Bucsai Gyülekezet legidősebb tagjait. Koczka Sándor felszentelt presbiter testvérünk 95. évét töltötte
március 17-én, Finta Györgyné, született
Szatmári Anna testvérnő 91. évét töltötte

február 26-án. Mindketten a gyülekezet
hűséges, oszlopos tagjai.
Mindenható Urunk áldja meg őket továbbra is jó egészséggel, vidám szívvel és
mindvégig kitartó hittel, hogy egykor az
Ő országában is együtt dicsőíthessük Őt!
FA
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Kedves Gyermektanítók, Lelkipásztorok!

zeretettel értesítünk Benneteket, hogy
idén is szeretnénk eljuttatni a gyülekezeteknek a hitoktatói támogatás erre a célra
kijelölt részét.
A gyülekezeteknek pályázatot kell benyújtani a kért összeg és az összeg felhasználási céljának pontos megjelölésével. A pályázati
űrlap az egyház honlapjáról (www.adventista.
hu) tölthető le.
A keretösszeget, amely a hitoktatói támogatás 20%-a, a pályázó gyülekezetek között osztjuk szét. A pályázatok elbírálásánál a
végső szót az Unióbizottság mondja ki. A pályázatok beérkezési határideje 2017. május 15.
A pályázatokat a gyermekszolgalatok@
gmail.com e-mail címre, vagy postai úton
Mihalec Dóra, 6762 Sándorfalva, Zrínyi u. 10.
címre várjuk.
A következő, a gyermekek gyülekezeti
hitoktatását szolgáló dolgok vásárlására,
lebonyolítására adható be pályázat:

 Papír és írószerek, kézműves eszközök.
 Keresztény gyermekkönyvek, CD, DVD,
társasjáték. (Ha az Advent Kiadónál is
megtalálható, akkor onnan rendelve.)
 Helyi szervezésű, nyári szünidei bibliatábor költségeire. (Figyelem! Egy táborhoz
csak egy helyről igényelhető támogatás.)
 A balatonlellei országos Szünidei Bibliatáboron, a bózsvai Fürkész táboron
és a cserkésztáborokon való részvétel
(mindhárom esetben csak gyermekek
részére kérhető a támogatás, 1 gyermeknek 1 tábor).

Amire a keret NEM használható:
 Tárgyi berendezések (asztal, szék, szőnyeg, függöny, szekrény stb.), élelmiszer,
kozmetikumok, kirándulási költségek,
elektronikai berendezések.
A kiadásokat továbbra is a gyülekezetnek
kell megelőlegeznie, és utólag, számlával lehet elszámolni az unió (2119 Pécel, Ráday
u. 12.) felé. A számlák beküldési határideje:
2017. augusztus 31.
Kívánunk sok-sok áldást a gyermekmunkához és személyes életetekre is!
Testvéri üdvözlettel:

 Tanítók számára kézikönyvek, segédanyagok.
 Egyéb, a gyermekek hitoktatását szolgáló kreatív tevékenység eszközeire (pl.
bábok, gyermekhangszerek stb.).

Mihalec Dóra,

a Gyermekszolgálatok vezetője

Nyári munkalehetőségek Balatonlellén
ügyintéző: vendégekkel való kommunikáció,
anyagbeszerzés (jogosítvány szükséges),
adminisztráció (számítógéphasználat szükséges),
pénzkezelés, a dolgozók munkájának összehangolása,
és a nekik való besegítés.
Lehet egész nyárra is munkát vállalni, vagy csak rövidebb
időszakokra is.
A fenti munkákra az adventudulo@adventista.hu e-mail
címen lehet jelentkezni, bővebb felvilágosítás is itt kérhető.
A jelentkezők közül a kiválasztás május hónapban történik.

Az Adventista Konferenciaközpont ezen a nyáron is várja a
dolgozni vágyó embereket. A következő munkakörökbe keresünk jelentkezőket:
– szakács: 100-150 főre húsos és vegetáriánus ételek
főzése, a kisegítők munkájának irányítása;
– konyhai kisegítő: a főzés nyersanyagainak
előkészítése, segítségnyújtás a szakácsnak, mosogatás;
– karbantartó: vízcsapok, zárak, egyéb elromló
eszközök javítása;
– takarító: hétköznap a vizes helyiségek, közösségi
terek, turnusváltáskor a szobák takarítása,
ágyneműhúzás;

–

Tóth Sándor, intézményvezető

Jó tudni!
 Április 28–május 1. – Szeged,
V. Adventista Egészségtudományi
Napok
 Május 15–16. – Budapest,
Családi evangelizáció
 Május 21. – Debrecen,
TET Egyházterületi Konferencia
 Május 28. – Budapest,
DET Egyházterületi Konferencia
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Könyvevangélista és
Glow-missziós tábor

Bibliai Szabadegyetemi
Tábor – Hitoktatók tábora

Június 21. és 25. között Balatonlellén lesz a könyvevangélisták és könyvterjesztők, valamint Glow-terjesztők tábora.
Erre az alkalomra a környező országokban hasonló munkát
végző testvéreink is érkeznek, részint, mint előadók, részint
azért, hogy megosszák tapasztalataikat velünk.
A siófoki és környékbeli gyülekezetek pedig örömmel
várják, hogy Somogy megyében Glow-füzeteket osszunk.
Szeretettel várjuk testvéreink jelentkezését az info@
adventkiado.hu e-mail címre, vagy az Advent Kiadó telefonszámára. A Glow-misszióban résztvevők a füzeteken
feltüntetett elérhetőségeket felkeresve jelentkezhetnek. Jelentkezési határidő: 2017. május 20.

Szeretettel várjuk a BSZE 2017. augusztus 13–19. között
Bózsván megrendezendő táborába a jelenleg járó, vagy
egykori BSZE-hallgatókat, de minden kedves érdeklődőt
is. A tábor jellege bibliaismereti tábor. Főiskolánk tanárai
tartják délelőtt és este az előadásokat, amelyeket úgy állítottunk össze, hogy érdekfeszítő legyen mindenki számára.
Hitoktató testvéreinket is ebbe a táborba várjuk. Az
ATF kateketika tanára vezetésével készülünk fel az iskolai
hitoktatásra, és várjuk hitoktatóink tapasztalatait.
A táborban megfelelő gyermekrészvétel esetén gyermekfoglalkozásokat biztosítunk.
A táborba 2017. június 15-ig lehet jelentkezni az
info@adventkiado.hu e-mail címen, vagy a 06-30/6643103-as telefonszámon.
Egerváriné Kökényes Zsuzsa

Egerváriné Kökényes Zsuzsa

A kiemelkedően
hatékony családok
7 szokása
Előadók: Dr. Willie és Elaine Oliver

Május 15-én és 16-án 18.00 órától Budapesten, a Lurdy Házban megismerkedhetsz a kiemelkedően hatékony család
7 szokása közül a két legerőteljesebbel.
Hétfőn: Tegyük a legfontosabb dolgokat
az első helyre! Kedden: Mondjuk el szeretettel!
Az előadók az Egyesült Államokból
érkeznek. Dr. Willie Oliver családszociológus, Elaine pedig tanácsadó szakpszichológus és családterapeuta. Házaspárként az Adventista Családszolgálat
vezetői, akik előadásokat tartanak szerte
a nagyvilágban. Az év 365 napjából legalább 250-et az otthonuktól távol töltenek
azért, hogy minél több emberrel ismertessék meg a boldog családi élet titkait.
Együtt több könyv szerzői, valamint a
„Real Family Talk” többszörösen kitüntetett tévés magazinműsor műsorvezetői.
Mivel a férőhelyek száma korlátozott,
a részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálj máris, és éld át a két különleges estét.
Az angol nyelvű előadások fordításáról
természetesen gondoskodunk! Regisztrálj
gyorsan, és hozd magaddal a barátaidat is!
Regisztráció: www.gyereahogyvagy.hu
Mihalec Gábor
családi osztályvezető
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