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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Duna Bibliakonferencia
Minden, ami Biblia, minden, ami adventista
2018. március 2–4. között a gödöllői Szent
István Egyetem adott otthont a Dunamelléki Egyházterület által szervezett és az
Adventista Teológiai Főiskola által támogatott tudományos Bibliakonferenciának,
melynek fő célja az adventista gyökereink
megismerése, és ennek nyomán az adventista identitás megerősítése volt.
Mély víz! – Csak ÚSZÓKNAK!
Dr. Ősz-Farkas Ernő, egyházterületi elnök
köszöntőjében arról írt „Manapság nincs
időnk és türelmünk elgondolkozni, tömény gondolatmeneteket követni. Ahogy
a világban a gyorsétterem, a lelkiekben is
a könnyen emészthető táplálék népszerű,
amennyiben »déli tizenkét óránál« felhangzik az Ámen.” Így a legtöbben sokkal szívesebben pancsolnak a zavaros, sekély, parti vízben, és csak kevesen mernek
beljebb merészkedni, „a mélyre evezni”.
Ezen kevesek (135 regisztrált résztvevő, további közel 200 jelenlévő és a
Facebook számlálója szerint eddig 2400

megtekintő) a konferencia 15 előadója
segítségével tapasztalhatták, mily mély és
mily tápláló az élet vize.
Cél: Gondolkodásra ébresztés
Az előadók a testvéri közösség minden
tagja számára érthető módon tárták fel tudományos kutatásaik eredményeit. Hangsúlyozva, hogy nem elég felemlegetni
elődeink csodálatos vallási tapasztalatait,
felismeréseit, hanem példájukon felbuzdulva mindannyiunknak személyesen
kell a Biblia naponkénti kutatójává válni. Bátran feltenni régi és új kérdéseket,
megvizsgálni az ezekre adott válaszokat,
a Szentírás mérlegére tenni hagyományainkat, kialakult mítoszainkat.

Így kerültek az alábbi témák terítékre:
 A hívő ember családképét észrevétlenül befolyásoló eszmei áramlatok
(Dr. Mihalec Gábor)
 Önazonosság – személyes múlt
(Drs. Horváth Péter)
 Krisztus-várás a kereszténység törté
netében (Prof. Dr. Tonhaizer Tibor)
 Bibliatanulmányunk jelentősége (Zarka Péter)
 Az evangélium és a próféciák harmóniája (Cserbik János)
 Nők az evangélium munkájában (Heli Otamo-Csizmadia)
 Az egészségügyi üzenet hatásai
A gödöllői kórus szolgálata
(Dr. Ősz-Farkas Ernő)
 Adventista
pénzkezelés
(Stramszki István)
 Az adventista üzenet a Kárpátmedencében (Prof. Dr. Szigeti
Jenő)
 A magyarországi adventista
misszió legsikeresebb évei
(Bihari Csaba)
 A teológiai gondolkodás, hitelveink fejlődése (Dr. Szilvási
Szombati igeszolgálat – Honnan jössz, hová mész? címmel
András)
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Dr. Gallusz László, a Belgrádi Adventista
Egyetem tanára
 A jelenések könyve eszkatológiai
nyelvezete (Dr. Gallusz László, a Vajdaságból)
 Az Amerikai Egyesült Államok és
az amerikai puritanizmus (Dr. Szabó
János)
 Minneapolisz
1888,
Alfa
és
Ómega-válság, Az adventisták utolsó
nemzedéke (Prof. Dr. Szilvási József)
 Krisztus emberi természete és az adventista népi Krisztus-tan eredete
(Dr. Szallós-Farkas Zoltán, Erdélyből)
(A visszajelzések alapján ez utóbbi
témák foglalkoztatják leginkább a testvéreket.)
A REK és a Reménység TV – akiknek
ezúton is köszönetet mondunk áldozatos
szolgálatukért – által készített hang- és
videofelvételek szerkesztett formában
nemsokára elérhetőek lesznek a dunabibliakonferencia.hu honlapon. Vágatlan formában pedig a videó jelenleg is elérhető
a DET Facebook oldalán (fb.cob/hnadet).
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Értékelés
A szóban és írásban kapott vélemények
szerint kevés volt ez a hétvége, mert sokkal többet lehetne, sokkal többet kellene
tanulmányozni ezeket a kérdéseket, az
adventista gyökereinket, hitvallásunkat,
hogy honnan jöttünk, kik vagyunk. De
így is volt áldás, amit hazavihettünk, amit
a résztvevők fogalmaztak meg:
 „Krisztus-központúság”
 „tiszta, érthető teológiai alapokról
való tanítás”
 „gondolkodásra késztetett, felrázott”
 „együtt gondolkodás, találkozás testvérekkel”
 „a hangulat és a lelkiség”
 „új bibliatanulmányozási és gyakorlati megközelítések”
 „mélyen szántó gondolkodás. Nagy
öröm volt hallani, hogy vannak nekünk is nagyon jó előadóink. Fiatal,
tehetséges, lelki emberek.”
 „A szeretetközösség, és hogy választ
kaptam olyan kérdésre, ami a gyülekezetben felmerült.”
 „Az előadások számszerű gazdagsága
természetükből adódóan (is) lehetőséget teremtettek az önálló továbbgondolásra, nem kívántak »szájbarágni«,
támpontokat adtak, és nem a »spirituális Meki« használatára ösztönöztek.”
 „A hit és a vallásos tudomány összhangján túl Isten áldása jelen volt. Jó
volt az énekkarok szolgálata, színesítette, könnyedebbé tette a csak előadások hallgatását. Az új énekeskönyvből az énektanulás jó ötlet.”
 „…hogy gondolatokat hallhattam gondolkodó előadóktól, nem pedig keményre vasalt hitelveket, amiket üdvösségünk érdekében kötelező hordani.”
Végezetül
Hadd idézzem szintén dr. Ősz-Farkas
Ernő sorait: Szervezőként a legnagyobb

öröm megtapasztalni azt,
hogy: „A testvérek között komoly igény van elmélyültebb
igetanulmányozásra.
Az adventista gyökerek
és a mai adventista identitás
között szorosabb összefüggés
van, mint ahogy eddig gondoltuk. Atyáink vívódásai,

Fent: Dr. Szallós-Farkas Zoltán
előadása Krisztus emberi
természetéről
Balra: Dr. Ősz-Farkas Ernő
szekció-előadása az egészségügyi
üzenetről

küzdelmei, megtalált igazságaik és akár
zsákutcáik is nagyobb hatással vannak a
mai gondolkozásra, mint képzelnénk. A
múltat ismernünk kell ahhoz, hogy legyen
jövőnk.
Amikor visszatekintünk a múltba, az
elődeink Ige iránti szeretetét, áldozatkészségét kell áthoznunk a jelenbe azokkal a
pillérekkel együtt, amelyekben konszenzusra jutottak. Jellemző egyházunkra, hogy
csak 1980-ban fogalmazta meg a hitelveit,
és soha nem zárta le azt, hogy a világegyház szintjén ezek tovább fejlődjenek, ahogyan a Szentlélek vezeti az Ő népét a teljes
délig. Ezért nincsenek dogmáink, de van
Bibliánk és Istenünk, akié a teljes világosság, és aki a bölcsesség forrása.
A múlt hiányos ismerete oda vezethet,
hogy hitelvi szintű jelentőséget tulajdoníthatunk olyan elméleteknek is, amelyek a
fő vonulattól való elhajlások voltak annak

idején. Ez a konferencia ilyen témákat is
érintett. Egyik sem volt a 28 hitelv része,
ami azt jelenti, hogy még több okunk van
továbbkutatni, együtt gondolkodni, azzal a
lelkülettel, ahogy az atyáink kezelték egymást, sok eltérő megközelítés mellett is.”
Az online kérdőívet kiöltők 94%-a
szeretné, ha jövőre is folytatnánk. Rengeteg értékes javaslatot kaptunk. De, hogy
mi lesz a következő Duna Bibliakonferencia tematikája? Adventista próféciamagyarázat, személyes hitélet, misszió
kérdése, szombat? Ez legyen meglepetés.
Addig is, vegyük kezünkbe a Bibliát,
és gyermeki alázattal, tanítható lelkülettel, nyitott lélekkel adjunk esélyt a Szentléleknek, hogy továbbvezessen minket a
megértésben. „Mert bölcsesség megy a
te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben
gyönyörűséges lesz” (Péld 2:10).
TSZ

Az Adventista félóra
következő műsorát
április 13-án, pénteken,
13.30-kor sugározza
a Kossuth Rádió.










Az AdventInfo következő
száma április 28-án
jelenik meg.
Híranyagaink teljes
terjedelmükben olvashatók
honlapunkon:
www.adventista.hu
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AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA
a 2018/2019-es tanévre

Teológia alapszak – Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, akik gyülekezeti szolgálatukat alaposabb bibliaismerettel szeretnék végezni,
illetve a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni.
Az alapképzés hároméves: nappali vagy levelező formában.
A záróvizsgát tett hallgatók Teológus (BA) diplomát kapnak.
A jelentkezés feltételei: Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:
 Érettségi bizonyítvány másolata
 Önéletrajz
 Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak)
Jelentkezési határidő: 2018. május 20.
A felvételi vizsga írásban és szóban történik:
– Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából
– Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából
A felvételi vizsga helye és időpontja: ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.,
				
2018. június 24. (vasárnap) de. 10 órától.

Új

képzés!

Teológia Mesterképzés – Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkeznek és a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos ismereteket szeretnének szerezni.
A mesterképzés kétéves (4 félév), a tanórák tömbösített formában kerülnek megtartásra.
A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles teológus (MA) diplomát kapnak.
A képzés során két specializáció közül lehet választani:
1) Adventista tanulmányok
2) Keresztény művelődéstörténet

A jelentkezés feltételei: Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:
 Felsőfokú oklevél másolata
 Önéletrajz
 Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak)
Jelentkezési határidő: 2018. május 20.
A felvételi vizsga írásban és szóban történik: A vizsga anyaga és követelményei megtalálhatóak az intézmény honlapján.
A felvételi vizsga helye és időpontja: ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.,
				
2018. július 1. (vasárnap) de. 10 órától.

Szakirányú továbbképzések – Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi szakirányú továbbképzéseket
hirdetjük meg:
 családi életre nevelés
 életmód-tanácsadó teológus
 életmód-tanácsadó lelkigondozó
Jelentkezési határidő: 2018. július 15.
További részletek és a jelentkezési lap letölthető a főiskola honlapjáról (www.atf.adventista.hu), vagy
a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 30/668-6333; e-mail: atf@adventista.hu).
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Nőtestvéreink figyelmébe ajánljuk!

Az Ő lábnyomában haladva
Női konferencia
„Szeretnéd, ha megújulna az életed a
mindennapok elvárásai között? Gyere el
a konferenciára! Megtudhatod, miként
lehetünk kedvesebbek, hatékonyabbak és
boldogok ebben a rohanó világban, miközben Jézus lábnyomában haladunk.”
A meghívás minden hölgynek szól,
a már előre kiküldött plakáton. A Női
konferencia előadói: Raquel Arrais, a
Generálkonferencia Női Szolgálatok Osztályának igazgatóhelyettese és Clair Sanches-Schutte, a Transzeurópai Divízió
Női Szolgálatok Osztályának vezetője.
Időpont: 2018 április 20–22. Helyszín: 1062 Budapest, Székely Bertalan u.
13., Terézvárosi Gyülekezet.
A konferencián való részvétel mindenkinek ingyenes, csak a szállás- és úti-

Házaspárok

A konferencia előadói: Raquel Arrais (balra)
és Clair Sanches-Schutte (jobbra)
költséget kell fizetni. A vidékről érkező
hölgyek részére szálláslehetőséget tudunk
ajánlani a Fábry Zoltán Leánykollégiumban (cím: Budapest VII. kerület, Hársfa u.
4. sz.; telefon: 06-1/322-0453 vagy e-mail
cím: miko.szilvia92@gmail.com). A szállás díja 3015 Ft/éj/fő, ami érkezéskor, a
helyszínen fizetendő.

figyelmébe

ajánljuk!

A kiemelkedően sikeres családok
7 szokása
Willie és Elaine Oliver újra Magyarországon!
A kiemelkedően sikeres családok 7 szokása címmel tart 4 estés családi evangelizációs sorozatot Willie és Elaine Oliver.
A házaspár együtt vezeti a Generálkonferencia Családi Osztályát, akik előadásaikkal párok és családok százezreit érintették
már meg szerte a világon. Az év 365 napjából legalább 250-et az otthonuktól távol
töltenek azért, hogy minél több emberrel
ismertessék meg a boldog családi élet titkait. Együtt több könyv szerzői, valamint
a „Real Family Talk” többszörösen kitüntetett tévés magazinműsor műsorvezetői.
Willie és Elaine már járt nálunk 2017
májusában, amikor a 7 szokásból kettőt
bemutattak. Az előadások felvételét teljes
terjedelemben megnézheted itt:
– https://www.youtube.com/watch?v=cCqsDbsmCPA&t=2662s és
– https://www.youtube.com/watch?v=7oyIVmV5v3A&t=3251s
2018 áprilisában bemutatják a maradék 5 szokást, amelynek kialakításával a
családi életedet újabb magaslatokba emelheted!
Időpont: április 24–25–26–27, este
18.00 óra.

A kiküldött jelentkezési lapon legkésőbb április 8-ig lehet regisztrálni.
A konferencia ideje alatt teljes étkezést biztosítunk azok részére, akik szállást
is kérnek. A regisztráló hölgyek részére
(akik szállást nem igényelnek, de részt
vesznek) szombat és vasárnap délben ebédet biztosítunk.
További információ a 06-30/6880967-es mobilszámon, illetve a zsoka.
b62@gmail.com e-mail címen. Postai
cím: Hetednapi Adventista Egyház, Dr.
Tokics Imréné, 2119 Pécel, Ráday u. 12.
Szeretettel várunk benneteket erre a
hétvégére! Ez egy rendkívüli és vissza
nem térő alkalom lesz, amikor lelkileg
megerősödve, új lendülettel szolgálhatunk
tovább. Hívjátok leányaitokat, barátnőiteket, kolléganőiteket!
Testvéri üdvözlettel az NSZO munkacsoportja nevében:
Bodnár Zsóka
megbízott osztályvezető

Helyszín: Lurdy Ház, 6-os terem
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.
12–14.)
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött! A regisztrációhoz minden
részletet megtalálhattok a www.gyereahogyvagy.hu weboldalon.
A négyrészes előadás-sorozathoz további missziós lehetőséget is kínálunk a
gyülekezeteknek. A lelkipásztorok részére kidolgozunk egy további családi előadás-sorozatot Házasság 2.0 – a kapcsolatot cseréld, ne a társad! címmel, amelyet
folytatásként a gyülekezetekben megszervezhettek. Azokat a helyszíneket, amelyek vállalják a folytatás megszervezését,
már a 4 estén is hirdetni fogjuk.

Az evangelizációs sorozat előadói: Willie és
Elanie Oliver

Dr. Mihalec Gábor
családi osztályvezető

Egy körzeti együttlét áldásai
Szivási József testvér, az ATF dékánja jelenlétében töltöttük a február 17-i szombatunkat a Miskolc „B” Gyülekezetben.
Tartalmas igehirdetés erősített meg bennünket a lelkiismereti döntésünk kérdésében. Mennyire vigyáznunk kell érzékenyen és kifinomultan a másik ember, testvér
„éretlen” ismeretére. Legyünk rendkívül figyelmesek és tapintatosak e tekintetben is,
Pál gondolatát követve a bálványáldozati húsok fogyasztása példáját megértve. Másik
nagyon fontos tanítás a Sola Sciptura elve. Ne magyarázzuk a magunk „forrásából” az
Igét. A Biblia magyarázza önmagát.
Áldott együttlétünket az ózdi, izsófalvi, kazincbarcikai, bükkszentkereszti és a Miskolc „A” gyülekezetbeli testvérekkel töltöttük. Közös ebédünket kedves beszélgetések
közben fogyasztottuk el.
Árvai Jánosné
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Hitmélyítő Érden
Érd néhány évtizede még Európa legnagyobb faluja volt. Most megyei jogú
város. A legújabb statisztika szerint az
egyik leggyorsabban növekvő település
Budapest agglomerációjában. Bizonyára
sejti az Olvasó, hogy most nem a város
statisztikai adatairól lesz szó, hanem a
gyülekezetről.

Az Érdi Gyülekezet a magyar viszonyok között a nagyobbak közé sorolható. A város központjától karnyújtásnyira
emelkedik az impozáns gyülekezeti épület.
Itt volt 2018. február 17-én a regionális hitmélyítő alkalom. A gyülekezet vendégei Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke
és dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke voltak. Az alkalomra Pesterzsébetről, Soltról,
Szigetszentmiklósról és Ráckevéről jöttek
el a testvérek.
Délelőtt a szívet melengető versek és
kórusszolgálatok között hallhattuk, hogy
miért jön el Jézus, és hogyan várjuk Őt.
A vendéglátó gyülekezet finom ételek alatt roskadozó terített asztallal várta
az ebédszünetben a testvéreket. Alkalom
adódott közben testvéri-baráti beszélgetésre, tapasztalatcserére.
Délután a gyülekezetek beszámoltak
a náluk folyó munkáról, tapasztalatokról.
A beszámolók között szolgálatok melengették a jelenlévők szívét. Hallhattunk az

unió és a terület terveiről is, és a testvérek
kérdéseire is válaszoltak vezetőink.
Bárcsak mindenki elkötelezettebbé
vált volna a szolgálatban, aki részt vett
a programon, és azok is, akik a NET-en
követték az eseményeket!
Gyürüs István

Presbiterszentelés Székesfehérváron
2018. február 24-én a székesfehérvári
ifjúsági hétvégén részt vevő fiatalok egy
különleges alkalmon ünnepelhettek együtt
a helyi közösséggel. Dr. Ősz-Farkas Ernő
DET elnök presbiterré szentelte az A gyülekezet két fiatal tagját: Potempski Dániel
Konrádot és Benjamin Alexet. A felelősségre, szeretetre és áldozatvállalásra
buzdító prédikációt kórusszámok és vers

tette még szívhez szólóbbá. A presbiterek
bizonyságtétele mindenki számára biztatást jelentett, hogy érdemes életünket Isten végtelen szeretetében élni. Örömünket
fokozta, hogy ezt a napot Székesfehérvár
két gyülekezete együtt élhette át.

Érték(t)rend

tok is, amit a fiataloktól hallhattunk. A délelőtti és délutáni istentisztelet alkalmával
a helyi fiatalok kipróbálhatták magukat új
szerepekben, így a köszöntőzsoltár és a
hálaszöveg felolvasása, az adománygyűjtés és az óravezetés is a fiatalok feladatává
vált. A közös éneklések igazán jó hangulatot adtak az ifjúsági napnak.
A prédikáció, amit Palotás Kristóf tartott, egy olyan témát járt körül, ami a mai
hívő, de a nem hívő ifjúságot is érinti: az
elköteleződés Isten mellett. Ez a téma az
idősebb tagok érdeklődését is felkeltette,
hiszen az ő felelősségük is a fiatalok terelgetése a jó irányba.
Ám ez a nap itt még nem ért véget,
hiszen a már számtalanszor megrendezett
nyíregyházi ifjúsági est ezen a napon sem
maradt el. Olaszország nevezetességei és
ételei kötötték le az egybegyűlt csapatot
egy kvíz formájában, később pedig egy
már kötetlenebb, de mindenképpen remek
hangulatú társasjátékozás került sorra.
(Cz. Karina)

Regionális ifinap Nyíregyházán
2018. február 17-én a Nyíregyházi Gyülekezet nagy örömére sok vendéget –
köztük több fiatalt is – tudtunk fogadni
különböző helyekről, mint Fehérgyarmat,
Nyírbátor, Nyírpazony és Biri. Ennek a
napnak elengedhetetlen részét alkotta az a
sok szolgálat, többek között énekszolgála-

(Hellinger Áron)

Néhány személyes vélemény a napról:
Cs.R.: Milyen áldásokban volt részed a regionális ifi
napon?
5

„Abban az áldásban volt részem, hogy találkozhattam és együtt énekelhettem olyan emberekkel,
akikkel ritkán találkozok. A legkedvesebb ének az
Alleluja, Alleluja volt.” (Hegyes Dorina, Fehérgyarmat)
Cs.R.: Hogyan érezted magad az Olasz esten, milyen
események voltak ezen az alkalmon?
„Nagyon jól éreztem magam, jó volt a hangulat,
mindenkinek jó volt egy kis kikapcsolódás a hétköznapból, és szerintem az ilyen alkalmak pont jók
erre. Először volt egy kis kvíz játék, amit mindig is
szerettünk játszani. Amellett, hogy jó program,
még tanulni is lehet belőle. Ezután volt egy kis
tesztelés, Olaszországhoz kapcsolódóan fűszereket
kellett kitalálni az illatuk alapján. Az utolsó társasjáték pedig a Dixit volt, ami esélyt ad egy kis belátást adni a másik ember belső énjébe, gondolkodásába. Pontosan nem tudom, hogy hányan voltunk,
de örültem mindenkinek, aki ott volt és részt vett
az estén.” (Sebők Dominik, Ófehértó)
Czirják Karina, Csalami Renáta
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Lépések a sikeres élet felé
Regionális ifjúsági nap a Terézvárosi Gyülekezetben

Február 24-én Regionális ifjúsági nap
volt a Székely Bertalan utcai, központi

gyülekezetben. A felemelő, közös énekek,
a fiatalok szolgálata segítette a résztvevő-

ket különös módon megtapasztalni Isten
jelenlétét, Isten imádatának örömét.
Palotás Kristóf beszélt arról, hogy mi
is a siker a mai világban. Mik azok a lépések, amik ezen az úton végigvisznek.
Mi a siker társadalmunkban és mi a győzelmet adó siker a Bibliában. Egy érdekes
és elgondolkodtató gyakorlati előadást
követően közös ebéddel voltak megvendégelve a fiatalok. Ebéd után a fiataloknak
lehetőségük volt beszélgetni, megosztani
egymással gondolataikat, tapasztalataikat
a sikerről, a kudarcról, több szemszögből
megvilágítva ezt a kérdéskört. A délutáni
istentiszteletet követően pedig közösségi
játékokkal és pingpongozással zárult ez a
kellemes szombati nap.
Város Viktória

Regionális ifjúsági hétvége és
szeretetszolgálat Ráckevén
Ráckevén a fiatalok elhatározták, hogy
minden hónapban segítenek ételt készíteni a rászoruló embereknek. Az első ilyen
alkalom az ifjúsági világnapot megelőző
héten egy ifjúsági hétvége keretében történt, március 11-én. A hétvége témája: Sötétségből világosság volt. Azért kaptunk
világosságot, hogy világítsunk.
A fiatalok az ifjúsági hétvége utolsó
napján negyedóra alatt meghámoztak 30
kg krumplit. – Ha sok kéz van hozzá...
A hagymaszeletelés először késsel
történt, ami sírásra fakasztotta szorgos
fiataljainkat. Még jó, hogy aztán kaptunk
egy segédeszközt, ami pillanatok alatt
megoldotta a kérdést.

Amíg a
bográcsban
rotyog a paprikás krumpli,
elmondom mi
az, ami a megszokottól eltérő. A fiatalok a Bibliából kapott inspi- r á c i ó
alapján azt tervezték, hogy együtt esznek
a meghívott vendégekkel. Ahogy anno
együtt evett az árva, özvegy, lévita és a
módosabb ember is „így örvendve az Úr
előtt.”
Megterítették az asztalt és várták a
vendégeket... Az együttes étkezésnek különös varázsa volt.

ÉS Napok – 2018 Gödöllő
A minden évben megrendezésre kerülő
Ének- és Sport Napoknak március 15–18.
között idén is Gödöllő adott otthont.
A fiatal, horvát nemzetiségű előadó,
Dario Kovacevic, nagy lelkesedéssel tartotta előadásait, melyek vezérgondolata a

„Vízió” volt. Vízió, szemlélet, látás. Isten
üzenete arra tanított minket, hogy a próbák közepette is reménységgel nézzünk a
jövőbe, és bízzunk mennyei Atyánkban,
aki a lehető legnagyszerűbb ajándékot
szeretné nekünk odaadni. Ezt erősítette bennünk a lendületes
mottóének is: „Fényeddel
hívsz, s én újra látom, az
otthon merre vár. Fényeddel kormányozd hajómat!
Zúghat minden, így partot
ér.”
A négy nap alatt nemcsak a lelkünk lett megmozgatva, hanem a testünk is, rengeteg sportbajnokságra került sor egyéni
és csoportos szinten (ping6

Akik nem jöttek el, azoknak elvitték
az ételt. Itt az volt a tapasztalat, hogy az
emberek jobban éhezték a beszélgetés lehetőségét mint az ennivalót.
Hátha inspirál valakit…
Gyűrűs István

pong, squash, bowling, floorball, röplabda, focilabda). Az esték is jó hangulatban
teltek a teaháznak köszönhetően, ahol lehetőségünk nyílt jobban megismerni egymást, illetve új kapcsolatokat teremteni.
Találkozhattunk Romániából, Szerbiából
és Angliából, a Newbolt College-ról érkezett fiatalokkal is, akik közül többen is
szerepeltek a szombat este megrendezett
színvonalas Got Talenten.
Úgy érzem, minden résztvevő nevében nyilatkozhatom, hogy nagyon hálásak
vagyunk ezért a hosszú hétvégéért, azért,
hogy közösségben lehettünk egymással és
Istennel.
Anna Ráhel
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Ifjúsági Világnap
– Legyél te a prédikáció!
Idén március 17-én került megrendezésre az Ifjúsági Világnap, amelynek célja,
hogy a gyülekezetek fiataljaikkal az élen
lépjenek ki a komfortzónájukból, a szombati istentiszteletek megszokott kereteiből, és tetteikkel Isten szeretetét közvetítsék embertársaik felé.
Miközben
megtapasztaltuk,
milyen jó Isten áldása csatornáiként
élni, eldöntöttük: a
jó cselekvését nem
fogjuk abbahagyni.
Folytatjuk! Csatlakozva ahhoz a több
ezer fiatalhoz, akik
a világ minden táján ezen a napon a
szeretet tetteivel hirdetik Isten szeretetét,
Magyarországon is ezt tettük több helyszínen.

Az ÉS Napok országos ifjúsági rendezvény
keretében fiatalok két
településen, több helyszínen az ADRÁ-val,
a Gödöllői és Isaszegi
Gyülekezettel együttműködve tartós élelmiszercsomagokat
osztottak, Egészség
Expóval szolgáltak. A kedvezőtlen
időjárás
ellenére
a résztvevők több
mint fele örömmel
vett részt ebben a
szolgálatban, közülük többen azzal
a vággyal, hogy ne
csak évente egyszer, hanem többször is részt vehessenek
gyülekezetükkel, más fiatalokkal jótékonysági szolgálatokban.

Különös élmény volt látni a résztvevő
fiatalok lelkesedését ebben a projektben,
valamint annak az örömnek a megtapasztalását, amit az embertársaikért végzett
szolgálat eredményezett.
K. P.

Kapcsold be a Wi-fi-t!
Ezzel a címmel tartottunk Sándorfalván
regionális ifjúsági napot március 3-án.
Ahogy a cím is sejtteti, a rendezvénynek
az volt a célja, hogy segítse a fiatalokat
– a maguk nyelvezetén és stílusában –
kapcsolatot létesíteni Istennel, minden jó
dolog forrásával. A nap izgalmasan indult,
hiszen előző éjjel ónoseső esett, ami nagyon megnehezítette a közlekedést. Ennek ellenére több, mint 100 fiatal, közel
200 résztvevő jött össze Csongrád, Békés,
sőt még Hajdú-Bihar megyéből is.

Egy olyan fiatal, aki értékek és elvek
mentén akarja megélni az életét, sok értetlenséggel, olykor akár megvetéssel is
találkozik, hiszen nem átlagos dolog ma,
ha valaki nem káromkodik, nem fogyaszt
alkoholt, sőt még a szexualitását is a házasságra tartogatja. Fontos, hogy ebben a
sebezhető életkorban, minél több megerősítést kapjanak a lányok és fiúk, hogy nincsenek egyedül, hogy az a gondolkodásmód, amelyet követnek, nem életidegen,
hogy érdemes az életük minden területén
a kiválóságot célként kitűzni maguk elé.
Az előadók (Osvald László, Palotás
Kristóf és Mihalec Gábor), valamint a
házigazda gyülekezet is mindent megtett
annak érdekében, hogy a résztvevők feljethetetlen napot éljenek át. A nap során a
fiatalok rövid előadásokat hallhattak (íze-

lítő a témákból: Mire jó a Wi-fi?, Állítsd
a Wi-fidet 4-es jelerősségre!, Megosztod a
hotspotod?), sokat énekeltek és természetesen, ami minden tizenévesnek nagyon
fontos: ettek. Az ételeket az adventista
gyülekezet készítette (több száz töltött
káposztát, fasírtot és paprikáskrumplit),
majd a délutáni közösségépítő játékok
után 50 pizza is úgy elfogyott, hogy csak
az üres dobozok maradtak hírmondónak.
Az előadások hamarosan megtekinthetők
lesznek gyülekezetünk Facebook oldalán
és Youtube csatornáján (Sándorfalvi adventisták).
Este levezetésként átsétáltunk az iskolába, ahol a két tornateremben röplapda,
kézilabda és foci várta az ifjakat. Ámulatba ejtő egy ilyen rendezvényén látni, hogy
sportolni lehet veszekedés, csúnya szavak
nélkül, és a másikat helyzetbe hozó, sőt
még az ellenfél sikereinek együtt örülő
módon is. A következő regionális ifi napot
november 23-án tartjuk!
Dr. Mihalec Gábor
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Isten megért bennünket
Nemzetközi Női Imanap
A Nemzetközi Női Imanap alkalmából a
Női Szolgálatok Osztályának három vezetője látogatott el 2018. március 3-án a
Miskolc „B” gyülekezetbe. A bemutatkozás során megismerhettük ezt a speciális szolgálatot, aminek elsődleges célja,
hogy Krisztust emelje fel az egyházban
és a világban úgy, hogy a nők speciális
talentumait, a csak rájuk, nőkre jellemző
adottságokat maximálisan kihasználja.
A világszéles egyház ezen a napon
nemzetközi imanapot tartott az afrikai
nőkért, így először egy imában együttesen könyörögtünk az itt élő, nehéz sorsú
nőtársainkért. A délelőtti istentisztelet alkalmával Bodnár Zsóka Illés próféta példáján keresztül mutatta be, hogy még a
legnagyobbakat is megkísértheti a nehézségek kapcsán a csüggedés vagy akár a
depresszió. Isten azonban ilyenkor is mellettünk áll, ismeri gyengeségünket és erőt
ad, hogy talpra álljunk. Mivel a nőknek
gyakran számos területen kell egyszerre
helytállniuk, ez gyakran vezethet kimerültséghez, elcsüggedéshez, így a próféta
példája bátoríthat mindannyiunkat, hogy
ilyenkor se adjuk fel.
A délutáni alkalmon dr. Tokics Mária
és Bihari Edit mutatta be részletesebben

az NSZO tevékenységét. Megtudhattuk, hogy mik a
lelki asszony jellemzői,
megismerhettük az általuk
szervezett különleges programokat (imareggeli, kreatív foglalkozások,
anya-lánya program stb.) vagy a bárki
számára interneten is elérhető tanulmányokat, sorozatokat (A remény és gyógyulás otthonai, Nők a Bibliában és én,
Lányok Krisztusért stb.). Az előadások
során olyan aktuális témák is előkerültek,
mint a családon belüli erőszak vagy a serdülő lányok nevelése a mai világban.
Végül egy „terített” bemutató asztalon számos, szemet gyönyörködtető ajándék, kézműves remek várt minket, ahol
kézzel foghatóan kaphattunk példát arra
vonatkozóan, hogy egy-egy közös tevékenység, gyakorlati elfoglaltság hogyan

Megalakult a 112. Kubinyi Zoltán
cserkészcsapat
2018. március 3. jeles nap a magyar adventista
cserkésztörténelemben: új cserkészcsapat alakult
Ahogy minden jeles dátumnak, ennek is
hosszú előtörténete van. A hódmezővásárhelyi csapat története 2013-ben kezdődött, amikor két veterán cserkészvezető
gyülekezeti apuka meggyőzte egymást
arról, hogy ha ők maguk nem csinálnak
cserkészetet a fiaiknak, más nem fog
helyettük. És mivel nem akarták, hogy
a fiúk e nélkül az életre szóló és életet
formáló élmény nélkül nőjenek föl, őrsöt
szerveztek a szombatiskolai csoportjukból. Elkezdtek kijárni velük a városszéli
erdőbe, a természetben való élet alapjaira
és a cserkésztörvényben megfogalmazott
gyakorlati kereszténységre tanítani őket.
A kezdeményezésnek gyorsan híre
ment. Jöttek fiúk a szomszédos gyülekezetekből és az osztálytársak közül egyaránt.
Így indult útjára a hódmezővásárhelyi
Hód őrs, amely a három, már működő adventista cserkészcsapat közül a budapesti

Huenergardthoz
csatlakozott.
Ahogy
te lte k a z
évek, több Hódban is cserkészvezetői hivatás ébredt. Közülük ketten a tavalyi év
során elvégezték az őrsvezetőképzőt, ahol
felkészítették őket arra, hogy egy-egy,
náluk néhány évvel fiatalabb fiúkból álló
„banda” vezérei legyenek. Az őszi gyülekezeti cserkész szombat és az azt követő
toborzás nyomán megalakult a 4-5.-es
fiúkra alapozott Gímszarvas, és a 7-8.-os
fiúkat tömörítő Tűzpióca őrs. Mindkettőbe járnak adventista és más hátterű fiúk
vegyesen, hiszen a fiatalok körében végzett bel- és külmisszió egyformán fontos
a cserkészet értékrendjében.
Idén újabb jelöltet küldtünk őrsvezetőképzőbe, aki a hamarosan induló lány
8

hozhat
közelebb
embereket egymáshoz és Krisztushoz.
Sok kreatív ötletet
vihettünk magunkkal a jövőre nézve,
hogy a saját gyülekezetünkben,
környezetünkben
alkalmazhassuk ezeket, természetesen a
saját egyéniségünknek, céljainknak megfelelően átalakítva.
Köszönjük ezt a különleges alkalmat,
ahol érezhettük, hogy ha engedjük, Isten
képes minden nőt, legyenek bár a legkülönbözőbbek, különleges módon felhasználni mások szolgálatában! És persze igaz
ez férfi testvéreinkre is, de az már egy másik történet…
Ládiné Pintér Tímea

őrsünk vezetője lesz.
Ez a növekedés alapozta meg azt a
kérvényünket, amit az év elején nyújtottunk be a Magyar Cserkészszövetséghez,
és amit annak Országos Tanácsa 2018.
március 3-i ülésén hagyott jóvá. Bár ettől nem lett egy csapásra több adventista cserkész, ez a váltás mégsem öncélú:
immáron a dél-alföldi régióban is hivatalosan jelen van az adventista cserkészet,
és képviselheti egyházunk értékrendjét.
Ezt igyekeztünk közvetíteni mindjárt névválasztásunkkal is: csapatunk névadójául
egy 2. világháborús adventista embermentőt, Kubinyi Zoltánt választottuk.
Jó munkát, 112-es Kubinyi!
Dr. H. M.

Csapatunk FB oldala:
www.fb.com/cserkeszekhmv/
Adventista cserkészek és barátaik a FB-on:
www.fb.com/groups/adventistacserkeszekesbarataik/
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Csendes hét Tiborszálláson
Minden ember életében vannak kihívások. Van akinek több, van akinek kevesebb. Végzős hallgatóként nekem talán
kissé több jutott így utolsó félévre, de
visszatekintve minden egyes perce áldás
volt. Idén, január utolsó, illetve február
első napjait a Tiborszállási Péchy László
Adventista Általános Iskolában töltöttem,
mint vendég tanár. Az iskola vezetősége
kért fel, hogy az úgynevezett Csendes hét
szervezésében, lebonyolításában segítsek.
A Csendes hétről azt kell tudni, hogy
ez egy saját kezdeményezése az iskolának. Minden félév első hetében rendezik
meg, mindig egy bibliai téma körül forog

az egész hét. A mostani témánk a lélek
gyümölcse volt. A hetünket egy közös
áhítattal kezdtük, ahol együtt volt mind a
nyolc osztály és a tanárok is. Nagy kihívás
volt úgy beszélni, hogy le tudjam kötni az
elsős és a nyolcadikos figyelmét is. Az
egész hetet átitatta a lélek gyümölcsének a
„képe”. Hittanórákon arról beszélgettünk,
hogy miért fontos az, hogy egy erény se
hiányozzon az életünkből. Rajzórákon
minden osztályban az volt a feladat, hogy
egy erényt rajzoljanak le. Informatikaórán
számítógépes bemutatót terveztek meg
a diákok, ugyancsak az erényekről. Az
egész hetet átszőtte a pontgyűjtés, ugyanis

„Gyarapodának számban naponként…”
Evangelizációs sorozatot tartottunk február 5-10-ig Telkibányán, ahol megtapasztaltuk a fenti Igében foglalt lelkesítő csodát. Farkas Attila testvér hirdette
Istennek Igéjét a falusi emberek
nyelvén, sok saját tapasztalattal
személyessé téve az üzenetet.
A gyermekek is aktívan bekapcsolódtak a szolgálatokba
minden este, majd örömmel vettek részt a számukra szervezett
vidám és élvezetes foglalkozásokon.

Az első alkalommal 7 vendég jött el,
ami nagyon szép szám egy kicsi településen, de hála legyen az Úrnak, hogy napról

Szász Barna Szilárd,
ATF HÖK elnök
napra többen jöttek, és nemcsak eljöttek,
hanem éberen figyeltek végig a prédikációra. A záró napon már 22 vendégnek örvendhettünk, és testvérekkel, gyerekekkel
együtt 50-en dicsőítettük a jó Istent.
Az evangelizációs istentiszteleteken
sokat énekeltünk, ismerős és új dallamokat is, különös figyelmet szentelve az idén
100 éves hangjegyes kiadású Üdv és Adventi énekeskönyvnek.
Isten áldja meg és érlelje termővé az
elvetett magot a hallgatók szívében!
Molnár Miklós

Isten csodálatos teremtett világa
Március 5-én Békésen, a Szegedi Kis
István Református Gimnázium és Általános Iskolában tartott előadást ifj. Csókási
Pál Isten teremtésének célszerűségéről,
komplexitásáról, precíz kimunkáltságáról
és a fenntartás összhangjáról.
Az előadást a 7–10. évfolyamos diákok
természettudományos projektjét követően
mintegy 80 diák és pedagógus hallgatta
meg.
Az előadáson Föld-Hold viszonnyal
összefüggésben arról a három tényezőről
hallhattunk, amelyek a földi élet fenntartásához elengedhetetlenül szükségesek: az
árapály jelenségről, a Föld mágneses mezejének a kozmikus sugárzástól történő
védelméről, és a Hold stabilizáló szerepéről a Föld forgástengelyének 23,5 fokos
dőlésszögének megtartásában. Holdunk
meglétéből tudatos tervezésre és kivételes
pontosságú teremtésre következtethetünk.
Az előadás alkalmával tanulságként
megállapítottuk, hogy az alkotás jellemzi
az alkotóját. A Naprendszerünkben kerin-

egész héten keresztül a lélek gyümölcsének erényeit gyakorolták, és ezt jutalmaztuk különféle matricákkal. Délutánonként
számos programot rendeztünk, illetve két
délután a felsősökkel beszélgettünk olyan
kérdésekről, amikkel hamarosan találkozni fognak. Pénteken rendhagyó áhítattal
zártuk a Csendes hetet.
Kihívások mindig is lesznek. Nagyon
féltem elvállalni ezt a feladatot, féltem a
kudarctól, féltem attól, hogy nem tudok
mit adni a gyerekeknek. De valamit megtanultam: ha Isten elhív, és kihívás elé
állít, akkor képessé is tesz arra, hogy véghez vidd a rád bízott feladatot. Remélem,
mihamarabb találkozunk!

gő égitestek is mennyei Teremtőnk alkotásai, mert Isten egy finomhangolt rendszert hozott létre a földi élet biztosítása,
fenntartása érdekében. Az előadó végül

fontos erkölcsi tanulságként fogalmazta
meg: „Az igazi nagyság a mások szolgálatában rejlik.”
Dicsérjük Istenünket, hogy betekinthettünk a teremtés kikutathatatlanul ös�szetett rendszerébe!
PV

Barangolás
a Bibliában Baján
Noé történetével indult február 24-én a
Barangolás a Bibliában című program
a Bajai Gyülekezetben. A missziós jellegű alkalmon két csoportban foglalkoztunk a gyerekekkel óvodástól általános iskolás
korig. A délutáni program a történet megjelenítésével kezdődött, amit a felnőttek vállaltak magukra, de be lettek vonva a gyermekek is.
A kézműves ill. beszélgetős foglalkozások után közös uzsonnával, sütizéssel zártuk
a programot. A tervek szerint kéthavonta szervezünk hasonló alkalmat, hogy elérjük és
megtartsuk a gyülekezetünkben lévő gyermekeket és barátaikat. Egyelőre az ismertségi
körből jöttek vendég gyerekek, de bízunk benne, hogy új arcokat is látunk a következő
alkalommal.
(Kis István)
9

AdventInfo

Szerelem a Bibliában
Beszámoló az Új Advent Kórustársaság hangversenyeiről
2018. március 10-én és 11-én két koncertet tartottunk Budapesten. A kórusművek
mellett egyéb zeneművek is elhangzottak.
Juhász Gábor, brémai testvérünk lanton
játszott, illetve két vendég muzsikus, Tóth
Emese Gyöngyvér énekkel, Szászvárosi
Sándor pedig viola da gambán működött
közre.
A zeneműveket az irodalom palettájáról színesítettük: a kórus házaspár tagjaitól
páros szerelmes versek és Énekek éneke
részletek hangzottak el. Két kórustársunk
néhány percben azt is megvilágította, nekik mi jut eszükbe a szerelemről és az
Istennel való intim közösségről. Hiszen a
műsorban nem csupán az emberek közti
szerelem bibliai alapú bemutatását tűztük
ki célul, hanem ezen keresztül énekeltünk
és beszéltünk Isten szerelméről az ember
iránt. Hites Gábor szólt arról, hogy Isten
milyen szerelmi bánatot érez, ha mi, emberek eltávolodunk tőle, Makkos Norbert
pedig arról beszélt, hogyan szerethetjük
viszont Istent – ha megtartjuk az Ő parancsolatait –, hogyan „randevúzhatunk”
vele rendszeresen. A hangversenyt a nagy
menyegzőről, Jézus második eljöveteléről
szóló művel zártuk.

Az első koncertet
a Práter utcai gyülekezetben tartottuk, telt
ház előtt, a másodikat
pedig a budafoki evangélikus templomban,
ahova még visszavárnak minket. Mindkét
helyen sok idegen ember hallgatott minket. Számunkra, a kórus
tagjai számára is megindító volt részt venni ebben a szolgálatban; imádkozni egymásért a nehéz körülmények között; látni,
hogy a kórus házaspárjai milyen szeretettel felelgetnek egymásnak a versek és az
Énekek éneke szavaival; látni Norbi arcát,
ahogy a sok ismeretlen embernek olyan
természetes egyszerűséggel beszélt a negyedik parancsolatról; megélni, ahogy a
kórus énekén keresztül Isten üzenetét adhattuk át.
A szolgálatot folytatjuk! Rövid felkészülési idő után április 15-én felújítjuk tavalyi reformációs műsorunkat. Tavasszal
még egy új projektet indítunk, melyhez
új tagok jelentkezését is várjuk április végéig. Jelentkezés és további információ:
ujadvent@gmail.com

A korábbi koncertjeink felvételei hamarosan elérhetők lesznek a kórus youtube-csatornáján: https://www.youtube.
com/channel/UCuj7jLRU4n18yKfOe5NVY2g?view_as=subscriber
További hírek és információk a kórus
Facebook-oldalán: https://www.facebook.
com/ujadventkorustarsasag/
„Annyira lelkesítő volt a kórus és a zenészek, a versmondók egyszerű és alázatos emelkedettsége, ahogyan világosan és
őszintén tálalták a koncert lényegét adó
témát, a szerelmet, hogy a két óra hosszát
meg sem éreztem, viszont nem tudtam ös�szecsukni a szám, végig mosolyogtam az
egészet.” (A közönség egy tagja.)
J. Zs.

Szivárvány Ráckeve felett
Ráckeve egy szép kisváros a Duna szigetén. Ebben a városban az Adventista
Egyháznak egy lelkes gyülekezete tevékenykedik.
A testvérek egyik bánata, hogy a város eléggé elszigetelődik a gyülekezettől.
„Ha nem megy a hegy Mohamedhez…”
alapon a gyülekezet olyan pontokat keresett, amik hidakat építenek a gyülekezet
és a város között.
Még a nyáron felfedezték, hogy a
Szivárvány Óvoda kerítése eléggé megkopott. A közösség tagjai felajánlották
segítségüket, hogy a kerítés a szivárvány

színeiben pompázzon. Így
lecsiszolták, lefestették, újjávarázsolták azt.
Ezután adódott az az
ötlet, hogy a település két
óvodájában, általános iskolájában és művészeti szakközépiskolájában „Így vigyázok az egészségemre!”
címmel rajzpályázatot hirdessenek. Több
mint száz pályamű érkezett, amit szakértő
zsűri értékelt. Hol legyen az eredményhirdetés? Az óvodáknak, iskoláknak nem
volt olyan helye, ahol ez megvalósulhat.
A könyvtár nem tudott helyet biztosítani.
Nem maradt más, mint
a gyülekezet épülete.
A gyülekezet fiataljai
műsorral, a testvérnők
– egészségtudatos – süteményekkel, a férfiak a
kiállítás helykialakításával készültek.
Eljött a nagy nap.
A képek a falon, egészségplakátok elszórtan a
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folyosón, a teremben, állófogadásra megterített asztalok, díjak, és gyönyörű csokor
a széksorok előtti asztalon.
És izgatottan vártunk…
Megnyílt az ajtó, elsőként egy anyuka
két gyermekkel érkezett, utána a többiek.
Volt, hogy az egész család eljött. Ha a
betegség (influenzajárvány) nem tizedelte volna meg a gyerekeket, talán nem lett
volna elég a helyünk.
A műsor, a díjátadás, az állófogadás
szépen lezajlott.
Némely vendég talán a hely békéjét
megérezve – úgy tűnt, nem is akar hazamenni.
Köszönjük Urunk ezt a tapasztalatot!
Gyürüs István
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Középpontban a család
A február 17-én tartott gyermekszombatnak köszönhetően megértettük, hogy a
gyülekezet olyan, mint egy nagy család,
amelyben kicsinek és nagynak egyaránt
fontos szerepe van. A család pedig az egész
társadalom építőköve, és a misszió fontos
eszköze. Ellen White így ír erről: „A helyesen irányított és jól fegyelmezett család
többet mond a kereszténység érdekében
minden elmondható prédikációnál” (E. G.
White: Boldog otthon. „Az otthon mes�szeterjedő befolyása” c. fejezet, 32. o. 1.).
Március 3-án szombatiskolai napunk
volt Fürj György lelkész testvérrel. A délelőtti órán a sáfárság volt a téma: Vajon
mindannyian magunkénak érezzük-e a
gyülekezetet, a missziót? Sokszor nagyon
lelkesek vagyunk a munkánkban, hétköznapi feladatainkban, így szombatra már
semmi erőnk nem marad, pedig ennek

nem kellene így lennie. A fejlődés az élet
jele. Ha növekedést
szeretnénk látni, akkor
együtt kell működnünk
a lelkésszel és egymással, időt és energiát kell
belefektetnünk. A délutáni beszélgetésben
gyakorlati kérdésekkel
foglalkoztunk, melynek során felvetődött a
generációk közelítése, az egység megvalósítása a szombati alkalmainkon is. Utána még jó néhányan sokáig együtt maradtunk, folytattuk a diskurzust és terveztük
a nyári gyülekezeti kirándulásunkat, ahol
még inkább egy családdá válhatunk majd.
2018 a Családok éve, tavaszi előadás-sorozatunkat is erre a témára épít-

jük. 1200 meghívót
és GLOW-füzetet (az
„Ajándék” és „Az
öröm ajándéka” címűt)
beborítékoltunk,
és
március 17-én, az Ifjúsági Világnap keretében ezeket hordtuk szét
a gyülekezet környékén. A fiatalok mellett
néhány aktív gyülekezeti tag is segítette a
munkánkat, összesen
majdnem húszan róttuk az utcákat. A napot
közösségépítő sütizéssel, a következő programok tervezésével
és játékkal zártuk. Utólag különösen hálásak voltunk, hogy a hófúvás csak este
érkezett, és mi csak esőt kaptunk. Bízunk
benne, hogy előkészített szíveket és postaládákat találtunk.
óbkk

Üzenet Laodiceának: Építsétek
föl testetek templomát…
Nem mindennapi meghívásnak tettünk
eleget 2018. március 10-én. Az Abaújvári
Református Egyházközösség Perényi Borbála Gyülekezeti Otthona hívta meg a sátoraljaújhelyi körzetünk KerSongs keresztény együttesét, hogy zenei produkciójával
színesítse evangelizációs programjukat. A
KerSongs együttesen zenélt a Sárospataki Refi-DicsBand-del közös énekeket. A
program keretén belül a Hollóházi Csipet
Csapat gyerekekből álló csoportja is énekszolgálattal dicsérte az Urat.
Az igehirdetés szolgálatát Fejér Zoltán
református lelkész végezte: „Ajtód előtt
állok és zörgetek…” Vajon beengedjük-e

Jézust? Majd arról szólt,
hogyan lehet Laodicea
megfáradt népének beengedni a Megváltót: „Épüljetek lelki házzá, építsétek
fel a testetek templomát
lelki házzá!” – Miközben a
mai ember érzelmeit elvakítva boldogan
zarándokol a biztos kárhozatba, mi miért
megyünk gyülekezetbe lehorgasztott fejjel? Testünk templomának felépítése, ha
mindent hálaadással kezdünk! Adjunk hálát még azért is, ami most úgy tűnik, hogy
nehézséget jelent. A keresztény ember vidáman várja a biztos üdvösséget!

Imádkozó házaspárok

Immár hatodik alkalommal gyűltek össze a
Bajai Gyülekezet házaspárjai, hogy együtt
gondolkodjanak, beszélgessenek, imádkozzanak a párkapcsolatokért. A nők és férfiak

külön csoportokban
dolgoznak át olyan
témákat, melyek a
másik fél mélyebb
megértését, a kapcsolat elmélyülését
segítik.
A 20 részesre tervezett program kéthetente, szombat délutánonként van megtartva, melyre nemcsak gyülekezeti tagok
járnak, ill. a még nem házasok is részt
vehetnek rajta. Kis István lelkész a férfiak csoportját vezeti, míg felesége, Mayor
Márta a nőkét. Az alkalmak végén lehetősége van a pároknak közös imádságra, de
11

Az igehirdetéshez ismételten gazdagon hozzájárult zenekarunk záró szolgálata, akik Göncről, Telkibányáról és Sátoraljaújhelyről érkeztek.
Legyen az Úré a dicsőség!
-s -k
a kapott vázlatok
alapján otthon is
folytathatják a beszélgetést. Minden
4-5. alkalom után
egy közös programot iktatunk be,
amikor a férj és
feleség együtt van.
Az eddigi tapasztalatok alapján, nem csak a párokra van jó hatással a
kezdeményezés, hanem erősíti a gyülekezeten belüli kapcsolatokat is.
(Kis István)
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Gyermekszombat Szolnokon
2018. február 17-én Gyermekszombatot
tartottunk, ahol, ahogy a név is elárulja, a
kisebbek voltak a középpontban.
A szombatiskolán különleges módon
a felnőttek és a gyermekek közösen vettek
részt, így a gyülekezet tagjai közelebb kerülhettek a fiatalabb korosztályhoz, valamint beleláthattak a gyermektanítók szolgálatába. A délelőtti istentisztelet keretében a szolgálatokat fiatalok és gyermekek
együtt végezték, a kisebbek a Teremtés
könyvét mutatták be a felnőtteknek saját
rajzaikon keresztül, majd az igehirdetést a

legfiatalabb testvérnők tartották
Jézus és a gyermekek, valamint
Jézus és a család kapcsolatáról.
A közös ebéd után délután a
gyermekek gyülekezeti részvételéről, a hozzájuk való közeledésről, az esetleges veszélyekről beszélgettünk egy pszichológiai szemléletű
bevezetés után. Egy nagyon szép, meghitt
szombatot töltöttünk közösen, ahol mindenki kivette a részét a szolgálatokban.
Hála Istenünknek a közösségért és a gyermekekért!

„Mi a siker kulcsa a gyermekekkel
végzett szolgálatban? Barátkozzunk velük, lelkesedjünk értük és mindig mosolyogjunk!” (Teresa Hargreaves)
lv

TESZ-VESZ Gyülekezet
A gyermekektől kiinduló misszió
2018. március 4-én vasárnap délután különösen áldásos TESZ-VESZ Gyülekezet
alkalmat tapasztalhatott meg a Budapest
Terézvárosi Gyülekezet, ahol minden korábbinál több vendég vett részt.
A lassan másfél éve minden hónap
első vasárnapján megrendezésre kerülő
program a gyermekeket, kiskamaszokat és
szüleiket célozza meg, hogy egy jó hangulatban, kellemesen eltöltött délután során
barátságok szövődhessenek, közben az
Urat és az Ő Igéjét is megismerhessék. A
gyermekek és fiatalok nagy hatással tudnak
lenni környezetükre, így az őket körülvevő
felnőttek számára sem lesz idegen a gyülekezet, a megszerzett bizalom folytán szívesebben jönnek majd el akár egy szombati
istentiszteletre is.
Az Úr kegyelméből nagyon sok vendég érkezett a márciusi alkalomra. Voltak
nem adventista gyermekek szüleikkel, illetve többen egy gyermekotthonból, valamint más gyülekezetekből is jöttek tagok.
Abba az időbe csöppenhettünk vissza,
amikor Mózes megkapja Istentől a Tízparancsolatot a Hóreb hegyen. Nem volt nehéz ezt felidézni, ugyanis egy testvérünk
gyönyörűen elkészítette márványból a két
kőtáblát, belevésve a parancsolatok számait; egy másik testvérünk pedig az arany
frigyládát formázta meg angyalokkal a tetején! Mindkét alkotás csodálatosan sikerült, nagyon hálásak voltunk érte! Mózest a
gyermekiskolánk egy fiatal tagja alakította,
korhű ruhában, bottal a kezében állt elénk.
Zarkáné Teremy Kriszta lelkész vezetett
minket a történetben, a gyermekeket is
aktívan bevonva. A filcből készült bibliai
szereplőket és környezetüket ők tehették
fel a táblára, illetve a sok kérdés segítségével is fenntartotta a figyelmüket. Nagyon
jó volt látni, hogy a vendég fiatalok is több

mindenre tudtak válaszolni, sőt ők maguk
is tettek fel kérdéseket! Kiemelésre került,
hogy a parancsolatok értünk vannak, az
Istennel, illetve az embertársainkkal való
kapcsolatot védik. Kivetítőn nézhettük a
kapcsolódó képeket, térképeket, ábrákat,
például a tizenkét törzs és a sátor elhelyezkedését a szent táborban vagy a szent sátor
elrendezését, tartalmát és szimbolikáját.
Egy Mózesről szóló éneket is tanultunk.
A történethez kapcsolódó kézműves
foglalkozás keretében spatulák, ragasztó
és arany fényű sprayfesték, na meg a képzelet segítségével lehetett Izrael táborát
vagy a szent sátort elkészíteni, illetve egy

Ruhák Tiszaburára
Márciusban 30 köbméter hollandiai használt ruhát kaptak és oszthattak szét a rászorulók között tiszaburai testvéreink.
Ezúttal is köszönjük a támogatást Rácz
Ferenc testvérnek!
óbkk
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másik teremben só-liszt gyurmából kőtáblát, a kisebbeknek emellett állatfigurákat
formázni, és festékkel kidíszíteni. A már
elmaradhatatlan, vasalható gyöngykirakás
most is nagy örömet okozott kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
A vacsorát mindig pompásan feldíszített teremben, kreatívan megterített
asztalnál költjük el együtt. A résztvevőket ezúttal finom pizzával és egzotikus
gyümölcsökkel vártuk. A Tízparancsolat
ehető formában is szólt az érzékeinkhez:
a kőtáblák narancsszeletekből, a római
számok ananászból kirakva emlékeztettek
a tanultakra. Érdemes egyébként megtekinteni és ajánlani a Facebook Tesz-Vesz
Gyülekezet oldalát.
Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak
ezért az alkalomért is, és köszönjük, ha
imáitokkal támogatjátok ezt a szolgálatot!
BKSz
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Kész átverés – keresztény módra
Az úgy kezdődött, hogy szombaton kihirdettük a februári bográcsozás időpontját.
Hosszas rábeszélés után „Kázmér” – személyiségi jogai védelme érdekében, hívjuk így – beleegyezett, hogy a halászléfőzés a nemesvámosi imaház udvara helyett
az ő épülő házánál legyen.
Kázmér csodálkozott, hogy a férfiak
miért vannak ott vasárnap reggel már jóval a megbeszélt időpont előtt. Aztán azt
már végképp nem értette, hogy a – hét-

köznapi életben vállalkozó – testvér miért
robog be az udvarára építőanyaggal megrakott autójával. „Talán egy előző munkájáról maradt fent a kocsiján…” – gondolta. Aztán elfogta a „szörnyű sejtés”.
Több mint húszan nemcsak a halászlé
elfogyasztása miatt jöttünk össze, hanem
főként az épülő ház soron következő munkáinak elvégzésére. Falvésés, csövezés,
gipszkartonozás és ehhez hasonló feladatok hangyaszorgalommal haladtak. Jó volt

Gyermekbemutató Gyulán
Tisztelt Hetednapi Adventista közösség!
Szeretettel tudatom Veletek, hogy 2017.
július 9-én, Gyula városában Rákóczi
Attila és Tripon Emese Mária második
szülött gyermekeként, az Úr ajándékaként
megszülettem. Így velem, még egy taggal
növekedett a közösség tagjainak a száma.
Négy hónapos koromban az Isten színe elé vittek, hogy bemutassanak neki a
Gyulai Gyülekezet imaházában. A bemutatómon sokan voltak, köztük a Kétegyházi Gyülekezet tagjai is, akik számos szolgálattal tették színesebbé és emlékezetessé az ünnepséget, de köszönöm a Gyulai
Gyülekezet szolgálatait is. Az eseményen
az értem mondott imákat, a jókívánságokat most szeretném megköszönni!
Apukám és anyukám elhatározott
abban a kérdésben, hogy a nővéremmel
együtt én is adventista elvek szerinti nevelésben részesüljek, így kedveskednek
az Úrnak azért, hogy rájuk bízott engem
ebben a földi létben. Ahhoz, hogy ezen

elhatározásukhoz legyen elég hitük, türelmük és egészségük, Czinkota András
lelkész bácsi mondott imát értük, a testvéremért, értem és nagyszüleimért is.
Remélem még személyesen is sokat
találkozom Veletek!
Szeretettel: Rákóczi Balázs Dávid
Rákóczi Attila

Isten hatalmas és igazságos
Szeretném megosztani a tapasztalatomat,
hogy Isten milyen türelmesen tanít és bátorít, ha kérjük a segítségét. Ő képes a polgári
törvényeket is megváltoztatni sokak javára.
2017. november 4-én szó volt a gyülekezetünkben arról, hogy havonta adakozni
kellene a gyülekezet felújítására. Ezután kaptam a hírt a húgomtól, hogy lehet
hadi járadékot igényelni a meghalt szülő
után, aki egészségkárosodást szenvedett
a katonaság, hadifogság vagy kényszermunka miatt. Reménytelennek látszott ez
számunkra, hiszen az édesapánk közel 10
évig volt katona és hadifogoly, de nem érte
sérülés, csak idegileg viselték meg a történtek. Úgy döntöttem, hogy megpróbálom, ha
mégis kapok valamit, akkor azt a gyülekezet felújítására adom.

November 13-án elmentem a kormány
ablakhoz a szükséges iratokkal. November
24-én kaptam egy függő hatályú végzést,
hogy nyomozódnak az ügyben és igazoljam okirattal a papa hadi eredetű rokkantságát. Ilyen irat azonban nem létezett.
Nyilatkoztam, hogy nem volt hadirokkant,
de idegileg elég súlyosan sérült, és leírtam
dióhéjban, hogy milyen volt egy háborút és
hadifogságot túlélő ember családjában élni.
Leadtam a nyilatkozatot és imádkoztam az
ügyintézőkért, a törvényhozókért. Kértem
Isten közbeavatkozását Péld 21:1-re hivatkozva: „Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre
akarja.”
Január 11-én megkaptam az elutasító
végzést, január 8-i keltezéssel. Nagy volt
13

nézni a serény munkát és érezni azt a hangulatot, amit a Szentlélek adott hozzá. A
halászlé elfogyasztása még inkább emelte
a nap fényét.
Mosolygó arcok és ellágyult férfiszívek nyugtázták a szép napot. Isten áldja
meg mindazokat, akik szabadidejüket áldozták testvérükért! (Folyt. köv.! )
P. Cs.

„Tiszta Szívvel
Szolnokért!”
Március 5. és 9. között „Tiszta Szívvel
Szolnokért!” szűrőprogramot rendeztek, melyen – a Civil Városmarketing
Kerekasztal (CVK) tagjaként – az Ellen
Gould White Életreform klub is képviseltette magát 1-2 emberrel az Aba-Novák
Agóra Kulturális Központban, a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola és Néptánc AMI-ban, a Szolnoki
Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában, a Szandaszőlősi Általános Iskola és
AMI-ban és a Széchenyi Ökoturisztikai
Parkerdőben.
A keddi előadások is zajlanak tovább,
márciusban Kátai Éva aerobik oktató és
preventív gerinctréner is a vendégünk
volt, illetve dr. Gáspár Róbert gyógyszerész.
Március 4-én Nőnapi virágfutást és
túrát szerveztünk, március 11-én pedig az
Auriga Erdei Futóversenyen vett részt a
lelkészünk a családjával. Az új programjaink kihívása, hogy több vendéget tudjunk mozgósítani.
óbkk
a zuhanás, úgy éreztem, hogy elveszett a
reménységem. Szégyenkeztem a család és
a gyülekezet előtt, és magamban kerestem
a hibát.
Többször átolvastam a határozatot,
ami utalt egy új, 2018. január 1-jén hatályba lépő rendeletre, de mivel én november
13-án kértem, így az akkor érvényben lévő
rendelet alapján hoztak döntést. Január 30án újra beadtam és imádkoztam, hogy a
megfelelő ember kezébe kerüljön. Február
1-jén hívott az ügyintéző és közölte, hogy
mindent meg fogok kapni, és jó egészséget kívánt. Az új rendelet szerint ugyanis
nem szükséges a szülő hadi rokkantságát bizonyító hivatalos dokumentum. Ha
nincs, elég a kérelmező nyilatkozata is. Így
nagyon sok ember kérése teljesülhet, ha
tudomást szerez a lehetőségről. A mi Istenünk hatalmas és igazságos és semmi sem
lehetetlen neki.
Batárné Marika (Nyíregyháza)
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Köny vajánló
Ty Gibson

Nem jó Istennek
nélküled!
Ty Gibson a 24-ei szombaton
megrendezett ÉrtékTeremtŐ alkalmával Magyarországon szolgált, a fiatalok körében. Egyik
nagyszerű könyvét ajánljuk
most, amely meggyőzően beszél
arról, milyen mérhetetlen Isten
szeretete minden teremtménye
iránt, és mennyire fáj neki a hiányunk. Teljessé, értékessé és eredményessé akar tenni minden ifjú életet. Ehhez nyújt segítséget Ty
könyve, az Advent Kiadó legújabb kiadványa, amelyet fiatalok fordítottak le fiataloknak.
A/5 formátum, 206 oldal
Ára: 1000 Ft
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Búcsúzunk...

mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert
cselekedeteik követik őket” (Jel 14:13).
Á. T.






Nádassy Józsefné
1945–2018

Garamszegi Lászlóné
sz.: Täuschl Anikó
1938–2017
Anikó nénitől a monorierdei temetőben
2017. október 12-én vett búcsút a családja,
kedves ismerősei és az albertirsai hitközösség. Budapesten, 1938. július 23-án született
Täuschl Anikó néven, egy háromgyermekes
család legkisebb gyermekeként.
Szülei megismerték az adventi igazságot, csatlakoztak a Hetednapi Adventista
Egyházhoz, így Anikó gyerekkorától fogva
magába szívhatta a bibliai hitet és Jézus
visszajövetelének reménységét. Ez vezette
el őt már 16 évesen, 1954-ben ahhoz a döntéshez, hogy Budapesten a Székely Bertalan
utcai adventista kápolnában keresztséggel
fejezze ki Jézushoz tartozását.
Ez a hit egész életében elkísérte őt.
Kedves, megbízható hittestvér volt, aki különösen versmondásban járult hozzá az istentiszteletek emeléséhez. 1978-tól az akkor
megalakuló Őrjárat utcai Gyülekezet tagja
volt, majd 2013-ban csatlakozott a Hetednapi Adventista Egyház albertirsai közösségéhez. Első házasságából született Enikő, aki
sok örömöt, majd később segítséget jelentett
Anikó néninek. 1981-ben kötött másodszor
házasságot Garamszegi Lászlóval, akiben
nemcsak szerető férjet, gondoskodó barátot,
hanem a hitében támogató élettársat nyert.
1986-ban költöztek Monorierdőre, és itt élték le hátralevő közös életük 31 évét.
2016 januárjában combnyaktöréssel került be a ceglédi kórházba. Ugyanabban az
évben tumort is fölfedeztek nála, amit augusztusban el is távolítottak. Állapota azonban folyamatosan romlott, és 2017. október
6-án, Anikó néni elaludt az Úrban.
A temetési szertartáson Árvai Tamás
lelkész szolgáltatta az Igét. Néhány bibliai
példával bemutatta, hogy az Úr Jézus men�nyire szerette az asszonyokat, és ez kétségtelenül igaz volt Anikó nénire is. Sírkövére
férje a következő igeverset íratta: „…Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg,
mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek,

Koczka Sándor
1922–2017
Idősebb Koczka Sándor 1922. március 17én született Bucsán, Koczka Sándor és Márton Eszter gyermekeként. Húgával együtt
nőttek fel a földműves családban.
14 éves korától kertészkedett élete végéig. Ezt a munkát csak a vasútnál töltött
néhány év, a katonaság és az amerikai fogság szakította meg. Neki a kertészet életforma, elhívatottság volt.
1949-ben kötött házasságot Szatmári
Ilonával. Házasságukból három gyermek
született, Sándor, István és Ilona. Polyák
Józsi bácsi által ismerték meg az adventi
hitet, és elfogadva azt 1952. augusztus huszadikán megkeresztelkedtek a Berettyóban,
Pintye Endre prédikátor által.
Életének négy meghatározó eleme volt:
az igaz istenfélelem, a családja szeretete, a
munkája szeretete és a barátság. Évtizedeken át a Bucsai Gyülekezet presbitere, vezetője, pénztárosa. Hű sáfárként kezelte a rá
bízott javakat. 2017. december 26-án este a
karcagi kórházban elaludt az Úrban. Várta
a tavaszt, az újabb kerti munkák kezdetét.
Két nappal halála előtt fia, István halt meg
otthonában. Így 2018. január 14-én, Bucsán
11 órakor apa és fia felravatalozott hamvai
mellett búcsúztunk mindkettőjüktől a feltámadás reménységében.
Koczka Sándor testvérre emlékezve
Farkas Attila lelkész szólta a feltámadás
igéit. Koczka Istvánra emlékezve Simon
Csaba lelkész hirdette a reménység szavait.
A környék sok gyülekezetéből eljöttek a hittestvérek elbúcsúzni egy rövid ideig attól a
testvértől, aki utolsó napjaiban is „várta ama
boldog reménységet”. Elfogynak a szolgák,
Isten szolgái a földről. Koczka bácsi elmenetelével is kevesebb lett az igaz, de his�szük, hogy reménységünk beteljesedésekor
újra találkozunk Isten gyönyörű kertészetében, ahol a munka és a létezés örömteli lesz.
Kegyelméből.
F. A.
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Tragikus baleset következtében január 24én elhunyt Nádassy Józsefné testvérnőnk.
A lengyel származású Ursula néni 1945
március 5-én Németországban látta meg
a napvilágot egy ötgyermekes család másodszülöttjeként. Még nem volt kétéves,
amikor szüleivel hazaköltöztek, és Lengyelországban, vidéki környezetben nőtt fel. Hároméves volt, amikor édesapja és édesanyja
elfogadta az Úr Jézust Megváltójuknak, így
Ursula néni Isten kegyelméből az advent
hitben nevelkedhetett. Ő maga 18 évesen,
felnőtt keresztség útján kötött szövetséget
Istennel.
28 évesen házasságot kötött Nádassy
Józseffel és Magyarországon folytatta életét. Férjével közösen hitben nevelték fel két
lánygyermeküket, Ilonát és Mártit. Férjének
igazi segítőtársa volt 39 éven át. Halála igazi veszteség volt számára, vigaszt a viszontlátás reménye nyújtott neki.
A mi szívünk fájdalmát is ez enyhíti,
amikor arra a szörnyű éjszakára gondolunk,
aminek következtében a földön már nem
láthatjuk a mindig derűs arcát. Aki ismerte,
láthatta, hogy élete középpontjában mindig
az Úr Jézus állt, ezért tudta önzetlen szeretettel, csendesen szolgálni az Urat. Mindig
hálával gondolok rá, amilyen szeretettel
rendszeresen látogatta édesanyámat a kórházban. Utolsó napjaiban imával és énekkel
bátorította. Komolyan vette Istennek azt a
tanítását is, hogy testünk a lélek temploma (1Kor 6:19). Az egészséges táplálkozás
mellett állandó mozgással igyekezett testét
karbantartani, rendszeresen kertészkedett,
gyalogolt, vízi tornára járt.
Amit a temetésén Bálint György lelkészünk megfogalmazott, az most is kérdés:
„Halála miért ilyen tragikus hirtelenséggel
történt? Vannak kérdések, amikre csak később, vagy a Krisztussal való találkozáskor
kapunk választ, ezért erősnek kell lennünk
abban, amit ma is értünk: Isten nagyon szerette őt; életében láthattuk ennek a szeretetnek a gyümölcseit; bár nekünk rossz nélküle, de Ő már pihen.
Ahogy ő is várta, mi is várjuk vissza
Krisztust, és azzal együtt a boldog találkozást.”
Sarkadiné Szilvási Viktória
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hírlevél

Egységben a nemzetközi szervezet
vezetésével
2018. február 20–21. között
Joao Martins, az Európai
ADRA ügyvezető igazgatója látogatását tette a magyar ADRÁ-nál. A szakmai
megbeszélések folyamatosak
voltak, Joao testvérünk felvázolta számunkra az Európai
ADRA szerkezeti felépítését,
A nemzetközi ADRA vezetőjének látogatása hazánkban
elmondta a folyamatban lévő
és tervezett programokat, tanácsokat és útmutatásokat adott, valamint programjait és terveit. A legmotiválóbb
megbeszéltük a magyar ADRA jelenlegi és legnagyszerűbb látása a nemzetközi

ADRA közösségi nap
az Óbudai Gyülekezetben
Az Óbudai Gyülekezet régóta elkötelezett, hogy segítsen a környezetében élők
nehéz helyzetén. Azért, hogy ezt a szolgálatot szervezetten és hatékonyabban
tegye, a gyülekezeti tisztségviselő választáson létrehozott egy ADRA munkacsoportot. Ahhoz, hogy terveket tudjon
készíteni, szükségesnek látta egy ADRA
nap megszervezését a gyülekezetben. Erre
a napra a körzet gyülekezeteiből is eljöttek a testvérek.
A délelőtti igehirdetésben Illés és a
sareptai asszony történetén keresztül Isten
rávilágított, hogy ami segítségünk nem
függhet semmilyen előítélettől. Az as�szony az utolsó falatot is megvonta saját
gyermekétől azért, hogy egy rászoruló
idegennek enni adjon. Az asszony ígéretet kapott, ami valósággá lett, mert az
asszony családjában a bőséges termésig
Isten csodáját élvezték. A kérdés: Akarunk-e csodákat átélni? Ha igen, akkor
lássuk meg a környezetünkben élők szük-

ségletét, és önzetlenül tegyünk úgy, és azt,
amit a sareptai asszony tett.
A közös ebéd után bemutatásra került
az ADRA szolgálata, nemzetközi és hazai
szinten, képek segítségével. Nagy missziós lehetőség rejlik a karitatív munkában,
ezt Jézus földi munkájában is jó láthatjuk.
Először segített az embereken, enni adott
nekik, csak ezek után mondta, hogy: „Kövess engem!”
A gyülekezet így láthatta, hogyan
kapcsolódhat be ebbe a munkába. Ez a
szombati nap az Óbudai Gyülekezetben
újra megerősítette az elköteleződést a másokért végzett szolgálatban.
Hisszük, hogy Isten megáldja ezt közös szolgálatot!
Bodnár Jánosné
ADRA kuratóriumi tag

Csapkó-Zohán Tünde
ügyvezető igazgató

Mentsünk meg
egy életet!
Változtassuk meg
a világot!
Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány támogatottjai nevében nagy szeretettel
kér, hogy személyi jövedelemadód (SZJA) 1%áról rendelkezz az alábbi adószám megjelölésével:
19661414–1–42
A Hetednapi Adventista Egyház Szeretetszolgálataként egyházunkon belül és kívül is nagyon
sok feladatunk van, mert egyre több a bajba
jutott család! Katasztrófahelyzetekben pedig
azonnal indulnunk kell, hogy életeket és értékeket mentsünk!
Köszönjük szépen, hogy az ADRA javára
döntesz, és erre bátorítod ismerőseidet és barátaidat is!
Csapkó-Zohán Tünde
ügyvezető-igazgató

Globális Ifjúsági Nap
2018. március 17-én, a Globális Ifjúsági
Napon (GYD) – egyházunk Ifjúsági Osztályával együttműködve – jótékonysági
programot valósítottunk meg a gödöllői
gyülekezetben megrendezett egészségügyi EXPO-val párhuzamosan.

szervezetnek az, hogy az egyházzal való
együttműködés minden országban a legkiemelkedőbb elkötelezettsége a szervezetnek.
21-én Pécelen tartottunk közös megbeszélést Ócsai Tamás unióelnökkel,
Csizmadia Róbert uniótitkárral és Cserbik
János ADRA kuratóriumi elnökkel. Az
ADRA és az egyház együttműködéséről,
a jövőbeni munkák terveiről.
Nagyszerű hangulatú megbeszélések,
tervek hangzottak el, még idén több komoly fejlesztési programban gondolkodunk a nemzetközi szervezettel. Istennel
is közösen, áldását kérve terveinkre!

A helyi gyülekezet tagjai, Horváth Péter lelkésztestvérünk és felesége, Horváth
Mónika nagyon aktívan kapcsolódtak be
a szervezésbe és a program megvalósításába is. A projekt első részének kedvezményezettjei a helyi Nagycsaládosok

Egyesületének tagjai voltak. A második
részben a helyi Anyaotthonban tettek látogatást a fiatalok. Ott is sok ajándékkal
és közösségi programmal kedveskedtek a
gyerekeknek.
Istenünk gazdag áldását kívánjuk az
aktív segítőknek!
(CS-Z.T.)
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