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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

A szabadulás éjszakája
A 2017/2018-as szilveszteri alkalom a lehetőségek színes skáláját nyújtotta a fiataloknak
az ország négy különböző pontján. A Budapest-Zuglói, Miskolci, Nemesvámosi
és Szegedi Gyülekezetek izgalmas programokkal készültek a fiataloknak.

Budapest-Zugló – A szabadulás éjszakáján 60 fiatallal szabadulhattunk ki együtt az óévből
és léphettünk be a 2018-as évbe Zuglóban. A számos kalandos, kódfejtős, cseles játék alatt
csapatok mérhették össze tudásukat és kreativitásukat. Ezt követte a személyes „megmérettetés”.
A lelki részről dr. Ősz-Farkas Ernő gondoskodott. Delila és Sámson történetén keresztül
láthattuk, hogy milyen kötelekkel, láncokkal vagyunk megkötözve a hétköznapok során,
de megtalálhattuk a választ, hogy ezektől KI által, hogyan szabadulhatunk meg. Ebben
a történetben gyökerezett az alkalom témája is: A szabadulás éjszkája.
Magyar Balázs
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Kövesi Anna

Oszd meg! – Add tovább!

Szeged – Közel 50 fiatal vett részt
Szegeden a regionális szilveszteren közelről
és távolról egyaránt. Az estét egy hálaadó istentisztelettel kezdtük meg,
majd egy finom vacsora után kezdetét vette az egész éjszakán át tartó játék.
Először megismerkedtünk egymással kicsit játékosan, viccesen. Éjfélkor
megnéztük a tűzijátékot, majd egy kis éjféli vacsora után egy csoportos vetélkedő vette kezdetét, ahol a csapatok minden kategóriában összemérhették
tudásukat, legyen szó éneklésről, színjátszásról, földrajzról vagy
éppen kézügyességről. A fél ötig tartó vetélkedő után, akinek
kedve volt, még ehetett egy kis süteményt vagy beszélgethetett a barátaival. Isten áldásával egy jó hangulatú estével,
éjszakával indíthattuk együtt az új évet. Köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott!
Purákné Kiss Bettina

lásd a 4. oldalon

Matlák Tímea

Nemesvámos – Nemesvámosra a vártnál
messzebbről is érkeztek fiatalok, akik az egész
országot átutazták azért, hogy 2017 utolsó estéjét
Isten jelenlétében, vidám környezetben tölthessék
el barátaikkal. Az este folyamán, a játékokon,
csapatversenyeken túl, lélekben mindenki
az új évre készült. Hálával búcsúztattuk
az elmúlt évet és közösen, új erővel
léptünk át 2018-ba.

IFJÚSÁGI KÉRDŐÍV

Miskolc – A miskolci szilveszteri
alkalomra az ország több részéről, sőt még
határon túlról is érkeztek fiatalok hozzánk,
így közel 50-en töltöttük együtt a hétvégét.
A három nap alatt volt lehetőségünk
közösen elmélkedni azon, hogy miért
fontos a hit, remény és a szeretet, továbbá
jobbnál jobb programokban volt részünk:
korcsolyázás, társasozás, körjátékok, Egy
perc és nyersz vetélkedő. Ezeket csak a nagy, közös étkezések szakították meg, amik a helyi gyülekezet lelkes testvéreinek köszönhetően igazán ínycsiklandozóak voltak. A szilveszter csúcspontja
a tűzijáték volt, amit a rátermett – és egy csöppet piromán – fiúk szolgáltattak számunkra. Ezúton
is köszönjük minden fiatal részvételét, és szívből örülünk, hogy együtt léphettünk át
veletek az új évbe!
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Presbiterszentelés, esketés és
keresztség a veszprémi körzetben
2017. november 18-án presbiterszentelést és esketést, december 9-én pedig keresztségi
istentiszteletet tartottunk a nemesvámosi gyülekezetben.
Régi vágya teljesült a nemesvámosi testvéreknek november 18-án, hiszen Isten
két kipróbált vezetővel ajándékozta meg
a közösséget. Kövesi Zoltán és Pásztor
Csaba testvérek álltak élére a több mint
száz főt számláló gyülekezetnek. Mindkét

Pásztor Csaba lelkész családból
származik. 1961. június 2-án született
Salgótarjánban, de már a diákévekben
a nemesvámosi barátok között találták
a szombatok. 1982-ben keresztelkedett
Balatonlellén. Józan, kiegyensúlyozott
szemléletével meghatározó tagja lesz a
vezetésnek.
Az ünnepélyes istentiszteleten Kalocsai Tamás szólta Isten Igéjét Ezékiel
könyve 14. fejezet 20. verse alapján. Kívánjuk, hogy testvéreink tapasztalják meg
Isten egyedülálló támogatását szolgálatuk
során, s a gyülekezet felvigyázóiként növekedjenek lelkiekben Noéhoz, Dánielhez
és Jóbhoz hasonlóan.
Az ünnepség keretein belül megköszöntük Dudás József nyugalmazott presbiter áldozatos szolgálatát. Dudás testvér

testvérünk adventista gyökerekkel rendelkezik, szüleik adventi szellemben nevelték őket.
Kövesi Zoltán 1968. június 9-én született Veszprémben, lelki újjászületése
pedig 1992-ben történt. Azóta családjával
fáradhatatlanul, szívből szolgálja az Urat,
ami a gyülekezet számára sok áldást adott
már eddig is.

Adventi könyvmisszió Dunaújvárosban
Egy kedves testvérnő jóvoltából sikerült
testvéreinknek és barátainknak egy komolyabb könyvcsomagot adnunk 2017 utolsó
napjaiban. Az volt a vágyunk, hogy a kb.
10-10 ezer forint értékű könyvet osszák
szét barátaiknak, ismerőseiknek, és beszélgessenek el velük.
Szeretnék idézni a beszámolókból
A munkatársaimnak ajándékoztam a
könyveket. „A nagy küzdelem” c. könyvből csak egy maradt, de már annak is van
helye. Öröm volt látni örömüket.
Én minden kolléganőmnek a hit általi megigazulásról szóló könyvet adtam
ajándékba. Olyan jó volt velük a könyv
kapcsán beszélgetni.
Én 24 db „Szeretetre vágyunk” című
könyvet adtam a kollégáimnak. Egyikük
magához ölelte. „Éppen erre van szükségem” – mondta. A másik azt mondta:
„Ennél szebb és jobb ajándékot nem kaphattam volna, mint ez a könyv!”

Én az idén a postásnak, gyógyszerésznek, boltosoknak, zöldségesnek, az orvos
asszisztensének és a polgármesteri hivatal dolgozóinak adtam könyveket. Volt,
akinek még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Mindannyian örültek. Azóta
nem lehet köszönésben megelőzni őket.
Tőlem egy személy nem fogadta el,
mondván, van neki mit olvasni, de egy
beteg ismerősöm A legjobb utat kapta, és
azt mondta, még a betegségét is másként
látja, mióta elolvasta.

1994 óta – mintegy 23 esztendeje – fáradhatatlanul dolgozott a gyülekezet jólétéért. Munkásságát fémjelzi a nemesvámosi
és a várpalotai imaház építési munkálatainak vezetése, valamint 16 gábor-testvér
keresztsége. Isten adjon Jóska bácsinak és
kedves feleségének, Szíjártó Veronikának
sok-sok egészségben és boldogságban eltöltött évet a gyülekezet szolgálatában.
Emlékezetesen alakult az év utolsó
hónapja is a veszprémi körzet számára,

hisz három testvérünk kötött szövetséget
az Úrral. December 9-én Berecz Ilona,
Gábor István és Gábor Zsuzsanna adták át
életüket Krisztusnak. István és Zsuzsanna
a pápai gyülekezetalapítás gyümölcsei,
míg Ilona a Nemesvámosi Gyülekezet
tagságát erősíti. A keresztségi szertartásban Bella Géza presbiter, Szabó Attila
és Kalocsai Tamás lelkipásztorok vettek
részt.
„...hála az Istennek, aki a diadalt adja
nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!"
(1Kor 15:57).
qaltom
A beszámolóknak még nincs vége,
csak néhányat emeltem ki közülük. Egy
dolog azonban biztos: Csak akkor születnek tapasztalatok, ha elindulunk, és
teszünk valamit. Néha egészen pici dolog
is eredményes lehet. Azok, akik ebben a
munkában részt vettek, nem győztek beszámolni, és ragyogott az arcuk. Volt mit
mondaniuk. Friss mondanivalójuk. Életteli tapasztalataik.
Indulj el Te is! Garantált, hogy lesz
mit mondanod neked is!
Gyürüs Istvánné

A dunaújvárosi média – a dplusztv és a duol hírportál – is beszámolt hittestvéreink
2018. január 14-én lebonyolított karitatív, ételosztó szolgálatáról, melyeket
a következő linkeken lehet megtekinteni, illetve elolvasni:
https://dplusztv.hu/2018/01/15/2018-januar-15-hirado/;
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dunaujvaros-etelosztas-hetednapiadventista-egyhaz-gyurus-istvan-2148879/
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Gyermektanítók és szülők képzése
2017. november 19-én országos képzést
szerveztünk a gyermektanítók és az érdeklődő szülők számára. A képzésnek az
Újbudai Gyülekezet adott helyet és a helyi
gyermektanítók nagyszerű vendéglátóknak bizonyultak. Olyan témákkal foglalkoztunk, amelyek a gyermektanítókat és
a szülőket egyaránt érdekelte, hiszen a
résztvevők létszáma meghaladta a hatvanat. A bevezető áhítatot, „Mit taníthatunk
gyermekeinknek?” címmel dr. Mihalec
Gábor tartotta meg. Az áhítatból megtudtuk Sámuel története alapján, hogy a legtöbb, amit a szülő adhat a gyerekeknek,
hogy megtanítja őt hallgatni Isten szavára.
Gábor az ezt követő előadásában a férfiak szerepéről beszélt a hitre nevelésben.
Megtudhattuk, hogy van összefüggés
aközött, hogy a gyülekezetben mennyire
maradnak meg a gyermekek, és aközött,
hogy az apa részt vesz-e a gyülekezeti
életben. Különböző bibliai apapéldákat is
megvizsgáltunk.
Vajon a gyülekezeteink gyermekeit fenyegeti a játékfüggőség és az internetfüggőség? – tettük fel a kérdést a
következő előadásban Horváth Gábor
lelkésznek, addiktológusnak. Sajnos a
függőségek mindenkit fenyegetnek, mert
könnyű megoldást kínálnak az odafigye-

lés hiányára vagy esetleges fájdalmak
okozta üresség érzetére. Megismerhettük
a különböző generációk sajátosságait (x,

y, z, alfa), és ezeknek a digitalizációhoz
való viszonyát. Ez sokat segít a szülőknek
– akik egy teljesen más korban születtek
– abban, hogy megértsék, mi történik tizenéves gyermekeikkel, akik nem bevándorlói, hanem bennszülöttjei a digitális
világnak.
Délután Bodnár Jánosné Zsóka mutatta be a Lányok Krisztusért nevű programot, amely egy nagyszerű lehetőség a
tizenéves lányok bevonására a gyülekezetben. A délutáni program keretében a

résztvevők megismerkedhettek a Gyermekszolgálatok Osztálya által nyújtott
lehetőségekkel, a gyermekmunkát segítő
kiadványokkal, és egy Ötletbörze keretén
belül maguk a gyülekezetek is megoszthatták tapasztalataikat, jól bevált módszereiket.
És hogy azok se maradjanak ki a hasznos és szemlélettágító előadások által
nyújtotta ismeretekből, akik
nem tudtak jelen lenni, felvételeket készítettünk, amelyek
itt megtekinthetőek:
Dr. Mihalec Gábor: Mit
taníthatunk gyermekeinknek?
(áhítat) https://youtu.be/FoGeoC3LbJ0
Dr. Mihalec Gábor: A
férfiak szerepe a hitre nevelésben – https://youtu.be/
dSXXIR-VdIk
Horváth Gábor: Internetfüggőség, játékfüggőség – https://youtu.be/xJ0gQhhNHT0
Bodnár Zsóka: Tinilányok Krisztusért
és Mihalec Dóra: Beszámoló és tervek –
https://youtu.be/cWFiJjVp1pg
Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

A Gye r m ekszolgálatok Osztály könyvajánlója

Minden napra egy kaland
A „Minden napra egy kaland” – mint
ahogy a neve is mondja – az év minden
napjára tartalmaz egy-egy apró, érdekes
és újszerű „kalandot”,
feladatot a gyermekek
számára. Célunk az volt,
hogy a feladatokon keresztül a gyerekeket közelebb vonjuk Jézushoz,
hogy ápolják a kapcsolatukat a barátaikkal,
szüleikkel, testvéreikkel,
lehetőséget biztosítunk
nekik, hogy bizonyságot
tegyenek a hitükről, és
hogy alkalomadtán el is
hívjanak egy-egy barátot, osztálytársat, esetleg
idős embert a gyülekezetbe, vagyis egyszóval, hogy őket is bevonjuk a gyülekezet munkájába.

A „kalandok” összegyűjtésénél elsősorban a kisiskolásokra gondoltunk, akik
már tudnak írni és olvasni. De nem zártuk ki a felsősöket sem,
mert olyan témával is
foglalkozunk, amely a
serdülőket sokat foglalkoztatja: Milyen vagyok
én? Szeretnek engem az
osztálytársaim? És Isten?
Ugyanakkor szülői segítséggel, már az óvodások
is meg tudják oldani a
feladatokat, csak ők nem
írnak, hanem rajzolnak.
A füzetet letölthető
formában adjuk közzé,
innen tölthető le: https://
drive.google.com/drive/
folders/1Q4rYLifpiFtbD9A2cPjeuWrkHJSkQv_N
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Kinyomtatható egyben, naptárszerűen összefogva, de hónaponként is. Mivel
az elvégzett feladat jutalmául a gyerekek
mindennap kivághatnak egy, az adott nappal jelölt négyzetet, és beragaszthatják a
kijelölt helyre, ezért a nyomtatásnál figyelni kell, hogy a feladatokat tartalmazó
oldal hátoldalára kerüljenek a puzzle-szerűen szétvágott képek. A hónap közepén
és végén ezekből összeáll egy kiszínezhető kép. A „Minden napra egy kaland”-ban
az a jó, hogy bármikor elkezdhető az év
folyamán, nem csak januárban. Úgy írtuk
meg, hogy ne csak egy naptári évhez kötődjön, ezért, ha a gyerekeknek kedvük
van, néhány év múlva újra elővehetik és
átélhetik a kalandokat.
A füzet szerzői: Ócsainé Bartalos Klára, Lukácsné Bódi Piroska, Szabó Zsoltné
Papp Edit, Molnár Veres Szabina, Kánya
Andrea, Fürjné Simon Edina és Mihalec
Dóra.
Mihalec Dóra
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„…lángot kaptatok”
2017. december 8-án megalakult a Gyömrői Gyülekezeti Kórus és Zenekar. A kórus tavaly ősszel szerveződött meg és
azóta rendszeresen szolgál a gyülekezet
evangelizációs alkalmain, istentiszteletein
és ünnepein, mint az úrvacsora, keresztség vagy a gyermekbemutató.
A rézfúvósok egy hónapig próbáltak, mire zenekarként mutatkoztak be a
gyülekezet előtt, az alakuló ünnepségen.
A kórust és a zenekart 32 testvér alkotja, melyből a zenekar 13 fős, de természetesen vannak átfedések. A rézfúvósok
Szabó Attila és Szabó Ervin karmesterek vezetésével heti két próbát tartanak.
A tagság vegyes összetételű, van köztük
négy gyermek és van olyan is, aki csupán
néhány hónapja kezdett el játszani. Ami
közös bennük, hogy mind férfiak, akik

Isten dicsőségét szolgálják, viszont nincs
zenei végzettségük, azaz amatőrök vagy
más szóval autodidakták, ennek ellenére a
többség több évtizedes zenei tapasztalattal
rendelkezik.
Az alakuló ünnepségen Marton
Ödön zenekari tag elszavalta Moldován Vilmos „Egy lángot kaptatok” című
versét, amely válaszolt a bennem meg-

fogalmazódó kérdésre, hogy
mi indítja a testvéreket arra,
hogy a szekrény mélyéről
elővegyék a hangszert és zenéljenek. A vers üzenete az,
hogy ahová Isten adottságot,
képességet és tehetséget ad,
oda motivációt is ad a talentumok használatára.
A jövőbeli tervekről is
őt kérdeztem, és jóleső érzés
volt hallani, amint a célokat
sorolta. Küldetésük az istentiszteleteken való szolgálaton
és az evangelizáció segítésén kívül, hogy
megéljék és az újabb generációknak átadják a zene szeretetét, a zenei dicsőítés
örömét és a közösséghez tartozás érzését.
A zenekari tagok lelkesek, komolyak
és elszántak, a zenéjükből erő és harmónia árad minden hallgatójuk felé.
Ferencz Lehel Tamás

Ózdi kórházi misszió
Egy éve zajlik Ózdon a Bibliai Szabadegyetem. Az első félévet kirándulással
zártuk, Vizsolyba látogattunk el. Most decemberben pedig az ózdi Almási Balogh
Pál Kórházban volt egy közös missziója az Ózdi Gyülekezet tagjainak a szabadegyetem vállalkozó kedvű hallgatóival
karöltve.
Először a gyerekosztályra mentünk,
ahol szívesen fogadtak bennünket. Megajándékoztuk őket egy hatalmas plüss
mackóval. Lelkészünk, Feketéné Trankusz Erzsébet szólt néhány kedves szót
a gyerekekhez, szüleikhez, és az osztály
dolgozóihoz. Rövid beszélgetés és egy
kis ajándékozás (gyümölcs, édesség) után
továbbmentünk a belgyógyászatra. Ott
szobáról szobára jártunk. Érdeklődtünk
a betegek állapota felől, vigaszt nyújtot-
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tunk, énekeltünk. Az ajándékba vitt gyümölcsön és édességen kívül ott hagytunk
néhány Glow-füzetet, missziós könyvet.
A betegek örömmel fogadtak minket.
Volt aki aktívabb volt, mesélt az életéről,
volt aki csendesebb, betegebb. Apropót
adott az is a látogatásunknak, hogy a karácsonyt az emberek általában otthon,
szeretteik körében töltik, és rossz lehet
ilyenkor kórházban lenni. Vittünk egy kis
fényt a szürke kórházi hétköznapokba. Jó
ötletnek bizonyult a szabadegyetem hallgatóinak bevonása, aktivizálása.
Hamarosan folytatódik a szabadegyetem, és remélhetőleg folytatódik a kórházi
misszió is.
Raffainé Darmai Zuzsanna

KÉRDŐÍV

Kedves Testvérek!
Nektek egy megosztás, nekünk nagy segítség a fiatalokért végzett szolgálatunkban. Köszönjük, hogy minél több 13 és 35 év közötti Magyarországon
élő fiatalhoz eljuttatjátok ezt a kérdőívet! A kitöltők egy sorsolásban vesznek részt, ahol 10 kisorsolt e-mail tulajdonosa 5000 Ft kedvezményt kap
egy idei táborunk díjából, valamint 10 újabb kisorsolt e-mail tulajdonosa
ajándékba kap egy éves előfizetést a Vándor ifjúsági magazinra!
A kérdőív itt érhető el: https://goo.gl/forms/O1ZCQVCm8Yyu2GdU2
Köszönettel: Palotás Kristóf
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Zenés áhítatok
Kecskeméten
Kecskeméten több mint két éve havi rendszerességgel tartunk zenés áhítatot. Az
egyórás elcsöndesedés különböző hangszercsoportokkal előadott komolyzenei
blokkok és bibliai alapokon nyugvó gondolatok váltakozásából áll.
Tavaly, a reformáció évében Luther
Márton életszakaszait és a tőle származó
újító gondolatokat Árvai Tamás lelkészünk tolmácsolta a hallgatóság felé, korhű jelmezben. Idén a Lélek gyümölcsének
egy-egy tulajdonságáról gondolkodunk,
minden hónapban más kecskeméti testvérünk segítségével.
A zenei műveket megszólaltató hangszeresek körében is népszerűvé vált ez a
program, és amellett, hogy nagy örömmel
jönnek hozzánk játszani, a közönség soraiban is szívesen helyet foglalnak. Az Úr
gazdag áldása kíséri ezt a szolgálatot – reméljük a jövőben is.
Ambrus Anett

AdventInfo

Szívügyünk a kardiológia
Eljött ismét az év végi rohanás időszaka.
Család, gyülekezet, munkahely, szeretetszolgálat és még sorolhatnám a különféle
területeket, ahol igyekszünk helytállni…
Kicsiny csapatunk is várja ezt a szolgálati lehetőséget, hiszen még mindig szívügyünk a kardiológia.
Az Úr aki gondoskodik rólunk, erőt
ad mindennapjaink örömeiben, nehézségeiben. Ő az, aki kéri is tőlünk, hogy mi
is adjunk másoknak törődést, figyelmet.
A gyermekosztályon lévő betegek
és családjaik, a nővérkék most is vártak
ránk. Jézus születésének örömhírét eleve-

nítettük fel énekben, történetben, beszélgetésben.
Egy apró tapasztalat: az egyik kisfiúnak hangosan szólt a zene a telefonjából,
kértem, kapcsolja ki, hogy azok a gyerekek is hallják az éneket, akik nem tudnak
kijönni a kórteremből. Pár percig sztereóban hallatszott a zene, de egyszer csak
kikapcsolta, odaült hozzánk és együtt
énekeltünk, beszélgetett velünk. A kis arcocskájukon felragyogó öröm, amikor az
ajándékokat megkapják, leírhatatlan. Mi
is mosolyogva bár, de szemünkben kön�nyekkel küzdve búcsúztunk tőlük.

Adni, szeretni öröm Ráckevén
Az ünnepek lehetőséget nyújthatnak
olyan emberek megszólítására, akiket
esetleg nehéz másként elérni, megközelíteni. Erre gondolva szerveztük meg idén
decemberben a nyugdíjasok karácsonyát
Ráckevén. Ők az a korosztály, akik sokszor mellőzöttnek, netán kevésbé fontosnak érzik magukat, és mindez felerősödhet egy-egy ilyen ünnep alkalmával. Egy
olyan meghitt együttlétet igyekeztünk
létrehozni, amikor Megváltónk szeretetét,
hívását tolmácsolhatjuk számukra, amikor
megérezhetik, hogy Istenünk szemében
mindenki értékes.
A saját gyülekezetünk nyugdíjasain kívül a városban hirdettük meg ezt a

programot. Az aktívan működő nyugdíjas
Baráti Kör, valamint a Családsegítő segítségét kértük, hogy meghívóink eljussanak
minél több idős emberhez. Előre kértük,
hogy jelezzék részvételi szándékukat,
mert ajándékcsomagokkal készültünk, és
nagy örömünkre 34 jelentkező volt.
Gyülekezetünk énekkara, ill. tanulócsoportunk gyermekei lelkesen és szorgalommal készültek tanulságos történetekkel, zene- és énekszolgálatokkal. Gyűrűs
Pannikát kértük meg, hogy legyen az este
háziasszonya, és igei gondolatokkal örvendeztesse meg a részvevőket. Jó volt
látni, ahogy a kedves vendégeink áhítattal
szívták magukba az elhangzott bátorító,

Adventi ünnepély Békéscsabán
Immáron évtizedes hagyományaihoz híven a Békéscsabai Gyülekezet december
16-án idén is megtartotta adventi ünnepélyét. Nagy öröm volt látni, hogy a vendégek egyre többen vannak. Megfigyelésem
szerint a visszatérő vendégeink újabb és
újabb vendégeket hoztak magukkal, így
gyarapítva a nagyszámú hallgatóságot. A
kezdés időpontját is ki kellett tolni közel
negyedórával, mert folyamatosan érkez-

tek az érdeklődők. Így közel 240-250 fős
volt az egybegyűltek száma.
Az ünnepélyen az igei gondolat mellett a színvonalas kórus-, ének-, zenei és
versszolgálatot bibliai és Ellen White idézetek összefüggései egészítették ki.
Az ünnepély közel hozta a nagyszámú
hallgatóság számára Krisztus Urunk születéstörténetét, a béke, a megbocsátás, a
valódi szeretet, és az emberség üzenetét.

Istennek legyen hála minden alkalomért, amikor felebarátainknak örömöt
tudunk szerezni, legfőképp, amikor nehéz
helyzetben vannak. „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (Mt 22:39).
Kovács Zsuzsa
felemelő, bölcs tanácsokat tartalmazó szavakat. Ezután átadtuk a könyvet, mézet és
egyéb ajándékokat tartalmazó csomagokat. Majd mindenki leakaszthatott a fenyő
ágairól egy-egy igeverset útravalóul.
Az estét szeretetvendégséggel zártuk.
Roskadásig teltek az asztalok szendvicsekkel, finom süteményekkel. Étkezés
közben beszélgettünk, és öröm volt a hála,
a meghatódottság szavait hallani minden
idős meghívottunktól. Többen kifejezték,
hogy szívesen jönnek más alkalmainkra
is, mint például az év utolsó előtti napjára tervezett zenei ünnepségünkre, ahová
szeretettel hívtuk őket. Nekünk is hatalmas áldás volt ez az alkalom, hiszen adni,
szeretni öröm.
Kökéndy Noémi
Bízunk abban, hogy Megváltónk második
adventjének reménysugarát is sikerült a
megjelentek szívébe ültetni. Az utolsó
kórusmű elhangzása után a vendégeknek a szokásos „narancsos csomaggal”
kedveskedtünk. Szívünk örült az ismételt tapasztalatnak, hogy senki nem távozott sietve, hanem maradt beszélgetni.
Az ünnepélyt többen lelkesen értékelték.
Egyikőjük jellemző megnyilatkozása a
kórusvezető felé: „Csodálatos volt ez az
ünnepély. Még soha ilyen közel nem éreztem magamhoz Istent. Jövök máskor is.”
Dicsőség az Úrnak, amiért megáldotta
azt a törekvését a gyülekezetnek, hogy évről évre megrendezhesse a békéscsabaiak
nagy örömére ezt a felemelő alkalmat. Az
ünnepélyről felvétel is készült, mely megtekinthető a www.bekescsaba.adventista.
hu weboldalunkon.
Zana Inci
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Adventi lángok
Az adventi időszak alkalmából a miskolci, Füzes utcai Gyülekezet egy gazdag,
élményekkel teli programot nyújtó jótékonysági hangversenyekkel és előadásokkal lepte meg a város lakóit. Az volt a
vágyunk, hogy ebben a rohanó világban,
az ünnepre való készülődés közepette az
emberek négy vasárnap délutánt elcsendesedve, Isten közelében tölthessenek el.
A programok minden alkalommal egy
zenei és egy Istent dicsőítő igei előadást
tartalmaztak. Az igei alkalmak Jézus eljövetelét igyekeztek bemutatni.
Csodálatos élményben volt része annak, aki meghallgatta a Miskolci Egyetem
Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének
szimfonikus zenekarát és a Miskolci Bartók Kórus hangversenyét, akik Bach, Mozart, Vivaldi és Händel műveinek széles
tárházát mutatták be. Szívet melengető
volt az Erdélyből érkezett Reménység
Férfikórus előadása, akik énekszámaikkal
Istent dicsőítették. Az Adventi Rézfúvós

Kamaraegyüttes műsorszámai a karácsonyi gondolatokat és a Jézussal való bensőséges kapcsolatról szóló bibliai tanításokat népszerűsítették. Közben evangéliumi
dalokat tanítottak, s a hallgatóság tiszta
szívvel énekelte velük. Az utolsó előadást
az Új Advent Kórustársaság színvonalas
műsora zárta, akik felejthetetlen műveket
adtak elő Kodály, Bach és más szerzők
műveiből.
A hangversenyeken jótékony célú
adományokat gyűjtöttünk a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)
javára. Ez a szolgálat a nehéz sorsú gyermekeknek nyújt segítséget, akiket vér
szerinti családjaik nem tudnak ellátni.
Otthonaik feladata a családpótló nevelés,
gondozás biztosítása. Nagyon szép összeg
gyűlt össze (valamint könyv- és cipőadományok), melyet az utolsó előadás után a
szakszolgálat vezetői vettek át. Ezenkívül
az ADRA, egyházunk segélyszervezete
egy egyhetes balatoni nyaralást ajánlott
fel 10 gyermek és 2 kísérő részére.
Minden előadás után ingyen könyvek
között válogathattak az érdeklődők, valamint érdekes és értékes művek vásárlá-

„…ismét eljövök és magamhoz
veszlek titeket”
Adventi várakozás Orosházán és Békésen
Két ünnepélyes alkalommal 2017. de
cember 16-án az orosházi gyülekezetben,
december 23-án pedig a békési baptista imaház épületében szeretettel vártuk
mindazokat, akik az adventi várakozásban, a szeretet ünnepe közeledtével Jézus
születéséről kívántak hallani lélekemelő
üzenetet.
Orosházán Adventi szívmelengető a
dallamok szárnyán címmel hirdettük meg
áhítatunkat, Békésen az adventvárás a Hét
krajcár Alapítvány jótékonysági felhívásával kapcsolódott össze.
Orosházán Bicskei Róbert lelkész,
Békésen Simon Csaba lelkész szólta Isten

Igéjét. A lelkészek prédikációját imádságként felcsendülő énekek kísérték. Pörneki
Attila vezetésével a Békés-Csongrád Megyei Kórus csodálatos énekekkel támasztotta alá a prédikációk tudatosan megszerkesztett üzenetét.
Az első részben lelkészeink Jézus,
a Szabadító születésének körülményeit ecsetelték; a Megváltónak meg kellett
születnie, hogy bennünket a sötétségből
a világosságra hívjon. Gyönyörű énekek,
többek között az Örvendj világ, Békefejedelem támasztották alá a Jézus születése
feletti örömöt, ahogy olvasható Lukács
evangéliumában is: „…ímé hirdetek néktek nagy örömet. Mert született néktek ma
a Megtartó, …”
A második részben lelkészeink Jézus
második eljöveteléről
szóltak hangsúlyozva,
hogy a Jézus születéséről való megemlékezésünk jelentősége az,
hogy arra figyeljünk,
Jézus másodjára is el
fog jönni és Őt várjuk
minden pillanatban. E
vágy üzenetét a Jöjj
már, Zeng a légen át
és további énekek dallama erősítette.
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sára is lehetőség volt. Akik mind a négy
előadáson részt vettek, azokat egy „Jézus
élete” című könyvvel ajándékoztuk meg.
Egy nagyon színvonalas programfüzet is a segítségükre volt a kedves vendégeknek, melyben részletesen bemutatkoztak az előadók és a TEGYESZ-ről is
hasznos ismertetőt olvashattak, valamint
könyvajánlót is tartalmazott.
A hangulatot emelte egy kis vendéglátás is, süteményekkel és meleg teával
vártuk azokat, akik ellátogattak az eseményekre.
A vendégekkel nagyon jó beszélgetések alakultak ki az előadások után. Jóleső
érzés volt megtapasztalni azokat a szívből
jövő megjegyzéseket, amiket a feléjük
áradó szeretetről, emberi odafigyelésről mondtak. Sokan megjegyezték, hogy
ilyen színvonalas műsorban mostanában
sehol nem volt részük, itt ellenben sok
ismerettel gazdagodtak, melyeket hazavihettek a szívükben.
Köszönetükben Isten áldását kérték
szolgálatainkra, ami nagyon sok erőt ad
további munkánkhoz.
Fekete Istvánné
Békésen a gyűjtés igen sikeres volt,
150 nélkülöző gyermek juthat 5 hétvégén
át meleg ételhez. De mind a két színhelyről elmondható, hogy úgy Orosházán,
mint Békésen, vendégeink emelkedett
lélekkel távozhattak, méltón készülve Jézus megünneplésére. S nem utolsó sorban
nekünk magunknak is ünneplőbe öltözött
lelkünk, hogy ennyi vendégnek örömet
szerezhettünk és szívükre helyezhettük
Jézus második eljövetelének gondolatát is.
Schiller Alíz

Jó tudni!
Az Adventista félóra 2018. évi
műsorainak tervezett időpontjai:
február 9., április 13.,
június 8., július 13., augusztus 17.,
október 12., november 9.,
december 21.










A 2018-as tavaszi, ifjúsági
és gyermekimahét időpontja:
március 17–24.
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Jótékonysági koncert Kecskeméten
2017. december 23-án karácsonyi
jótékonysági koncertet tartottunk a
kecskeméti adventista kápolnában.
A gyülekezetünk életében általában ez az egyik legünnepélyesebb
és legszebb alkalom. Ekkor rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel együtt nemcsak Jézus
születésére, hanem küldetésére és
szolgálatára is emlékezünk.

Idén is megmelengette a szívünket a vonósnégyes szép zenéje
és a gyülekezet

kórusának szolgálata. Cserbik
János megható
történetei
közben pedig
elgondolkodhattunk, mennyire hálásak lehetünk a mi
Istenünknek ajándékaiért, mint például
az új szívért, ami nem kőből van; vagy
azért, hogy nem parancsol, hanem hív;

Karácsony margójára
Mi az, hogy karácsony? Mi az, hogy advent?
Hogyan éljük meg ezt adventistaként? Homokba dugjuk a fejünket, vagy élünk az alkalmainkkal? Pogány szokás ide vagy oda, mégis
a környezetünkben élők számára – legyenek
azok keresztények vagy sem – az évnek ezen
időszaka valódi ünnep. Sok ember szinte vallásos kötelezettségként keresi a megfelelő fenyőfát, hogy időben felállíthassa azt otthon, és
aztán szertartásos módon minden évben feldíszíthesse. Nem sajnálva pénzt, időt, energiát,
lakásukat, környezetüket dekorálják, ajándékokat vásárolnak, készítenek. Mintha várnának
valamit ettől. Mindezt miért? A lehulló hó (ha
még van ilyen), a fények, a hosszú esték, a hideg időjárás, mintha a szívekben valami melegség utáni vágyódást generálnának. Talán nem
véletlenül. Hiszen tudjuk, hogy ezt a vágyódást
maga Isten helyezte minden egyes személybe,
a kérdés csupán annyi, hogy az egyén hogyan
gondolja eme keletkező űrt betölteni.
El kell ismerni azt, amit szerintem már
mindenki unásig hallott – de igaz –, hogy az
emberek valóban nyitottabbak ilyenkor. Ha
ilyenkor nyitottabb fülekre és szívekre találunk,
miért ne hintenénk az evangélium magját, függetlenül attól, hogy hallgatóink milyen indíttatásból ünnepelnek.
Ez okból kifolyólag Békéscsabán és néhány év óta már Békés megye egyéb településein is szervezünk adventi ünnepélyeket, melyeken zene- és kórusművek, versek, idézetek,
valamint igei gondolatok által közvetítjük az
emberek számára Isten szeretetét. Mindent a
legnagyobb összhangban.
Az idén Békéscsabán, Kétegyházán valamint Nagyszénáson volt lehetőségünk ily mó-

don a Békéscsabai Advent Kórus és további
közreműködők segítségével a helyi lakosok
számára hirdetnünk Isten kegyelmét és eljövetelét. A kétegyházi testvérek igazán kitettek
magukért, nagyszerű munka folyik ezen a településen. Maga a polgármester asszony nyitotta
meg az alkalmat. Megnyitó beszédében arra is
kitért, hogy azért szereti az adventistákat, mert
olyan emberek, mint ő: segítenek, ahol csak
tudnak. Az est végén valóságos „terülj-terülj”
fogadott mindenkit. A testvérek és testvérnők
összesen 900 adag (vegán ) töltött káposztával készültek. Ami nagyszerű, hogy nem
„önmagunknak” szolgáltunk, hanem nagyrészt
olyan embereknek, akik talán még nem is hallottak igazából az Isten szeretetéről, hiszen a
nagyjából 100 fős terem teljesen megtelt vendégekkel.
Nagyszénáson a művelődési ház igazgatója hitetlenkedve akarta csak elhelyeztetni a
100 darab széket a leendő hallgatóság számára,
mondván, úgyis alig lesznek. Dicsőség az Úrnak: ide is elhozta a Szentlélek azokat, akiknek
hallaniuk kellett az üzenetet. A kicsiny Nagyszénási Gyülekezet valóban erőn felüli munkával készült ezen eseményre, és nem kevés
viszontagsággal találkoztak a szervezés időszakában. A művelődési ház vezetője végül – bár
nem vallásos ember – így nyugtázta az estét:
„Áldás volt rajta.”
A békéscsabai alkalmunkon pedig körbenézve a gyülekezet nagytermén olyasmi
látvány tárult elénk, mint amilyen azokon a
fényképeken tapasztalható, melyek Hamilton
Williams evangelizációján készültek, még a
’90-es évek legelején, amikor szinte „a csilláron is lógtak”. A számok szerelmeseinek csak
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nem ránk kiált, hanem szelíd hangon szól;
nem jól megmossa a fejünket, hanem azt
mondja: lemoslak.
A jótékonysági est kedvezményezettje
a Kecskeméti Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona volt. Az otthon vezetője,
Fazekasné Kis Ilona bemutatta nekünk az
intézmény működését, mindennapi tevékenységét, örömeiket, küzdelmeiket és
meghatódva vette át a több mint
90 000 Ft-ot, amelyet az összegyűlt
közönség adományozott nekik.
Köszönjük a gyülekezet zenei
osztályának áldozatos és kitartó
munkáját, hogy évről évre megszervezi és összegyűjti a zenészeket, énekeseket nemcsak erre az alkalomra,
hanem a havonta megrendezésre kerülő zenés áhítatokra is. Köszönjük
a Novum kamarazenekar rendszeres
közreműködését, és hálát adunk a jó
Istennek, hogy sok embert indított az
adakozásra. Bízunk benne, hogy az alkalmon mindenki áldásban részesült.
Ambrus Gyöngyi
ennyi: a 200 ajándékcsomag nem bizonyult
elegendőnek. A visszajelzésekből pedig azt
láthatjuk, hogy érdemes hívni a barátainkat,
munkatársainkat, érdemes ápolni a kapcsolatokat, érdemes felhasználni a média minden
lehetséges formáját. Érdemes – ha módunkban
áll – bőkezű vendégséget szervezni. Érdemes
hosszan tartó, kitartó munkával, időt és energiát
nem sajnálva próbálni a zeneműveket. Érdemes
addig csiszolni mindent, míg úgy nem ragyog,
mint egy gyémánt, mert az emberek – különösen ezekben a hetekben – vágynak a szépségre
és meghittségre.
A teljes műsor megtekinthető egyébként a
www.adventista.hu/bekescsaba weboldalon.
Ellen White írja: „Kövessünk el mindent,
hogy ott érjük el az embereket, ahol vannak.”
Ha az emberek nyitottabbak és ezáltal elérhetőbbek a karácsony ünnepének idején, akkor
miért ne nyitnánk mi is, és miért ne nyújtanánk
ki a kezünket irányukba. Ha ezen alkalommal
arra az Ajándékra tudjuk irányítani a figyelmet,
amelyet Isten adott az egész emberiségnek Fiában, akkor miért ne tennénk?
„Mivel december 25-ét Krisztus születésének emlékezetére ünneplik, és a gyermekeket
is tanítással és példával oktatták, hogy ez valóban a boldogság és öröm napja, nehéz úgy
elhaladnod ez időszak mellett, hogy ne szentelj
annak semmi figyelmet. Mégis nagyon jó célt
szolgálhat.” „… olyan alkalommá tehetjük a
közelgő ünnepeket, amelyen tisztelhetjük és
dicsőíthetjük Istent.” „Hadd jegyezzenek be a
mennyei könyvekbe olyan karácsonyt, amilyet
még sohasem láttak az adományok miatt, amelyeket Isten művének fenntartására és országának építésére adtak.” (Az idézetek Ellen White:
Bizonyságtételek 2. kötetéből és a Boldog otthon „Karácsony” c. fejezetből származnak.)
Egyed Zoltán
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Tiszaburai misszió
Kedves testvéreink tovább folytatják Tiszaburán a gyermekfoglalkoztatást, hetente egy alkalommal. A tanulás, olvasás
és a játék mellett szintén fontosnak tartják
a Biblia tanulmányozását. A közös uzsonnán túl az adományként kapott ruhákat
is szétosztják a gyerekek között. Sőt aki
különösen ügyes a foglalkozásokon, az
külön dicséretet, és ajándékokat is kap.
A legfiatalabbakon túl testvéreink
munkálkodnak minden falubeliért is. Az
utóbbi, hideg hónapokban több alkalom-

Hit által

Fiatalok Jézusért
Konferencia – 2018

Kedves Testvérek! Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a 2018. január 24–28.
között megrendezett Fiatalok Jézusért
Konferenciánkat. Idén is több külföldi
testvérünk látogat el hozzánk.
Az esti plenárisokat Norman
McNulty neurológus tartja az adventizmus prófétai üzenetének és küldetésének
témájában. Ezenkívül a szombati igehirdetés és a szemináriumok alkalmával
megismerhetjük Gary Blanchard-ot, a
Generálkonferencia Ifjúsági Szolgálatok
Osztályának vezetőjét, Zlatko Musija-t,
a Transzeurópai Divízió Ifjúsági Osztá-

mal szerveztek ételosztást.
A meleg tea mellé szendvics és alma járt, nemrég
pedig egy nagy adag főtt
ételt készítettek, amiből
mindenki vihetett haza a
családjának.
„Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek. és Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ
megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem
adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok;
jövevény voltam, és befogadtatok engem;
Mezítelen voltam, és felruháztatok; beteg

Rendelj

óbkk

lyának egyik tagját és Nelson Ernest-et,
a GLOW alapítóját.
A konferencia témája „Hit által”,
mottóigénk pedig Zsidók 11:33: „Akik
hit által országokat győztek le, igazságot
cselekedtek, az ígéreteket elnyerték.”
Sok szeretettel várunk mindenkit,
hogy közösen töltsük ezt a néhány napot,
és együtt épüljünk az értékes előadásokból és szemináriumokból!
További részletek és regisztráció a
honlapunkon:
https://fjk.hu/conferences/2018/, valamint az újdonságokért
keressétek Facebook oldalunkat: https://
www.facebook.com/FiatalokJezusertKonferencia/.
az FJK szervezői

Évzárás és évkezdés Szolnokon
Az év utolsó életmód klub foglalkozása
rendszerint rendhagyó, ez 2017-ben sem
volt másképp. Az ünnepi készülődés jegyében különböző egészséges és finom
ételeket készíthettünk, majd kóstolhattunk
a klub látogatóival. A szokástól eltérően, az
Agóra helyett most a gyülekezet konyháját

voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam,
és eljöttetek hozzám” (Mt 25:34–36).
Isten áldja meg a további szolgálatukat!

és előterét töltötte meg a lelkes, érdeklődő
csapat. Nem csak új receptekkel, ötletekkel, hanem kellemes közösségi élményekkel, beszélgetésekkel gazdagodva térhettünk haza, egészségesen jóllakva.
Az év utolsó estéjét hálaadással, majd
közös vacsorával, beszélgetésekkel és csa-

patjátékokkal töltötte a gyülekezet. A fiatalok egy része regionális ifjúsági szilveszterek szervezésében vett részt. Az elmúlt év
tanulságait levonva, bizalommal tekintünk
a 2018-as év elé, Pál apostollal együtt: „De
egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam
mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig,
amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus
Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára” (Fil 3:14).
óbkk

Vándor ifjúsági magazint!

Szeretnénk, ha a jót tovább tudnád adni úgy, hogy neked is megmaradjon! Éppen ezért ha ÉVES ELŐ
FIZETÉST választasz, a tavaszi számból kettőt adunk neked, hogy megajándékozhass valakit.
A nyomtatott magazin ára: 800 Ft (éves megrendelés esetén 3200 Ft helyett csak 3000 Ft/év).
Az elektronikus példány ára: 350 Ft (éves megrendelés esetén 1400 Ft helyett csak 1200/év).
Megrendelhető a gyülekezet traktátkezelőjénél vagy a következő linken: https://goo.gl/forms/
sRJlwTApL A megrendelés határideje: 2018. február 15.
Bővebb információ: szerkesztoseg@vandorujsag.hu
Ifjúsági Szolgálatok Osztálya
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A Magyar Unió intézményeinek
és osztályainak tervei 2018-ra
A Plenáris Unióbizottság 2017. november 23–26-ig Mátraházán megtartott tanácskozásán elfogadta intézményei
és osztályai 2018-ra szóló terveit és célkitűzéseit, melyek rövidített változatát az alábbiakban ismertetjük.

Az ADRA Adventista Fejlesztési és
Segély Alapítvány 2018. évi tervei
„Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól…” (ApCsel 20:35)
Az ADRA vezetése, munkatársai és önkéntesei nevében hívlak benneteket nagy
szeretettel, hogy 2018-ban is álljatok mellénk és támogassátok programjainkat!
Isten kezébe helyezett terveink szerint
2018-ban is folytatódik a gyermekétkeztetési program. A Nagyvárosi evangelizáció
szívügyünk, és Jézus második visszajöveteléig oda fogunk állni a nélkülöző gyermekek mellé, határainkon innen és túl. Támogatóink a Hjelpesendinger és a Blythswood
Care segélyszervezet jóvoltából az ADRA
segélyezési raktárából kaphatnak segítséget,
akik egyházunkon belül vagy az önkéntesekhez fordulva várják ezt. A „Fontos vagy
Istennek!” gondolatok jegyében tiszta szí-

vű fiatalok és idősebbek támogatják majd
azokat gyermekeket, akik számára nem
természetes dolog egy család szeretetének
melege.
2018. július 23–30-ig lesz az ADRA
karitatív nyári tábora Balatonlellén. Kiemelt támogatónk idén is az Utekontakten Nittedal. Ez a fiatalokból álló norvég
civilszervezet egész évben adományokat
gyűjt azért, hogy közös projektünk keretében minél több hátrányos helyzetű gyermek nyaralhasson a Balaton partján.
Terveink között szerepelnek pályázatokon való sikeres részvételi lehetőségek,
melyek megvalósításai számos esetben
már sikerrel zárultak.

Az Advent Kiadó 2018-as tervei
Tapasztalatunk erősíti meggyőződésünket
és hitvallásunkat, hogy minden korosztály
– még a fiatalok közül is nagyon sokan,
nem szólva a gyermekekről – szívesen
vesz a kezébe esztétikus könyveket, amelyeknek a tartalma is leköti őket. Az Advent Kiadó Isten cselekvéséről szóló és az
Ő dicsőségére írt művekkel szeretné gazdagítani az olvasási lehetőségeket mind a
gyülekezet, mind a misszió szolgálatában.
2018 évben a Hetednapi Adventista
Egyház közös stratégiai terveit támogatjuk kiadványainkkal. Ezek érintik a teológiánkat, a bel- és külmissziós munkát,
az életmódot, a társadalmi környezetben
történő megjelenésünket, az ATF-hallgatók tanulmányait, a környező adventista
uniókkal való kapcsolatot, az ifjúsági- és
gyermekszolgálatok osztályának támogatását, az egyéni áhítatokat, a családi és
gyülekezeti életünk egyes területeit.
A tavalyi esztendőhöz hasonlóan
szombatonként „kiadói napok”-on jelenünk meg gyülekezeteinkben, amikor

Elkötelezettek vagyunk a határon túl
élő magyarság iránt is. Az esetleges katasztrófahelyzetekben az ADRA azonnali
segítséget nyújt majd a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőcsapattal együttműködésben. Legyen ez csak egy biztonsági
tervezés Isten kegyelméből.
Köszönöm az ADRA kuratóriumának
nevében, hogy tavaly is együtt szolgálhattunk veletek az Úrnak és embertársainknak! Idén szeretnénk egy befolyási
központtal elérni a fizikai és lelki hátrányokkal küzdőket, minél hitelesebben
bemutatva számukra Isten valódi, őszinte
szeretetét!
Számítunk rátok idén is! Szeretnénk
veletek közösen még több támogatást és
hatékony segítségnyújtást adni a nélkülözőknek. Biztatlak benneteket, hogy kapcsolódjatok be minél többen a segélyszervezet önkéntes programjaiba is!
Csapkó-Zohán Tünde
ügyvezető igazgató

Kezdőcsomag ifjú házasoknak

bemutatjuk új kiadványainkat, és felidézzük a
könyvmisszió fontossá1100 Ft
1700 Ft
gát. 2018-ban is – anyagi
1200 Ft
lehetőségeink szerint –
szeretnénk a jelenlétünkkel támogatni a nyári táKedvezménnyel 3400 Ft ért
borok munkáját. Minden
Gyurkó János, +36205697555, Email: konyvekazeletre@gmail.com
nagyobb egyházi megWebáruház: www.adventkiadó.hu
mozduláson is számíthatnak ránk testvéreink.
Könyvevangélistánk munkája nyomán
Köszönjük és Isten gazdag áldását
jóval több helyre jutnak el könyveink, és kívánjuk azoknak a testvéreknek, akik
a tervezett Mobil-Misszió által széles kör- önzetlenül támogatták a kiadó munkáját,
ben találkozhatunk majd gyógyulni vágyó mert nélkülük sokkal nehezebb lett volna
embertársainkkal. Könyvevangélistánk a könyvkiadás, a kiadó ugyanis több obdolgozik már azon is, hogy egy-egy „cso- jektív okból még nem tudott megszabakorba kötött” könyvcsomagot ajánljunk az dulni az adósságterhektől.
érdeklődőknek. Istennek hála, van már bőKérjük Testvéreinket, hogy imáikkal
ven annyi választék, hogy ezt megtehetjük. is támogassák a kiadót, hogy ki tudjuk
Jelszavunk: KÖNYVEK AZ ÉLETRE. használni ezt a békés időt, amely időben
Továbbra is szorosan együttműkö- sok kiadványt tudunk kinyomtatni, mert
dünk a Glow-misszióval, amint azt az el- a történelemben nem mindig voltak ilyen
múlt esztendőkben is tettük.
kedvező feltételek. Az Advent Kiadó ter9
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veiben nagyszerű könyvek szerepelnek,
amelyek hamarosan napvilágot látnak,
ilyen lesz az Európa Bibliája c. kötetünk
is, amelynek már csak a nyomtatása várat magára. Együttműködünk a romániai

kiadóval is erdélyi testvéreink által, így
ők a mi kiadványainkkal, mi pedig az ő
kiadványaikkal ismerkedhetünk.
Kérjük gyülekezeteinket, figyeljék a
DET, a TET és az unióközpont értesítése-

Az Adventista Cserkészet tervei 2018-ra
Amellett, hogy a tőlünk megszokott, kreatív, természetközeli módon folytatjuk a
gyülekezeti és azon kívüli gyerekekkel,
fiatalokkal való rendszeres foglalkozást
helyi közösségeinkben, a következő nagyobb programokat készítjük elő 2018-ra:
Körzeti cserkész szombatok – Ezek célja,
minél több felnőttel és 14 évesnél idősebb
fiatallal megláttassuk a cserkészmunkában rejlő missziós lehetőséget és annak
örömét.
A sikeres tavaly őszi alkalmak után,
az 1–2. negyedévben folytatjuk a sorozatot a következő tervezett helyszíneken: Terézváros, Zugló, Székesfehérvár,
Ráckeve, Zalaegerszeg, Nágocs, Szeged,
Orosháza, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc.
Őrsvezetőképzés – Azoknak, akik a cserkész szombatok hatására úgy döntenek,

it, amelyek új könyveinkről a megjelenésük utáni órákban hírt adnak.
Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető
tehát legkésőbb tavaszig bekapcsolódni a
legközelebbi csapat életébe. ;) Elérhetőségek: tabortuz.hu)

hogy szívesen beállnak ebbe a kreatív
misszióba, létrehozunk egy képzést a
Magyar Cserkészszövetség vezetőképzési
rendszerén belül. Az Exodus őrsvezetőképzőben a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt kap majd a jellemnevelés és a bibliai
erkölcs átadására való felkészítés. Az adventista sajátosságok a bibliai keretmesén
keresztül teljesülnek.
A képzés a pünkösdi hosszú hétvégén
indul. A június végi táborkapu próbán
megfeleltek részt vehetnek az augusztus
6-13. közötti nomád vezetőképző-táborban, amit az őszi záróhétvége követ. Jelentkezni lehet: bit.ly/Exodus-jelentkezes.

Őszi vezetői találkozó – A cserkészév
elején egy hétvégére összegyűlnek a vezetők, hogy együtt töltsék a szombatot,
megbeszéljék az előző évben történteket
és megtervezzék a következőt.

Országos nagytábor – Három év után
ismét együtt táborozik valamennyi csapat, augusztus 13–21-ig. A nyári tábor
az egész éves cserkészkedés koronája,
ezért ide csak korlátozottan fogadunk el
jelentkezést új érdeklődőktől. (Érdemes

Kassai Csaba uniós cserkészvezető
Dr. Hegyi Márton, a Tábortűz Adventista
Cserkészközösség elnöke

Bízunk benne, hogy Isten továbbra is
megáldja erőfeszítéseinket, és a már
megindult növekedés nyomán idén akár
megduplázódik a hazai adventista cserkészcsapatok száma, ezáltal még több adventista és egyházon kívüli gyermekhez,
fiatalhoz és szüleikhez tudjuk eljuttatni az
evangélium üzenetét.

Az Egészségügyi Szolgálatok
Osztályának tervei 2018-ra
Dinamikus Egészség –
túra- és biciklis életmód
tábor (Bózsva, 2018. július 22–29.) – 2018-ban
dr. Dominique Gummelt,
az Andrews Egyetem Egészség és Wellness tanszékének vezetője lesz az előadó,
amennyiben megkapjuk a TED-től kért
pályázati támogatást.
Hegyi túratábor – Borzont (2018. július
15–21.) – A teljesítménytúrázásra szakosodott egészségőrzők számára biztosított
lehetőség.
Szombati egészség napok – Öt szakember
közreműködésével. Az egészséges életmód bibliai és bizonyságtételi alapjainak
átadása a bizonyíték alapú tudományos
ismeretek hátterén. (Dr. Nagy Vilmos háziorvos, Dr. Sziebertné Egyed Gabriella
dietetikus, Dr. Gáspár Róbert gyógyszerész, egyetemi tanár, Csarnai Mariann gyógytornász, Dr. Bozó Zsuzsanna
radiológus főorvos, Dr. Gábor Norbert
kardiológus, Dr. Négyesi Zsolt főorvos,
Dr. Szemenyei Gabriella háziorvos)

Szombati egészség (Boldog Élet) percek
Egészségügyi vezetők képzése, hogy 5
percben ismertessenek egy-egy életmódtanácsot a gyülekezettel szombat délelőttönként, a kijelentések után. Az imádat nemcsak lelki tevékenység, hanem az egész lényünket érinti. Az istentisztelet nemcsak a
liturgiában való részvétel, hanem életmód.
Boldog Élet magazin – A misszió eszköze. Segítjük tagjainkat a kapcsolatteremtésben, hogy nyissanak új társadalmi rétegek
felé a lap segítségével. Az előfizetések száma 2016-ban meghaladta a 2000 példányt.
Az előfizetés ára 2017-től 2700 Ft, az árat
nem emeljük.
Journey to Wholeness – A GK által szerkesztett szakmai anyag, ami az AA által is
használt, 12 lépéses, függőségektől való
szabadulási folyamatot kíséri végig. A
mentori képzésre 2 főt már kiküldtünk.
Az anyag fordításához a TED-től segítséget veszünk igénybe, a DET is támogatja.
Egészség Expó – ...megyeközpontokban.
Folytatjuk a nagyvárosi misszió támoga10

tását. Újabb gyülekezeteket képzünk ki,
akik plázákban és közterületeken lehetnek
jelen szolgálatukkal.
Életmódklubok támogatása – ...az országban több helyen jól működő életmódklubjaink vannak. A klubok szakmai támogatása, képzése az ESZO szakemberek
bevonásával kiemelt lehetőség.
Kultúra-Egészség-Lélek – ...az életmódklubok új koncepciójának további átadása
a gyülekezeteknek, amit a tavalyi képzésen elindítottunk.
Életmóddal az Egészségért – Életmódközpont – Az egyház tulajdonába került
ingatlanban Érdligeten életmódközpont
indul. A felújítási munkálatok után az
ESZO a szakmai tartalom felügyeletében
kap szerepet. A működtetést az Életmóddal az Egészségért Nonprofit Kft. feladata
lesz, melynek vezetője Juhász Ernő.
Dr. Ősz-Farkas Ernő
osztályvezető
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Az Ellen G. White Szolgálat
terve 2018-ra
A Prófétaság Lelke Egyházunk számára
különös jelentőséggel bír. Jézus Krisztus visszajövetelére várva, az utolsó idők
eseményei között tagjaink lelki megerősödését szolgálja, ha minél mélyebben
megismerkednek Ellen G. White szolgálatával, akinek tanácsai eligazítóak azzal
kapcsolatban, hogyan készülhetünk fel a
Jézussal való találkozásra, bemutatják a
helyes utat, a veszélyeket és a célt, Isten
országát, annak dicsőségét. A kincs, amit
a prófétai üzenetek jelentenek, az ember
egész életét, annak minden vonatkozását
érinti.

Ellen White-nak szokása volt, hogy saját
családtagjainak rendszeresen felolvasott a
könyveiből, amelyekben Isten üzeneteit
írta le. Fontosnak tartotta, hogy rendszeresen átismételjék ezeket a gondolatokat.
Az előttünk álló évben Ellen White itt
említett példájának a követésére szeretnénk bátorítani egyházunk tagjait, ezért
továbbra is javasoljuk a különleges napi
áhítatos könyvet, ami egy év alatt átvezeti
az olvasókat Ellen G. White nyolc könyvén: Pátriárkák és próféták, Próféták és
királyok, Jézus élete, Jézushoz vezető út,
Krisztus példázatai, Gondolatok a He-

gyibeszédhez, Az apostolok története és
A nagy küzdelem. Minden napi rész egy
fejezet összefoglalását adja, ami arra bátorít, hogy alkalmasint az egész fejezetet
hozzáolvassuk az adott részhez.
2018. május 11–12-én ifjúsági White
konferenciát szervezünk Budapesten az
Ifjúsági Osztállyal közösen, melyeknek
főelőadói Daniel Duda és Tihomir Lazic lesznek a Transzeurópai Divíziótól.
Az ország különböző gyülekezeteiben
12 White napot tartok, amelyek szerepelnek az unió éves tervében. E napok alkalmával Ellen White személye, szolgálata,
különösen időszerű próféciái, üzenetének
bizonyos részei kapnak nagy hangsúlyt.
Zarkáné Teremy Krisztina
az E. G. White Szolgálat koordinátora

A Gyermekszolgálatok Osztályának
2018-as tervei, eseménynaptárral
Március 17–24. – Ifjúsági
és gyermek imahét
Az imahét gyermekek szóló anyagát
„Misszionáriusok Jézusért” címmel az
osztály biztosítja. 8 történet, amelyen keresztül a gyermekek megismerkedhetnek a
misszió fogalmával, azzal, hogy mit jelent
misszionáriusnak lenni a környezetükben,
kik azok az emberek, akiknek szolgálhatunk stb. A történethez minden esetben
feladatok, kérdések is kapcsolódnak,
amellyel feldolgozzuk az olvasottakat.
Március 31. – Szuper Szombat
Helyszín: Budapest XIII. kerület, József
Attila Művelődési Központ, József Attila
tér 4.
Egy emlékezetes szombat egyházunk
gyermekeinek és barátaiknak, ahol közösségi kapcsolataikat ápolhatják, bibliai ismereteiket gyarapíthatják, vidám, mókás
játékokat játszhatnak és kézügyességüket
is próbára tehetik.
Május 26. – Országos gyermekszombat
a helyi gyülekezetekben
A gyermekszombat egy olyan nap, amit
világszerte arra szánnak gyülekezeteink,

hogy közösségünk gyermekeit a középpontba helyezzék és megerősítsék. A gyerekek maguk is részt vesznek különböző
szolgálatokkal az istentisztelet lebonyolításában (pl. énekek, jelenet, felolvasás,
ima stb.).
„Úti cél a menny” című anyagot az
osztály biztosítja. „Bár szem nem látta és
fül nem hallotta, mit készített számunkra

ez az, ami a 6–14 éves korosztályt várja
(szülők nélkül). És hogy mi is az a nagy
kincs? Gyere el, és megtudod!
Szeptember 8–9. – Tesz-vesz
gyülekezetképzés
…Clair Sanches-zel a pályázaton győztes
két gyülekezet részvételével (részletek
majd később).

Isten (1Kor 2:9), mégis betekintést nyerhetünk a menny szépségeibe a Jelenések
könyve által. Ez a gyermekszombat azokról a gyönyörű és nagyszerű dolgokról szól,
amelyek végső úti célunkon, a mennyben
várnak ránk. Jézus az Őt szeretőknek készíti a mennyei lakást, és ha elfogadjuk a
meghívását, örökké vele élhetünk.”
Június 18–24. – Bózsvai Fürkész tábor
Kóstolj bele a fürkészek izgalmas és varázslatos életébe! Ha 7–14 éves korú vagy,
téged is várunk a nyáron (szülők nélkül)!
Június 25–július 1. – Szünidei
Bibliatábor Balatonlellén
Kincsestérkép, Jack Szpenót, a kalózkapitány, Balaton, kincsesláda a kinccsel –
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November 18. – Országos
gyermektanító- és szülőképzés
…Budapesten „Játék és játékosság a hitre
nevelésben” címmel (Játék a Bibliában,
játék a hitoktatásban stb).
További tervek
Mondj nemet a drogokra! A vidám hangulatú zenés hangjáték olyan egészséges
magatartásmintákra irányítja a gyermekek
figyelmét, amelyek igazoltan segíthetnek
a kábítószer-használat megelőzésében.
Gyülekezeti gyerekeknek és missziós célra is alkalmas. (A hangjáték CD-n lesz
kapható).
Mihalec Dóra
osztályvezető
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Az Ifjúsági Osztály tervei 2018-ra
Mint Ifjúsági Szolgálatok Osztálya az
előttünk álló évben is szeretnénk szolgálatunkkal szerves része lenni a világegyház
és a Magyar Unió stratégiájának és mis�sziójának. Ugyanakkor szeretnénk közös
utakat találni más osztályokkal a fiatalokért végzett szolgálatunk hatékonysága
érdekében.
Stratégiánk része a gondolkodó lelki
életre nevelés, valamint befogadó, motiváló légkör biztosítása annak érdekében,
hogy a fiatalokban helyes kép alakuljon ki
Jézus követéséről. Ez a jelen egyik legnagyobb kihívása: úgy élni keresztényként,
hogy ez pozitív nyomot hagyjon a következő generáció számára.
A helyi és regionális ifjúsági munka
erősítése mellett tervünk olyan országos
programok szervezése, amelyek erősítik
az adventista identitástudatot a fiatalokban, motivációt adnak a hit megélésére,
a szolgálatra és a személyes bizonyságtevésre. Az iCOR – intergenerációs befogadó gyülekezetek program képzési

anyagának, stratégiájának a hasznosítása
nagyszerűen segíti ezt a folyamatot.
2018-ban különös figyelmet szeretnénk fordítani az egyetemista, felnőtt
fiatalok mozgalmának kiépítésére, ezzel
megfelelő lelki hátteret biztosítani az Isten és embertársaik szolgálatában való
aktív részvételre. Meggyőződésünk, még
mindig, hogy az ifjúság, az ifjúsági munka nemcsak a misszió első számú területe,
hanem leghatékonyabb eszköze is a mis�sziónak.
„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek... reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok” (Jer 29:11, RÚF). A fiatalokért és fiatalokkal végzett szolgálatunkat
szeretnénk Isten tervére, az Ő ígéretére
építeni. A reményteljes jövő megtapasztalói és a reményteljes jövő evangéliumának hirdetői szeretnénk lenni. Szeretnénk
2018-ban sok fiatalt látni Isten szolgálatában! Kérjük Istent, hogy dicsőítse meg
magát sok fiatal életében!

A Női Szolgálatok Osztály 2018. évi
tervei
Küldetésünk nőként szolgálni Jézus jó hírével a nőkért és a környezetükben élőkért.
A Női Szolgálatok Osztályának célkitűzései: Krisztus második eljövetele előtti
időszakban gondoskodni a nőkről az egyházban és a lakókörnyezetükben.
Bátorítani őket, hogy erősebbekké
váljanak Istenbe vetett hitükben, hogy
többet tanulmányozzák a Bibliát és minőségi időt töltsenek Istennel.
Bátorítani őket a személyes lelki
növekedésre, és arra, hogy ők maguk is
misszionáriusként éljenek és a kapott lelki
ajándékaik szerint szolgáljanak a családban, a lakóhelyükön, a munkahelyen és az
iskolában.

Országos szinten kiemelt programok
 Március 3., Miskolc B – Nők nemzetközi Imanapja
 Április 20–22., Budapest Terézvárosi Gyülekezet – Női Konferencia;
Előadók: Raquel Arris GK NSZO társ
vezetője, Clair Sanches-Schutte TED
NSZO vezető
 Június 9., Békéscsaba – Nők Kiemelt
Napja
 Július 3–8., Bózsva – Missziókonferencia, NSZO szekció munkacsoport
 November 3., Eger – EnditNow Nap
 November 30–december 2. NSZO ve
zetőképzés; Előadó: Clair SanchesChutte TED
NSZO napok a gyülekezetekben
 Január 13., Szolnok (Bodnár
Zsóka NSZO munkacsoport)
 Január 27., Mátészalka-Fehérgyarmat (Csalaminé Udvar Renáta)
 Március 31., Albertirsa (Bod
nár Zsóka NSZO munkacsoport)
 Május 19., Zalaegerszeg (Bod
nár Zsóka NSZO munkacsoport)
 Június 30., Gödöllő (Bodnár
Zsóka NSZO munkacsoport)
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Kiemelt programok, lehetőségek
a fiatalok számára 2018-ban:
 Fiatalok Jézusért Konferencia (január
24–28.)
 Országos Ifjúságvezető Képzés (január 28.)
 GLOW missziós út (január 28–február 4.)
 ÉSNapok (március 15–18.)
 Értékteremtő Konferencia (március
23–25.)
 EGW Konferencia (május 11–13.)
 Ifjúsági Tábor (július 8–15.)
 Cserkész Nagytábor (augusztus 13–
21.)
 Őszi Ifjúsági Találkozó (október 19–
22.)
 Egyetemisták Konferenciája (november 2–4.)
 Bibliai Olimpia regionális forduló
(november 17.)
 Regionális ifjúsági szilveszterek (december 31.)
Palotás Kristóf
osztályvezető

 Szeptember 15., Balmazújváros (Szől
lősyné Nagy Annamária)
 Szeptember 22., Kaposvár (Bodnár
Zsóka NSZO munkacsoport)
 Október 13., Debrecen-Józsa (Szőllősyné Nagy Annamária)
 Október 10., Bp.-Rákoscsaba (Bodnár
Zsóka NSZO munkacsoport)
 November 10., Hajdúböszörmény
(Szőllősyné Nagy Annamária)
 November 10., Bp.-Pestlőrinc B (Bodnár Zsóka NSZO munkacsoport)
A Női Szolgálatok Osztályának 3 alappillére – lélekápolás, képzés, misszió – szorosan kapcsolódik az egyház stratégiai
céljához.
További célok
A Női Szolgálatok Osztályának aktívabb
működése minél több gyülekezetben.
Tinilányok mentorálása és beilleszkedésének segítése a gyülekezetben.
Tervezett segédanyagok
 segédanyag a „Lányok Krisztusért”
programhoz (PPT)
 kis ajándéktárgyak és igés kártyák készítése
 101 ötlet, hogyan végezzünk női szolgálatot a gyakorlatban
Bodnár Jánosné
megbízott osztályvezető
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A Sáfársági Szolgálatok Osztályának
2018-as tervei
A Sáfársági Osztály Istentől kapott küldetése, hogy segítse a gyülekezeteket és a
gyülekezeti tagokat abban, hogy Isten hűséges sáfárai legyenek életük, szolgálatuk
és az Istentől kapott lehetőségeik minden
területén, így szerezve dicsőséget Istennek, aki életünk és minden javunk Ura.
A Sáfársági Szolgálatok Osztálya a
következő szolgálatokkal igyekszik segíteni a gyülekezeteket sáfárságuk hűséges
megélésében:
1) Felolvasásokat készítünk a szombati istentiszteletekre a tized és az adományok összegyűjtéséhez és felajánlásához. Sok gyülekezet él ezzel a lehetőséggel, aminek következtében áldásban
részesülnek, és az istentiszteletnek ez a
része felemelőbb lesz. Bátorítani szeretnénk azokat a gyülekezeteket is, amelyek
nem kapcsolódtak be, hogy ne maradjanak ki azokból az áldásokból, amelyeket
ez a lehetőség biztosít. Ebben az évben
nagyon szép missziótörténeteket hallhatunk szombatról szombatra a világ különböző országaiból.

2) Egy rövid, motivációs filmet készítünk azzal kapcsolatosan, hogy ha valaki a tizeden felül önkéntesen felajánlja
jövedelme további egy százalékát gyülekezeti ingatlanok felújítására, milyen
változások történhetnek gyülekezeti ingatlanjaink karbantartásában és felújításában, hogy méltó körülmények között
tarthassuk istentiszteleteinket és végezhessük Istentől kapott küldetésünket. Ez
a tervünk az elmúlt évben nem valósult
meg, viszont reményeink szerint ebben az
évben a kisfilm elérhető lesz gyülekezeteink számára.
3) Sáfársági segédanyagokat készítünk gyülekezetek számára, amelyek
segítségével sáfársági szombatokat és
képzéseket tarthatnak gyülekezeti szinten
is. A segédanyagokat itt lehet letölteni:
http://adventista.hu/szolgalat-es-kuldetes/
safarsagi-osztaly/
4) Az egységek (unió és két egyházterület) pénztárosaival sáfársági szombatokat tartunk az unió gyülekezeteiben,
ahol a sáfársági elvekről prédikálunk, és

A Szombatiskolai Osztály terve – 2018
A Hetednapi Adventista Egyház kialakulásában és fejlődésében történelmileg is
fontos szerepe volt a szombatiskolának.
Több mint másfél évszázados múltra vis�szatekintve elmondhatjuk, hogy a rendszeres igetanulmányozás által generációk
bibliai ismeretei gazdagodtak, fejlődött a
közösségi élet és erősödött a misszió. A
szombatiskola intézménye alkalmas a kiscsoportos bibliatanulmányozás gyakorlására, a közösségépítésre, valamint arra,
hogy az Istent még nem, vagy kevésbé
ismerőkhöz is napi szinten, értelmes módon közelebb vigyük a hit értékeit. Kiadványaink, szolgáltatásaink, szombatiskolai képzéseink, összejöveteleink egyaránt
abban segítenek, hogy közösségünk teljes
tagságát bevonjuk a mindennapokban
gyakorolt hitéletbe, ami elengedhetetlen
ahhoz, hogy másokat is Krisztushoz vezethessünk.
1) Kiadványok rendszeres megjelentetése.
a) A Bibliatanulmányok és a Tanítói
melléklet kiadása, White idézetek gyűjteménye.
b) a Misszió DVD sorozat szintén negyedévenkénti megjelentetése, ami a mis�sziós történeteket filmszerűen mutatja be.

2) Szolgáltatásaink folyamatos, rendszeres segédanyagot, információt és
ösztönzést adnak a tanuláshoz és a gyülekezeti élethez.
a) A Bibliatanulmányok, Tanítói mellékletek, White idézetek gyűjteményei elérhetők a Bibliatanulmányok honlapján
elektronikusan.
b) A tanulmányokhoz tartozó White
idézetek gyűjteménye a Kiadónál külön
kötetben megvásárolható.
c) A tanulmányok hanganyaga szintén elérhető a Bibliatanulmányok honlapján;
d) A PAX Tv közvetíti a szombatiskolai beszélgetéseket, új szolgáltatásként jeltolmácsolással, ill. az érdeklődők
videoüzenetben hetente megkapják a
felvételeket.
e) Facebook csoportban megtalálható a videobeszélgetés, a heti tanulmányok írott anyaga, bibliaszövegekkel,
White idézetekkel kiegészítve.
f) A Generálkonferencia új applikációt fejleszt ki a Bibliatanulmányok céljaira, amelynek a magyar nyelvű oldalát
mi töltjük fel és kezeljük, hogy világszerte elérhetők legyenek a magyar anyagok.
3) 2018. november 2–4. között Debre
cenben az Ifjúsági Osztállyal közös
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fórum keretén belül beszélgetünk a gyülekezetekkel.
5) Június 1–3. között országos sáfársági konferenciát tartunk Gödöllőn a
divízió és a Generálkonferencia Sáfársági
vezetőinek közreműködésével. Előadóink: David Neal, a Transzeurópai Divízió
Sáfársági Osztályának vezetője, valamint
Marcos Bomfin, a Generálkonferencia Sáfársági Osztályának a vezetője
6) Körzeti és regionális pénztáros
képzéseket tartunk az új kihívásokra való
tekintettel.
7) Kiadunk egy 49 napra szóló sáfársági áhítatos könyvet 7 hetes utazás az
igazán nagylelkű életre címmel.
8) Gyermektanító képzésen felhívjuk
a gyermektanítók figyelmét a gyermekek
sáfársági képzésére.
9) Felkérjük az Ifjúsági Szolgálatok
Osztályát, hogy ifjúsági rendezvényeken
beszéljenek sáfársági kérdésekről a fiatalokkal.
10) Új, színes tizedborítékokat tervezünk, amelyek információt tartalmaznak és motiválnak. Egy gyermekek részére tervezett tizedborítékot is meg fogunk
jelentetni ebben az évben.
Hegyes-Horváth Géza
osztályvezető
konferenciát szervezünk az egyetemista
korosztálynak a szombatiskola-misszió
témájában. Vendégünk lesz Patrick
Johnson, a TED Szombatiskolai Osztályának vezetője. A program részeként
kreatív szombatiskolai ötletbörzét szervezünk a fiataloknak.

4) A gyülekezetektől érkező igényeknek
minden erőnkkel igyekszünk eleget tenni
a Szombatiskolai Osztály munkatársaival (TET – Fürj György; DET – Zarka
Péter; unió – Zarkáné Teremy Krisztina).
Összesen 30 szombatiskolai napot tar-
tunk az ország gyülekezeteiben, amelyek az Éves tervben megtalálhatók.
Ezeknek a szombatiskolai napoknak a célja, hogy kiemeljük a szombatiskola aktualitását, fontosságát, fejlődési lehetőségeit.
Zarkáné Teremy Krisztina
osztályvezető
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A Személyes Missziószolgálatok
Osztályának 2018-as tervei
Küldetésünk segíteni a gyülekezeteket, lelkészeket és gyülekezeti tagokat lelki növekedésükben és abban, hogy személyes bizonyságtételükkel megdicsőítsék Istent és
a megváltás örömüzenetét elvigyék mindazokhoz, akik még nem ismerték meg Őt.
A Személyes Missziószolgálatok Osztálya a következő szolgálatokkal igyekszik
segíteni a gyülekezeteket lelki növekedésükben és missziós szolgálataikban:
1) A „Higgyetek az Ő prófétáinak!”
olvasómozgalom segítségével naponta
egy bibliai fejezet és a hozzá kapcsolódó
áhítat olvasására bátorítjuk testvéreinket,
valamint Ellen White könyveinek rendszeres, naponkénti olvasására, amelyekhez heti rendszerességgel egy rövid írás is
tartozik. Ezeket blogon, Facebook-on és
hírlevélben osztjuk meg naponként a testvérekkel. A napi olvasmányokat itt lehet

elolvasni: http://higgyetekazoprofetainak.
blogspot.hu/
2) Elkészítjük a 10 napos imaközösség anyagait és interneten a gyülekezeti
tagok rendelkezésére bocsátjuk. Napi
rendszerességgel blogon közzétesszük az
aznapra vonatkozó felolvasásokat és imacélokat, amelyek itt találhatók meg: http://
40reggeljezussal.blogspot.hu/
3) Bekapcsolódunk a világszéles imamozgalomba, amelynek segítségével heti
rendszerességgel tesszük közzé a Generálkonferencia által megfogalmazott imacélokat egy inspiráló lelki olvasmány kíséretében. A világszéles imacélok mellett
magyar vonatkozású imacélokat is közzé
teszünk.
4) Segédanyagokat teszünk elérhetővé a gyülekezeti tagok megtartásával és
a kimaradtak visszanyerésével kapcsolatosan, valamint a különleges szombatok

A Zenei Osztály tervei a 2018-as évre
„Élő összeköttetésünk kell legyen Istennel
imában, élő összeköttetésünk dicsénekekben és hálaadásban.” (Ellen White)
A Zenei Osztály az éves terv szerint végzi
célkitűzéseit, összhangban a Magyar Unió
öt évre tervezett stratégiájával. 2018-ban a
következő programokat szervezzük meg:
 zenei tábor, valamint annak zárókoncertjei;
 kórustalálkozók keretén belül jóté
konysági koncertek közösen az ADRA
alapítvánnyal;
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 igény szerint az unió, az egyházterületek, valamint az osztályok által szervezett programok zenei szolgálatainak
biztosítása.
A fenti tervek mellett a gyülekezetek
zenei vezetőivel folyamatosan bátorítjuk a
testvéreket, fiatalokat, hogy lelki ajándékaiknak megfelelően minél többen vegyenek részt az adott gyülekezet zenei életében, valamint körzeti kórusok szolgálatában. Testvéreink szívesen énekelnek,
zenélnek, mivel a szervezett kórustalálkozóinkon legtöbbször túljelentkezés van.

Balatonlelle Adventista Konferenciai Központ

megszervezésével kapcsolatosan, amelyek a gyülekezet nyitottságát, befogadó
készségét és a tagok megtartását segítik
elő. A segédanyagok a Magyar Unió honlapján, a Személyes Missziószolgálatok
címszó alatt lesznek elérhetők.
5) Körzeti hitéleti konferenciákon
segítjük a gyülekezetek megújulási és
missziós törekvéseit.
6) Személyes megújulást elősegítő 40
napos áhítatos füzetet készítünk a 40 reggel Jézussal program mintájára. A 40 reggel Jézussal könyv formájában is elérhető
az Advent Kiadónál.
7) Mivel minden negyedév első szombatja a Generálkonferencia programjában
ima- és böjtnap, lefordítjuk és a gyülekezet számára elérhetővé tesszük az erre
a célra készített segédanyagokat.
8) Az elkészült Diakónus kézikönyv
és munkafüzetek kapcsán körzeti és regionális diakónus képzéseket tartunk.
Hegyes-Horváth Géza
osztályvezető

Mindezen programok mellett az énekeskönyvet szerkesztő bizottság is folytatja tovább munkáját. Szívesen várjuk azon
testvérek jelentkezését, akik szívesen vállalnak szolgálatot elsősorban a fordítás
területén.
Hálásak lehetünk azért, hogy a jó Isten gazdagon megáldotta és megáldja az
egyház zenei szolgálatát. Feladatunkat annak fényében folytatjuk tovább, hogy az
unió ötéves stratégiájának három alappillére – imádat, közösség, misszió – mindenkor visszatükröződjön.

Bózsva Bibliatábor

Külső helyszín

június 11–17.

Építőtábor

június 11–17.

Építőtábor

június 18–24.

Bp.-Terézvárosi Gyül. tábor /
Csepeli óvoda

június 17–24.

Fürkésztábor

június 25–július 1.

Szünidei Bibliatábor

június 26–július 1.

Bp.-Újpesti–Debr.-Józsai Gyül.
tábor (Valdens tábor)

július 2–8.

Rákszövetség tábora

július 3–8.

Missziókonferencia

július 9–15.

Református tábor

július 8–15.

Ifjúsági tábor

július 16–22.

BLI tábor

július 15–22.

Találkozás Jézussal tábor

július 23–30.

ADRA tábor

július 22–29.

Túra- és biciklis életmódtábor

július 31–augusztus 6.

Református tábor

július 29–augusztus 8.

Zenei tábor

augusztus 7–13.

Lelkészcsaládok tábora

augusztus 9–12.

augusztus 14–21.

Szabad rendelkezésű hét

augusztus 12–19.

augusztus 28–szept. 3.

Nyugdíjasok tábora

augusztus 19–26.
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Pörneki Attila
osztályvezető

Szabad rendelkezésű hét
változatos programokkal

július 15–22.,
Borzont (Kárpátok) Túratábor

augusztus 13–21.,
Adventista Cserkész Nagytábor

AdventInfo

A Családi Osztály terve – 2018
A kiemelkedően sikeres családok
7 szokása
Családi evangelizáció Budapesten
április 23. és 27. között
A Családi Osztály 2018-as rendezvényei
közül egyet szeretnénk kiemelni, amely
minden bizonnyal sok családot fog megmozgatni. Biztosan sokan emlékeztek
még a tavaly májusi, kétestés, családi
evangelizációra, amelyet Willie és Elaine
Oliver, a GK családi osztályvezetői tartottak a Lurdy Házban. Mindkét este majdnem telt házas volt (180-200 résztevővel).
Az előadások felvételeit itt találjátok:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v=cCqsDbsmCPA&t=1346s
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v=7oyIVmV5v3A&t=213s
2018 áprilisában folytatódik a sorozat
és meghallgathatjuk a további 5 szokásról szóló előadást is, valamint a testvérek
maguk is bekapcsolódhatnak az utómun-

Búcsúzunk...

kába, amely már a gyülekezet falain belül
zajlik.
Április 23. és 27. között az Oliver Házaspár ismét itt lesz közöttünk. Az 5 estén
hirdetni fogjuk a folytatást, amely egy
ugyancsak 5 részes előadás-sorozat lesz.
Ezt a lelkipásztorok tarthatják meg gyülekezeteikben! A Családi Osztály ehhez
mindent biztosít: az előadások szövegkönyvét és PPT prezentációját.
Az 5 részes sorozat címe: „Házasság
2.0 – A kapcsolatot cseréld, ne a társadat!” Olyan témákat rakunk bele, amelyek
Testvérünk a jó Istent mindvégig nagyon
szerette, idős napjaiban is tudatosan készült
a Megváltóval való találkozásra. Rendszeres imái a közvetlen hozzátartozói számára is
erőt, áldott tapasztalatot jelentettek. Hitéről és
reménységéről szívesen tett bizonyságot a környezetében élőknek.
Emlékét tisztelettel és a feltámadás reménységében őrizzük meg szívünkben!
Czinkota András






Kiss Jánosné
sz.: Rácz Mária
1921–2017
Kiss Jánosné testvérünk 1921. január 20-án
született Kemecsén, egy nyolcgyermekes család elsőszülöttjeként.
1943-ban ment férjhez Kiss Jánoshoz. Házasságukból 5 gyermek (2 fiú és három lány)
született.
Mária néni 1948-ban Nyíregyházán felnőtt
keresztség útján kötött szövetséget a Mindenható Istennel és vált tagjává a Hetednapi Adventista Egyház Nyírpazonyi Gyülekezetének.
Önzetlen élete során mindvégig a családjáért és a gyülekezetéért élt, szolgálva Megváltóját.
1996-ban elveszítette férjét, ezt követően
lányával, Marikával élt, aki idős korában is sok
szeretettel, törődéssel gondoskodott róla.

Bondár Ilona
sz.: Birtalan Ilona
1927–2017
December 28-án a Bárándi temetőben (Hajdú-Bihar megye) vettünk búcsút a feltámadás
reménységében Bondár Ilona testvérnőnktől.
Testvérnőnk 1945-ben fogadta el a Jézus
Krisztus második adventjébe vetett hitet Erdélyben, s hitvalló keresztségben részesülve,
több mint 70 éven át volt hűséges, aktív tagja
a Hetednapi Adventista Egyháznak, férjével
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a gyülekezetben élő házaspároknak és az
egyházon kívüli érdeklődőknek egyaránt
nagy segítséget jelentenek a házasságuk
megújításában:
 A szeretet döntés kérdése
 A fű zöldebb – ha locsolod
 Szexuális integritás újragondolva
 Ajtót csapkodni bárki tud
 Új kapcsolat, új alapokon
Ezek az előadások minden lelkipásztor
számára elérhetők lesznek, nemcsak Budapesten, hanem az egész ország területén,
így a 7 szokásról szóró előadás-sorozattól
függetlenül is megtarthatók lesznek családi evangelizációs anyagként. Bátorítjuk a
gyülekezeteket országszerte, hogy éljenek
ezzel a lehetőséggel és vegyék be az éves
tervükbe, hogy ezáltal is minél több házaspárt és egész családot szólíthassanak meg
a megváltás üzenetével.
A háttérben már hónapok óta folynak
az előkészületek, és nagyon várjuk, hogy
újra megtöltsük az előadótermet (ezúttal
még magasabbra tűztük a célt, és 400 fős
termet foglaltunk), és átéljük Isten szeretetének kiáradását.
Dr. Mihalec Gábor
osztályvezető
együtt. Közel 50 évnyi házasság után veszítette
el férjét, majd 18 évnyi özvegységben élve a
Debreceni Gyülekezet közösségének tagja volt.
Örömét közeli hozzátartozóiban: gyermekeiben,
unokáiban és dédunokáiban találta meg.
Úgy emlékezünk reá, mint aki sosem rejtette véka alá hitét és reménységét. Idős korában többször volt életveszélyes, halálhoz közeli
állapotban, de Isten mindig megőrizte az életét,
kegyelmi idejét meghosszabbítva, hogy hálaadással a szívében mindent megköszönhessen
neki. Hálával fogadta minden lelki testvér, a
gyülekezet fiataljai, ismerősök és barátok látogatását.
Ravatalánál az Erdélyből és az ország különböző részeiből érkező népes, végtisztességet tévők előtt a Szabolcsi Adventista Férfikar
szolgált. Szilasi Zoltán lelkész pedig elhunyt
testvérnőnk egyik kedves igéjéről szólt a jelenlévőkhöz: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és
én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem,
hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.”
A sírnál a fehérgyarmati adventista rézfúvószenekar zenei szolgálatával, Restás László
gyülekezeti lelkipásztor pedig a feltámadás
igéivel szólt a gyászoló családhoz és a részvétnyilvánítókhoz.
„Boldog és szent, akinek része van az első
feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és
a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele…”
(Jel 20:6).
Szilasi Zoltán
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hírlevél

Szeretetszolgálat Jézus lábnyomán
A Győri Gyermekvédelmi Központban
Karácsony előtt a norvég Utekontakten Nittedal partnerszervezet munkatársaival, külföldi és magyar
önkéntesekkel ismét ellátogattunk
Győrbe, ahol találkozhattunk azokkal a gyerekekkel
is, akik a nyári
ADRA táborokban
részt vettek.
Bodnár Zsóka
hitoktató, és kuratóriumunk tagja
tanulságos, valós
sikertörténetet
mondott a gyerekeknek és fiataloknak. Az „Áldott
kezek” című dokumentumregényről mesélt,
dr. Ben Carson adventista sebész élettörténetét
megrázóan tárta a gyerekek elé, hogy mekkora
erő rejlik a szorgalommal végzett munkában és
tanulásban. Kiemelte, hogyha Isten is megáldja mindezt, akkor nagy távlatok nyílnak meg a
nehéz sorsú gyerekek előtt is, csakúgy, mint a
kis Ben életében.
Ajándékokat, játékokat, ruhaneműt vittünk
a kis barátainknak, ők pedig tiszta szívből örültek neki. Számos kisgyermeket és fiatalt ismertünk meg, akik az intézmény újabb lakói, de
sikerült velük is beszélgetnünk. Komolyabban
és vidámabban is. Jutott idő játékra, nevetésre

is, hisz nagy szükségük van a gyerekeknek a
jókedvre, szeretetre és együttérzésre. Mindegyikük egy-egy mély sebet, fájdalmat hordoz
a kis szívében. Akadnak olyanok,
akiket a szülei egyáltalán nem látogatnak. Gyermekvédelmi programunk jelmondata most is mélyen
igaz volt: „Fontos vagy Istennek!”.
Ebben a helyzetben nyomatékosan
igaz ez, amikor a szülő nagyon-nagyon messze van!
Dunaújvárosban
A kis csapatot nagyon várták már a
gyerekek a Dunaújvárosi Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatnál is, melynek munkatársai erre az alkalomra
meghívták azokat a gyermekeket,
akik
szüleikkel krízishelyzetben élnek.
Pappné Szigeti Gyopár, hűséges önkéntesünk karácsonyi
története után
élelmiszer egységcsomagokat,
téli ruházatot és
karácsonyi ajándékdobozokat osztottunk, és sokat játszottunk,
beszélgettünk velük.

Ózdon
Az Ózdi Család- és Gyermekvédelmi Központban az intézet munkatársai összeállított
kép- és videofelvételekkel vártak ránk. Levetítettek néhány emléket a nyári tábor programjairól, pillanatképeiről, mely (egyéb visszajelzések mellett)
tükrözi azt, hogy
a mélyszegénységben élő gyermekek részére
az ADRA tábor
hatalmas jelentőséggel bír.
A gyerekek
kedvence, „Zsóka néni” tanulságos története
itt is nagyon
megérintette őket, majd ezt követően közös játék vette kezdetét, utána élelmiszercsomagok,
ajándékok kerültek kiosztásra.
Ózdon családlátogatáson is voltunk. Egy
nehéz szociális helyzetben élő, 8 gyermekes
családnál, ahol az apuka az egyedüli kenyérkereső. Kevés fizetésért 60 km-re jár dolgozni, hajnali 4 órakor kel és esténként 8 órára
ér haza. Másfél szobában laknak, 2 heverőn
4 gyerek alszik, a nagyobb ágyakon 3-3 fő.
Csak így férnek el…
Az ajándékoknak és az élelmiszernek
nagyon örültek itt is! Munkatársaim és az önkéntesek nevében mondhatom, hogy jó volt
részese lenni a segítségnyújtásnak, és jó volt
mosolyt csalni a gyermekek arcára! Hálás
szívvel köszönjük meg minden támogatónknak
adományait!
(Lőrincz Melinda)

Jézus lábnyomán Tiszaburán
A Szolnoki Gyülekezet missziós szolgálatának támogatása
A 4561 főt számláló Tiszaburának halmozottan hátrányos helyzetű, támogatásra szoruló
lakossága van, mivel a település lakóinak
90%-a munkanélküli. Számos olyan lakóház van, ahol nincs bevezetett folyóvíz, sőt,
olyan lakóházak is vannak, ahol elektromos
áram sincs. Ilyenben lakik például egy 9 fős
család, ahol 7 kiskorú gyermek nevelkedik(!).
Mégis ragyog a fény Tiszaburán, mert
valahogy ebbe a kis faluba, amely messze
van minden olyan falutól, várostól, ahol adventisták élnek, ennek ellenére eljutott az
evangélium. A tiszaburai szórvány gyülekezetben 5 megkeresztelt tag van (ők az elmúlt
10 évben keresztelkedtek), és jelenleg 3 fő
készül keresztségre.
A tiszaburai testvérek nagyon aktívan
foglalkoznak a gyerekekkel és a rászoru-

lókkal. Minden héten van gyerekprogram a
gyülekezetben és a faluban is.
A karácsony előtti hideg időben testvéreink minden reggel teát főztek és az út
szélén forró teát és vajas kenyeret adtak az
iskolába menő gyerekeknek.
Az ADRÁ-tól az elmúlt években is kaptunk segélyt, de 2017. december 14-én meglátogattak minket az ADRA munkatársai és
néhány önkéntes is. Nemcsak a magyar adrások jöttek, hanem velük voltak a norvég
támogatók is.
A gyülekezet babgulyással várta a vendégeket, de természetesen elsősorban a falu
nélkülöző lakóira gondoltunk, ezért minden
éhes száj kapott friss, meleg ételt.
Ebben a programban 60 család részére
osztottunk élelmiszer-egységcsomagokat,

karácsonyi ajándékdobozokat, ruhaneműt
és játékot. Az ADRA vezetősége felvette a
kapcsolatot a helyi Családsegítő Szolgálattal, akikkel hosszú távú együttműködésben
állapodtak meg.
Hálásak vagyunk a jó Istennek azért,
hogy ott, ahol annyi nélkülözés és nehézség
van, „mégis ragyog a fény”.

Soós Róbert
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