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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Nők a reformációban
A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Női Szolgálatok Osztálya
reformációs emléktúrát szervezett 2017. szeptember 30-án és október 1-jén
Sátoraljaújhelyen, Göncön és Vizsolyban
Drs. Kormos Erik, a Sátoraljaújhelyi Gyülekezet lelkésze adott átfogó betekintést a
reformáció időszakába az istentiszteleten.
Szőllősyné Nagy Annamária és
Csalami Renáta testvérnők a híres
Katharina von Bora (Luther Márton felesége) és Lorántffy Zsuzsanna élettörténetén keresztül mutatták be a reformáció
jelentőségét, kiemelve a nők szerepét a
misszióban. Mivel a reformáció terjedésének meghatározó férfi alakjai mellett
fontos szerepet kaptak a feleségek. A
fejedelem- és polgárasszonyok, a reformáció odaadó, hűséges és kitartó terjesztőiként éltek. Bőkezű támogatásukkal segítették a megújulást. A reformáció ügyét
felemelve, példás módon fogtak össze a
kor neves asszonyai, hogy javaikat, befolyásukat, adottságaikat felhasználva
Isten Szava terjedjen Magyarországon is.
Így nemes tetteikkel példaként állnak az
utókor asszonyai előtt. Méltók arra, hogy
emlékezzünk rájuk!
A Sátoraljaújhelyi Gyülekezettől,
megköszönve vendégszeretetüket, jelképes ajándékkal búcsúztunk el.

A Női Szolgálatok Osztályának munkacsoportja készített egy figyelemre méltó
kártyát (lásd balra, lent a képen): „Nők a
reformációban” felirattal, melyben a betűk egy-egy jellemtulajdonságot emelnek
ki a testvérnők számára, hiterősítésként.
Szombat délután meglátogattuk a Károli Gáspár Múzeumot és Biblia-kiállítást
Göncön, ahol helytörténeti ismeretekkel
gazdagodtunk. Tárlatvezetőnktől hallhattunk a Biblia fordításának körülményeiről, a kor embereinek élettörténetéről.
Ezen a helyen megtekintettük a korabeli asszonyok keze munkáját, akik úrvacsorai terítőket hímeztek, mellyel méltóbbá tették az úrvacsora szentségét.
Megnéztük Károlyi Gáspár szobrát és
Szenczi Molnár Albert síremlékét.
A Huszita-Ház, Tájház meglátogatása
felidézte a kor lakosságának mindennapi
életét, szokásait, iparát és vallásosságát.
Vasárnap Vizsolyban jártunk, az első
magyar nyelven megszületett Biblia nyomában.
Láthattuk, és hallhattuk, Isten hogyan
gondoskodott arról, hogy a Biblia magyar
nyelven, az akkori ember kezébe kerüljön,
a nagy Magyarország egész területén.

A szombati alkalom szolgálattevői
Megismerkedtünk az egykori nyomdatechnikával, kipróbáltuk a nyomtatást,
amely bizony akkor elég nagy fizikai
munkát kívánt.
Láttuk a szigorúan őrzött eredeti Bibliát, az ősi templom falai között.
Az emléktúra célja az volt, hogy lássuk, mit tettek a reformáció idején a nők,
hogyan szolgáltak férjeik mellett, miként
tudtak hűséges segítőtársaikká válni ebben a különleges időszakban. A résztvevőknek új ismeretek sokaságát nyújtotta
a program, a reformkorabeli nők élettörténete által. Továbbá nagyobb küldetésés hivatástudatot, erősebb hitet Istenben,
aki őrizte hithű gyermekeit az üldözések
alatt. Ugyanakkor közösségi élményt jelentett számunkra, valamint pihenést és
kikapcsolódást, hiszen szeretnénk az osztály munkáját ismertebbé tenni. Gyönyörű
napsütéses, meleg őszi időben kirándultunk, ami a természet, a környék szépségét és a reformációs túrát emlékezetessé
tette.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy megvalósult a reformációs emlékhelyek felkeresése, amely örömtelinek és hasznosnak
bizonyult!
Az Unió Női Szolgálatok
Osztályának Munkacsoportja
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90 éves a Berettyóújfalui Gyülekezet
2017. szeptember 23-án ünnepi istentiszteletre összegyűlt testvérek töltötték meg a
berettyóújfalui adventista imaházat. A körzet hat gyülekezetéből és távolabbról is érkeztek vendégeink, hogy velünk ünnepeljék
Isten kegyelmét, mely megtartotta a helyi
közösséget közel száz éven keresztül.
1927. szeptember 27-én három testvérnő keresztelkedett meg a Berettyó folyóban,
és ekkor alakult meg a helyi gyülekezet,
amely a hatvanas években 48 főt is számlált.
1964-ig bérelt helyiségekben tartották az
összejöveteleket, amikor is megvásárolták
a zsidó hitközségtől a Mártírok u. 4. szám
alatti épületet. 2006-ig ez volt az imaháza
a gyülekezetnek. Berettyóújfalu Város Önkormányzata egy csere keretében átvette az
épületet az egyháztól és egy másikat adott
helyette a Csokonai u. 5. szám alatt. A helyi gyülekezet felújította ezt az épületet, és
2013. június 1-én ünnepélyes keretek közt
fel is szentelte. Azóta ez a lelki otthona a 17
főt számláló gyülekezetnek.

Erre a 90 évre emlékezett vissza a 100
fős ünneplő gyülekezet a délelőtti istentiszteleten, ahol Ócsai Tamás, a világszéles Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának
elnöke prédikált Isten megtartó kegyelméről,
és az adventisták küldetéséről, mely tart Jézus Krisztus második visszajöveteléig.

F. A.

Együtt az ünneplő gyülekezet apraja-nagyja

Gyülekezetalapító, presbiterszentelő
és emléktábla-avató istentisztelet
Geszten
2017. június 4-én vasárnap
többszörös ünnepre gyűlt
össze a gyülekezet Geszten.
23 taggal megalakult a Geszti Gyülekezetünk. Közel harminc éves múltjának fénypontja volt ez az alkalom,
amit az alapító testvér már
nem érhetett meg.
A körzet gyülekezeteiből
is érkeztek testvérek, hogy a
helyiekkel együtt hálát adjanak Istennek a több évtizedes vezetésért.
Ócsai Tamás egyházelnök testvér szólta
Isten bátorító és buzdító Igéjét. A Debrecen-Józsai Gyülekezet kórusa színvonalas,
lélekemelő szolgálatai tették emelkedetté az
alkalmat. Majd a gyülekezet három tagját id.
Rácz Bélát, ifj.Rácz Bélát és Rácz Csabát

A déli szeretetvendégséget követően
a délutáni istentiszteleten a gyülekezetben
szolgált lelkipásztorok emlékeztek vissza az
itt töltött éveikre, és adták át a távol maradtak üdvözletét és jókívánságait.
A Mindenható Isten áldja meg gyülekezetünk életét és szolgálatát az Ő dicsőségére!

Ócsai Tamás unióelnök hirdeti az Igét
az egybegyűlt, ünneplő testvéri közösségnek

A nagy Orvos
lábnyomában
Jézus Krisztus dicsőségére, keresztségi istentiszteletre gyűlt össze a kicsiny tiszaburai közösség a Szolnoki Gyülekezet támogatásával.
Horváth Balázs testvérünk kötött szövetséget az Úrral 2017. szeptember 24-én.
A keresztelés szolgálatát Csókási Pál lelkész
testvérünk végezte, és az igei útravalót is
tőle hallottuk Mt 3:13–17 alapján.
Hatalmas dolgot tett és tesz az Úr Tiszaburán, ebben a nagyrészt romák lakta

Egy új élet kezdete
Hegyes-Horváth Géza területi elnök testvér presbiterré szentelte. Az istentisztelet
befejezése után az imaház udvarán Stuber
György lelkész testvér idézte fel a Geszti
Gyülekezet alakulásának első éveit, majd a
Józsai Gyülekezet kórusa énekelt. Az alapító, Cséfán György felesége mondott verset,
ez után lelepleztük az emléktáblát, melyet
az alapító áldott emlékére helyeztünk az
imaház bejárata melletti falra.
Ezt követően szeretetvendégség keretében az összegyűlt testvérek és vendégeink
még sokáig tudtak beszélgetni, közösséget
ápolni. Áldott legyen Mennyei Atyánk ezért
a szép alkalomért!
F. A.
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faluban, hiszen egyre többen ismerik fel a
keresztény értékek fontosságát.
Horváth Balázs testvérünk a falu orvosa, így a hivatása folytán sok embernek adhat jó példát az ő ragaszkodása Krisztushoz.
Jelenleg is többen készülnek és most is
jelentkeztek keresztségre, így reményeink
szerint hamarosan újra lesz itt ilyen ünnepi
alkalom.
Jónás Tibor

Bibliai Olimpikon az Ígéret földjén
A 2016-os Bibliai Olimpia főnyereménye
egy Izraeli zarándokút volt, melyet Kiss
Mónika nyert meg. Így, mint „bibliai olimpikon” lett az idei, szeptember elején Szentföldre látogató csoportunk tagja. S hogy milyen érzés volt a Biblia földjén járni, hogy
mi érintette meg legjobban, s milyen elhatározással tért haza? Íme, a válasz:
Kis félelemmel, de izgatottan, hatalmas
tudásvággyal vágtam neki az útnak, hogy
amit csak lehet, kultúrát, ismeretet, ízeket,
látványt magamba szívjak és egy életre elraktározhassam. S mivel a gazdag program
révén nagyon sok helyen jártunk, röviden
összefoglalva, azt mondanám: az egész út
csodálatos volt, és ezt csak az tudja, aki már
járt ott.

Mégis kiemelnék két helyszínt, ami a
legjobban megérintett. Az egyik Yardenit,
a Jordán folyó partján lévő keresztelőhely, ahova, ahogy ott jártunkkor mi is
láthattuk, nagyon sok keresztény jár ma is
alámerítkezni. A másik pedig a sírkert Jeru-
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zsálemben. Ezeken a helyeken igazi áhítat,
szépség és boldogság lakik.
Ami megerősítette bennem azt a gondolatot, hogy ha Isten úgy akarja, márpedig
úgy akarja, akkor be fogok jutni az Ígéret
földjére. Isten egy hatalmas ajándékot akar
nekünk átadni, csak ki kell tárni a karunkat, hogy elfogadjuk, nem a saját bűneinkre
nézve, hanem az Ő szeretetét és kegyelmét
csodálva.
Ezért nagyon hálás vagyok, amiért járhattam Izraelben és visszavágyom, mert rájöttem, hogy a Bibliát megérteni, jól érteni
a zsidó kultúra és a történelem ismeretének
hiányában nem lehet. Nagyon szeretném
ennek fényében folytatni a Biblia olvasását.
T. Sz.–K. M.

Királylányok és királyfiak kerestetnek!
Országos Szünidei Bibliatábor Balatonlelle – 2017
„Dóri néni, jövőre legyen kéthetes a tábor,
az egy hét az olyan rövid!” „Dóri néni, ez
a legklasszabb tábor, amiben részt vettem!”
Az ilyen és ehhez hasonló mondatok azok,
amelyek könnyeket csalnak nekünk, tanítóknak a szemünkbe, és megerősítenek bennünket: érdemes volt ennyi energiát, át nem
aludt órát, fáradságot belefektetni a táborba.
Az idén július 3–9. terjedő időszakban
a balatonlellei üdülőt kineveztük Susán
várának, ahol a mintegy 115 királylányt és
királyfit Eszter királyné és a nagy hatalmú
Ahasvérus király várta (Gyulai Ági és Béla),
aki egy hasonlat segítségével (a hasában vírus van – tehát Ahasvérus) megtanította a
gyerekeknek a saját nevét. Természetesen
nem hiányozhatott Hámán sem (Mihalec
Gábor), akinek a naponkénti ármánykodását
a gyerekek is figyelemmel kísérhették. A jó
hangulatú Eszter királyné történetét bemutató jelentek után, a délelőtt folyamán a gyerekek 4 csoportba osztottan dolgozták fel a
történet tanulságait.
Természetesen
nem maradhattak el a

gyerekek által kedvelt programok sem: kirándulás Rádpusztára, ahol, mint a korabeli
lovagok lovagolhattak, lőhettek íjjal és nem
csak a fiúk! Kitartáspróba és erőnlét címén
elgyalogoltunk a Márton fagyizóba fagyizni,
péntek este pedig hajóról csodáltuk meg a
naplementét. A tábor fénypontja a szombati
purim ünnep volt. A gyerekek egész héten,
a délutáni kreatív foglalkozásokon már előre
készültek erre: koronát készítettek, jelmezt
szabtak, varrtak maguknak. Szombaton izgatott királylányok és királyfiak töltötték
meg az imatermet, és a szokásoknak megfelelően Hámán nevét hallva hangos „Fújj!”,
Eszter nevét hallva pedig „Éljen!” kiáltással
fejezték ki lelkesedésüket.
Jókedvüket
vidám, hangos
éneklésük is
jelezte, Eszter
királyné hölgyei pedig (a
tanítók) cukorkadobálással fokozták a
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jó kedvet. (Kedves Szülők! Azért
még tudtak ebédelni a gyerekek...)
Kiderült az is, hogy miért kellett
mindenkinek koronát készítenie:
mert mi mindannyian Isten, a király
gyermekei vagyunk, tehát királylányok és királyfiak vagyunk. Úgy gondolom,
hogy ezt az ünnepélyes istentiszteletet az
ebédre szépen feldíszített asztalok, az apró
finomságok méltó módon zárták le.
A programok sora ezzel még koránt
sem zárult le, hiszen minden délutánra szerveztünk valamilyen vetélkedőt, élőtársast,
vízi akadályversenyeket, este pedig Sam és
Dave király történeteit (akikről csak az utolsó napon derült ki, hogy Dávid és Salamon)
hallgatták nyitott szemmel a gyerekek.
Ezúton is szeretném megköszönni tanító
társaimnak (Bozó Erika, Gyulai Béla, Gyulai Ági, dr. Mihalec Gábor, Ráczné Kárpáti
Márta, Rajki Ildikó, Vidó Csilla, Jánosiné
Vidó Nikoletta), hogy nap, mint nap fáradtságot félretéve, felkészülten, szeretettel foglalkoztak a gyerekekkel!
„És jövőre mi lesz?” – kérdezik sokszor
a gyerekek. Jelentem, jövőre Jack S(z)penót
kapitány fog várni benneteket kalóztársaival együtt, akik lelkesen kutatnak a „Nagy
kincs” után. Szeretettel várunk minden 6–14
éves gyermeket!
A krónikás: Dóri néni
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2017 – Középkor újratöltve?
E címet viselte az augusztus elején megrendezésre került Biblia- és Életmódtábor
Imrehegyen, melyet a Hetednapi Adventista
Egyház Kiskőrösi Gyülekezete bonyolított
le. A reformáció 500. évfordulójáról megemlékezve főelőadónk, Sebastian Matula,
igazán értékes előadásokat tartott.
Táborunkban otthonra talált kicsi és
nagy, ifjú és örökifjú. A gyermekek délelőttönként jól ismert bibliai történeteket keltettek életre dramatizálva és kézműveskedve.
A kinti játékokban is nagy örömüket lelték,
hisz a tábor egy nagy játszótér volt számukra. Az ifjak sokat sportoltak: kihagyhatatlan
tábori csapatjáték volt idén is a méta.
A délutáni szabadidős programokban
minden korosztály részt tudott venni. A táborlakók kipróbálhatták az igazi különlegességnek számító íjászkodást, amiben segítségükre volt a versenyíjász, Rakovecz Sándor.
Egy forró napon a tábor apraja-nagyja
megnyergelte a bicikliket, s eltekertünk a
20 km-re fekvő tóhoz, ahol a nagy melegben lehetett hűsölni, pancsolni. Hazaúton

megállt a csapat a híresen finom
és nagy gombócokat árusító soltvadkerti fagyizónál, ahonnan újult
energiával igyekeztünk vissza Imrehegyre.
A vicces játékokat és más eseményeket megörökítette a tábori
híradó, melynek adásain esténként
jókat derültünk.
Izgalmas kuriózum volt a világhírű kiskunhalasi csillagász, Balogh István és fiának
bemutató estje. Két óriásteleszkópjukon keresztül megcsodálhattuk a Hold felszínét, a
Szaturnusz gyűrűit, továbbá sok más érdekességet meséltek számunkra a világegyetemről.
A sok játék és nevetés mellett a lelkileg
igazán feltöltő órák reggel és este voltak,
amikor közös éneklések után hallhattuk Sebastian Matula előadásait, aki megosztotta
velünk történelmi jelentőségű kutatásait,
melyek segítenek bennünket a körülöttünk
levő világ jobb megértésében. A bibliai próféciák beteljesedését követve láthattuk, hol

Gyermek- és családmisszió
a kecskeméti körzetben
2017. február 4-én a Kecskeméti Gyülekezet lehetőséget kapott megismerni a Teszvesz gyülekezet nevű programot. A képzésen résztvevő gyülekezeti tagok lelkesen
láttak hozzá a tesz-vesz alkalmak megtervezésének.
Május 27-én tartottuk az első ilyen istentiszteletünket. 20 tettre kész felnőtt sürgött-forgott, hogy egy maradandó élményt
nyújtó gyerek-istentiszteletet készítsen elő a
gyülekezet népes gyerekcsapatának (21 fő),
a hozzájuk csatlakozó vendéggyerekeknek
(10 fő) és szüleiknek. A közel 60 résztvevő
megtöltötte a tereket. Jó hangulat jellemezte a tesz-vesz gyülekezeti alkalmat. A nap
témája Noé bárkája volt, üzenete pedig az
Isten iránti engedelmesség és a gondviselés.

A napközis bibliatábor résztvevői

állunk az idő folyamában. A buzdító prédikációk hatására lelkünket új öröm és lelkesedés töltötte be, hogy olyan Istent imádhatunk, aki törődik velünk, aki mindennél
jobban szeret bennünket.
Jó visszaemlékezni egy ilyen csodálatos
táborra, ám ott lenni még jobb volt! Ha kedvet kaptál, jövőre gyere te is, várunk 2018.
július végén-augusztus elején!
Sebastian Matula előadásai egy hónapon belül felkerülnek a kiskoros.adventista.
hu weboldalra, így bárki, akit érdekel, megbizonyosodhat arról, hogy vajon 2017-ben
megvalósul-e a középkor újratöltése.
Mészáros Boglárka

Egy népes Tesz-vesz gyülekezeti alkalom

Hálásak vagyunk Istennek, hogy sikerült olyan
családokat is elérnünk,
akik első alkalommal lépték át a gyülekezet küszöbét, és látható módon jól
érezték magukat.
Június utolsó hetében folytattuk a gyerekmissziós alkalmaink sorát egy táborral,
amit már több éve megrendez a kecskeméti közösség. Az idei napközis bibliatábor
témája Dániel története volt, mottójaként
pedig „Ha Isten velünk, oroszlánoktól sem
félünk!” mondatot választottuk. A táborban
35 gyerek vett részt, melynek egyharmada
nem adventista családból érkezett.
Táborzáró alkalomként szerveztük meg a második Teszvesz délutánunkat, melyen az
elsőhöz hasonló létszámban jelentek meg gyerekes családok.
A vendégek között voltak olyan
gyerekek, akik részt vettek a
táborban, és erre az alakomra
elhozták a szüleiket is, voltak
visszatérő vendégeink is, akik
az első tesz-vesz délutánunkon
is jelen voltak. Egy héttel később az egyik anyuka egy videót osztott meg velünk, amint
gyerekei otthon az udvaron
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sorban állva énekelik a tesz-vesz délutánon
tanult éneket. Bízunk benne, hogy ezek által
is sikerül maradandó élményt nyújtani ezeknek a gyermekeknek, és így az Isten megismeréséhez is közelebb kerülhetnek.
A kecskeméti körzet egy másik kiemelkedő nyári programja az Erdélyi túratábor
volt, ahol minden nap megmásztunk egy-egy
csúcsot a Tordai-hasadéktól a Vigyázó csúcsig. A túratábor különlegessége, hogy igazi
családos tábor volt, a résztvevők életkora 3
és 70 között lévén, minden korosztály képviseltette magát. A tábori áhítatok keretében
egy kevésbé ismert bibliai személy, Barnabás történetét ismertük meg. A közös kirándulások jó alkalmat adtak a beszélgetésre,
közösségápolásra, egymásra odafigyelésre,
egymás támogatására. Így lehetőségünk volt
gyakorlatba ültetni a Barnabás történetéből
tanultakat. Hálásak vagyunk Isten gondviseléséért és vezetéséért, melyet a tábor egész
ideje alatt megtapasztalhattunk!
ÁrPa

Először hazánkban: Gyülekezeti
cserkész szombat
A világegyház minden szeptemberben kijelöl egy szombatot arra, hogy a helyi gyülekezetekhez kötődő cserkészek megmutathassák magukat az imaház falain belül. Ez
a gyülekezeti cserkész szombat. Hazánkban
eddig nem volt hagyománya, de ez most
megváltozott: Hódmezővásárhelyen sor került az elsőre.
„Bár a cserkészet világviszonylatban
egyházunk második legtöbb személyt elérő

missziója, természetközeli jellegénél fogva jellemzően nem az imaház falain belül,
nem a gyülekezeti tagok szeme előtt zajlik.
A gyülekezeti cserkész szombat alapgondolata abból fakad, hogy a missziónak ezt az
ágát legalább évente egyszer tegyük kézzelfoghatóvá a helyi gyülekezetek számára” –
foglalta össze dr. Hegyi Márton, a Tábortűz
Adventista Cserkészközösség elnöke.
Más szombatokhoz képest első pillantásra szembeötlő különbség, hogy az istentiszteletek szolgálattevői valamennyien
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egyenruhás cserkészek, és a széksorokban
is szép számmal látunk ismerősöket cserkészegyenruhában.
A hódmezővásárhelyi alkalmat különlegessé tette, hogy a délelőtti istentisztelet
keretében a Magyar Unió cserkészvezetője,
Kassai Csaba vezetői megbízatásokat adott
át. A most induló őrsök élére 2-2 fiatalt, a
három őrsnyire duzzadó Vásárhely környéki
csapatrész élére az eddigi őrsöt vezető 2 felnőtt vezetőt nevezte ki. Jelvényeket is adott
át, amelyeket a fiatalok a Bibliai olimpián
elért országos helyezéseikkel érdemeltek ki.
A délutáni istentisztelet során a gyülekezet tagjai egy totó formájában ismerhettek
meg cserkészettel kapcsolatos érdekességeket, majd megnézhették a Hód őrs elmúlt 4
évét bemutató videót.
Az istentisztelet után az új őrsvezetők
által előkészített és vezetett változatos program vette kezdetét. Volt benne tájékozódás
térkép alapján, városismeret, videokészítés,
éneklés, erdei tábortűz... Az alkalmat házi
készítésű pizza-vacsora zárta.
H. M.

Városföldi Zenei Napok
2017. augusztus első hetében került megrendezésre a II. Városföldi Zenei Napok. Városföld lakossága idén is nagy szeretettel és
támogatással fogadta a vendég zenészeket
és családjaikat. Kényelmes szállást adtak és
finom ételeket készítettek nekünk.
Napi 5-6 óra kitartó munkával készültünk a 24 zenésszel és 19 énekessel a két
koncertünkre. Annak ellenére, hogy éppen
kifogtuk a nyár legmelegebb hetét, egy arcon
sem lehetett látni elégedetlenkedést. Mindannyian élveztük az aktív próbákat, melyeket a férjem, Szűcs Máté brácsaművész
(Berlini Filharmonikus Zenekar) vezetett.
Műsorunkon szerepelt Vivaldi 4 évszaka,

Mozart brácsaversenye,
Mendelssohn oktettje
és a Kecskeméti Adventista Női kar énekei
zenekari kísérettel.
Az első koncerten a
pótszékek sem voltak elegendőek a Városföldi katolikus templomban, de a közel 40
fokos hőség miatt másnap már kevesebben
érkeztek a hangversenyre. A hallgatóság ismét nagy örömmel fogadta hívő énekeinket
és dr. Szigeti Jenő mély írásait. A reményeink megvalósultak, hiszen a jelenlevők gondolatait sikerült a hétköznapiról a lelki felé
terelni.

Zenészeink mind várják a folytatást és
reméljük, hogy a falu is ilyen várakozással gondol ránk. Imádkozunk érte, hogy az
újonnan megválasztott vezetőség is támogasson majd minket, hogy továbbra is aktív
részesei lehessünk Városföld életének.
Ambrus Anett

KerSongs koncert Kassán
Szeptember 16-án került sor a zempléni
KerSongs keresztény együttes első kassai
vendégszereplésére.
Ez alkalommal a Sátoraljaújhelyi és
Gönci Gyülekezetünk tett eleget kassai testvéreink meghívásának. Tavaly decemberben
a szlovák gyülekezet énekegyüttese adott
felejthetetlen segélykoncertet a Sárospataki
Művelődési Központban. Ezt követte most
a KerSongs együttes: mi adtunk segélykoncertet az ADRA szlovákiai szervezetének.
Délelőtt istentiszteletet tartottunk, melyen Kormos Erik hirdette az Igét, és ami
a http://kosice.casd.sk/ honlapon magyar–

szlovák nyelven hallgatható. A fordítást a gyülekezet lelkésze Olivér
Popovic testvér végezte, akinek
köszönet a meghívásért és a szolgálatokért.
Délután került sor a kétórás koncertre,
melynek keretén belül két rövidebb igehirdetés is elhangzott (10-10 percben) az alkalomhoz és a témához illően. Adományok is
szép számban gyűltek, úgy euróban, mint
forintban, amely azt jelenti, hogy sikere volt
együttesünknek. Az ADRA gyülekezeti vezetője elismerőleg szólt a gyülekezeteinkről, illetve az együttes kimagasló teljesítményéről!
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Istennek legyen hála, hogy újabb és
újabb ajtókat nyit meg a szolgálat előtt
mindazok számára, akik az idők hangjait
meghallják és észre is veszik, hogyan kell
arra feleletet adni!
-s -k
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Tanévnyitó Újbudán

Ismét el telt egy év! Istennek hála gyermekeink növekednek, gyarapítva gyermekiskolánkat és gyülekezeti közösségünket. Tanévnyitó istentiszteletünk alkalmával, melyet
szeptember 2-án tartottunk, köszönthettünk
kis elsősöket, középiskolásokat, sőt egyetemistát is. Simon Zsolt lelkészünk imában
kérte az Úr vezetését, áldását gyermekeinkre.
Különleges és új alkalomban is volt
részünk, mert érkezett két fiúgyermek gyermekiskolánkba, akiket szintén Bibliával köszöntöttünk.

Egy csodás nap emlékére…
Felejthetetlen napban volt része a gyömrői
gyermekeknek 2017. szeptember 9-én! A
Szüret utcai Gyülekezet meghívott bennünket, hogy töltsük együtt a szombatot. Ez
amolyan folytatása volt a gyömrői „Szuper
szombat” elnevezésű programnak. Gyermekeink izgalommal és kitörő lelkesedéssel
készültek erre az alkalomra.
A Gyömrői Gyülekezet egyébként nagy
hangsúlyt helyez arra, hogy ifjaink már fiatal korban hozzászokjanak Isten dicsőítéséhez és magasztalásához. Minden szombaton
van gyermekfoglalkozás Bátori Ildikó vezetésével és az istentiszteleten gyermektörté-

net Marton Ödön tolmácsolásában. Így csodálatos módon gyermekeink megszeretik a
közösségi alkalmakat és az Úr dicséretét.

Megható alkalom az új kisiskolások
szolgálata, de az elmúlt évben kezdett iskolások is verssel, énekkel örvendeztettek meg.
A mai világban nagy kegyelem Isten
imáinkra adott válaszaként megtapasztalni,
hogy megtartja gyermekeinket, itt vannak
közöttünk épen, egészségben! Hála és köszönet járja át a szívünket érte, Urunk!
Kísérje Isten áldása gyermekeinket ebben a tanévben is!
Kovács Zsuzsa
A különböző szolgálatok után Gyetvai
Gellért vezetésével a „Noé bárkája” interaktív előadást tekinthettük meg sok-sok játékkal, énekkel. Gyermekeink tátott szájjal
figyelték a jeleneteket és aktívan részt vettek
a megmozdulásokban. Csodálatos délelőttöt
töltöttünk együtt, majd utána következett a
bőséges, finom ebéd. Délután pedig kimentünk a közeli Feneketlen-tóhoz, ahol még
jobban erősödhetett a kapcsolatunk egymással. Ezúton is szeretnénk megköszönni
a gyülekezet gyermekiskolájának, személy
szerint Kovács Zsuzsának a meghívást!
E gyönyörű szombat után mit is kívánhatnánk magunknak, mint hogy várjuk a
folytatást!
(sTiv)

„Egyengessétek útját!”
Gyermekbemutató Újbudán
„…Nap, Hold és a Csillagok,/Ti vala
mennyien, akik/Az Égen jártok,/
Hallgassatok ide!/Új élet lépett/Közibétek!/
Egyengessétek útját!”

Gyermekbemutató
Bucsán
2017. szeptember 16-án Kollár Zoltán és
Vargyas Pálma második gyermekét, Elzát
mutattuk be az Úrnak a Bucsai Gyülekezetben. Erre az alkalomra több mint negyvenen
gyűltünk össze. A helyi gyülekezet erre az
ünnepélyes alkalomra átköltözött az új imaházába, amit alig egy hónappal előtte vett
meg az egyház.
Istenünk áldása legyen a kicsi Elzán és
nővérén, Jankán, és a Bucsai Gyülekezet Istennek szentelt életén és szolgálatán!
F. A.

Juhos Kristóf gyermekbemutatóját, melyet
augusztus 19-én tartottunk, lelkészünk, Simon Zsolt vezette. Alapigeként 5Móz 6:4–7
verseit választotta, és arra hívta fel a figyelmünket, hogy teljes szívből, lélekből és erőből szeressük az Urat. Ezt gyakoroljuk jártunkban-keltünkben, így éljük mindennapi
keresztény életünket otthonainkban, példát
mutatva ezzel gyermekeinknek.
Azt nem tudhatjuk, hogy mi lesz gyermekeinkkel, de a felelősségünk óriási. Ezért
beszéljünk nekik Istenről, és mutassuk is be
nekik az élő Istent! Segítsük őket, hogy döntéseikben is Istent válasszák!
Gyermekeink szolgálata, köszöntése
még ünnepélyesebbé tette ezt az alkalmat.
Elhangzott egy ének Adorjányi Majától, aki
csodálatos hangjával, mosolyával örvendeztetett meg minket. Énekének szövegében benne van mindaz, amit Isten ígért és ad nekünk!

Az Adventista félóra következő
műsorát december 8-án,
pénteken, 13.30-kor sugározza
a Kossuth Rádió.










Az AdventInfo következő
száma november 25-én
jelenik meg.










Őszi imahét
2017. november 4–11.

Kovács Zsuzsa
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Gyermektanítók
és szülők képzése

Fiataloktól
fiataloknak!

Szeretettel várjuk a gyülekezeti gyermekiskolai tanítókat és az
érdeklődő szülőket a 2017. november 19-én tartandó országos
Gyermektanító- és szülőképzésre!

2017.

Helyszín: Budapest-Újbudai Gyülekezet, Budapest XI., Szüret u. 19.
A program a következő:
10.00 – Ha nagy leszek, olyan leszek, mint az apukám!
– A férfiak szerepe a hitre nevelésben; Előadó: Dr. Mihalec
Gábor, a Családi Osztály vezetője

VÁNDOR

N A P

Nov. 18.

Örömmel jelentjük be az első ifjúsági találkozót
a Vándor magazin szervezésében. A mottónk most is
fiataloktól fiataloknak! TEHÁT MIÉRT GYERE EL?
- mert alkalom nyílik rá, hogy feltedd őszinte kérdéseidet,

- mert találkozhatsz és kötetlenül beszélgethetsz
az újság néhány írójával,

11.30 – Internetfüggőség, játékfüggőség – Mit tehet a szülő, mit
tehet a gyermektanító?; Előadó: Horváth Gábor, lelkész, addik
tológiai konzultáns

- mert a Keskeny út és a Jelen-Lét rovat témáit érintő
igehirdetést hallhatsz délelőtt,

13.00–13.45 – ebéd

- mert délután kedvenc rovatod témáiban várnak beszélgetések!

13.45 – Lányok Krisztusért – Tini lányok a fókuszban; Előadó:
Bodnár Zsóka, a Női Szolgálatok Osztályának vezetője

SZERETETTEL VÁR MINDEN KEDVES JELENLEGI ÉS
JŐVENDŐBELI OLVASÓT A VÁNDOR SZERKESZTŐ CSAPATA!

IGEHIRDETŐ: PALOTÁS KRISTÓF HELYSZÍN: SZOLNOKI GYÜLEKEZET

14.15–15.00 – Ötletbörze – Hozd, amid van! (gyermektanítással
kapcsolatos ötletek, könyvújdonságok stb.)
Jelentkezni a gyermekszolgalatok@gmail.com e-mail címen lehet
november 12-ig a név, e-mail cím és telefonszám megadásával.
A regisztrált résztvevőknek ebédet biztosítunk.
Mihalec Dóra

a Gyermekszolgálatok Osztályának vezetője

Soproni hírek
2017. szeptember 27-én, ünnepélyes keretek
között adta át dr. Simon István alpolgármester a virágos Sopronért Környezetszépítő

Jó tudni!
 Időpontváltozás! – A PaxTV a
Bibliatanulmányok minden napra
műsorát ezentúl vasárnaponként
20.00 órai kezdettel vetíti.
 PAX TV – A Reménység Evangelizációs Központ állandó műsorai
a PAX televízióban: vasárnap

verseny okleveleit. Gyülekezetünkből Horváth Sándor, az erkély, terasz, balkon kategóriában I. helyezést, Koncz Bálintné pedig lakóközösség kategóriában II. helyezést ért el.
Testvéreink részt vettek a Gyermek
és Ifjúsági Központban szeptember 30-án
megrendezett Idősek Nemzetközi Kulturális
Találkozóján is, ahol dr. Fodor Tamás polgármester külön oklevélben mondott köszönetet Horváth Sándornak az aktív közéleti
szerepvállalásáért. Horváth Sándor testvér
az ünnepélyen „Keskeny és a Széles út”
című saját költeményét szavalta el, mely
hallható volt október 21-én, Bonyhádon, az
Istent dicsőítő költők 14. országos találkozóján is.
T. SZ.

Hálaadó
istentisztelet
Nyírbogdányban
Ünnepélyes hálaadó istentiszteletet tartottunk 2017. szeptember 30-án Nyírbogdányban. A testvérek – felnőttek és gyermekek
– boldog izgatottságban rendezgették a
színpompás finomságokat, kertjük terméseit. Zöldség- és gyümölcsfélék, virágok,
gyógynövények, méz, lekvár…

16.00-tól Gyere, ahogy vagy!;
vasárnap 20.00-tól Bibliatanulmányok (lásd az előző információt)
 Hatoscsatorna – A Hetednapi
Adventista Egyház Gyere, ahogy
vagy! c. műsorát péntekenként
18.30 órai kezdettel vetítik.
Ismétlések: szombat 9.30,
vasárnap 13.00, csütörtök 22.30.
(További információ: www.hatos
csatorna.hu)
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A szemet gyönyörködtető és szívet melengető istentiszteletet a testvérek verssel
és énekszolgálatokkal színesítették. Szolgálatában a hálaadás igéit Kerékgyártó János
lelkész testvér olvasta, helyet adva az Úrral
szerzett tapasztalatok megosztásának.
K. J.
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ADRA

hírlevél

Gyermekétkeztetési programunk
támogatására hívunk téged is!
„gyereahogyvagy – és segíts, hogy segíthessünk!”
2017. október 28-án 15 órai kezdettel a Golgota utcai helyszínen a Dunamelléki Egyházterület és az ADRA Szeretetszolgálat segélykoncertet szervez. A szolgáló és fellépő
kórusok áldásos délutáni zenei programot ígérnek, de ez a program nem öncélú! A
szociálisan hátrányos helyzetű, általános iskolás gyermekeknek szeretnénk továbbra is
segíteni abban, hogy a napközbeni étkezés természetes legyen számukra! Szeretnénk
melléjük állni a közelükben élő adventistákkal együtt, és támogatni őket napról napra.
Gyülekezetekkel összefogva, egy hiteles iskolai étkeztetési programban. Ezért hirdettük meg 2014-ben a Nagyvárosi Evangelizációs program szociális modulját, melynek
folyamatos megszervezése, e súlyos társadalmi probléma okán jelenleg sajnos még aktuálisabb!
Konkrétabban tehát, egy kisdiák részére, egy napi iskolai étkezés költsége a
2017/2018-as tanévben átlagban 450-550 Ft. A program kezdetekor ez a költség napi
350 Ft volt. Azóta közel 200 diákot támogattunk, és még nagyon sok iskolásnak szeretnénk veled együtt segítő kezet nyújtani, és ételt adni!
Várunk téged is! Segíts, hogy segíthessünk!
Cserbik János

Csapkó-Zohán Tünde

ADRA kuratóriumi elnök

ADRA ügyvezető igazgató

A nemzetközi ADRA hírei

Fotó: www.adra.org

2017 augusztusa óta több mint félmillió
rohingya menekült az erőszak elől Mianmarból Bangladesbe. Számos menekülttábor is létesült Bangladesh déli részén:
Cox’s Bazar, Unchiprang és Jamtoli térségekben, a menekültek pedig folyamatosan
érkeznek, ezért nagy az élelmiszerhiány
és szűkösen laknak a rászoruló emberek.
Összetákolt sátrakban húzzák meg magukat, a sok esőzés miatt az agyagos talajon
szívszorító helyzetben élnek.

Fotó: www.adra.org

Menekültekért végzett munka
– Banglades

Pihenés menekülés közben

A nemzetközi ADRA adományokat
gyűjt a megsegítésükre, továbbá élelmet
osztottak több alkalommal, több táborban
is.
Sok borzalmas élettörténettel is találkoztak az ADRA munkatársai, pl.
Samirának (fotóját lásd balra, lent) 4
lányát ölték meg, ezek után menekült el
kis unokájával szülőföldjéről. A politikai
helyzetektől függetlenül, keresztény emberként kérünk benneteket, hogy imáitokban irgalmas szeretettel emlékezzetek
meg a nyomorúságban élőkről!

Katasztrófa elhárítás területén
végzett munka
Puerto Rico – Az Irma és Maria hurrikán teljes rombolást hagyott maga után.
A Puerto Ricó-i ADRA rögtön akcióba
lépett. Az Adventista Egyház helyi tagjaival a törmelékek eltávolításán dolgoztak,
valamint élelmiszert és vizet osztottak a
katasztrófa-sújtotta térségben. További
ADRA alkalmazottakat, önkénteseket és
folyamatosan segélyeket küldtek, hogy az
azonnali szükségleteket enyhítsék.

Mexikó – A Mexikói ADRA órákkal a
szeptember 19-i, Richter skála szerinti
7,1-es erősségű földrengés után elkezdte
a károk enyhítését. Két héten belül ez már
a második nagy földrengés volt az országban. Összesen 225 halottat jelentettek és
több mint 1000 iskola rongálódott meg,
vagy dőlt össze.
A helyi ADRA együttműködik a hatóságokkal és a térségben működő adventista unióval és divízióval, hogy a
leghatékonyabb módon, azonnali segítséget nyújtsanak. Élelmiszerosztással segítenek, és gondoskodnak a kitelepítettek
lakhatásáról is.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes
formában. Felelős kiadó és főszerkesztő: Ócsai Tamás unióelnök. Szerkesztő: Kiss Virág. Területi felelősök: Bihari Csaba (DET), ifj. Szőllősi Árpád (TET).
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Híranyagokat, észrevételeket az adventinfo@adventista.hu e-mail címre vagy levélben, faxon a fenti elérhetőségeken várunk.

