Megjelenik: havonta 

AdventInfo

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 

XX. évfolyam 5. szám

2018. május 26.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Isten ma is szól hozzánk
Missziótalálkozó a Ellen G. White Konferencia Budapesten Egyházterületen
Az Ellen G. White konferencia május 11. és
13. között került megrendezésre a Terézvárosi Gyülekezetben az Ifjúsági Szolgálatok
Osztálya és az Ellen White Szolgálat szervezésében. Két nagyszerű előadó volt a vendégünk: dr. Daniel Duda, a Transzeurópai
Divízió Nevelési Osztályának vezetője és
dr. Tihomir Lazic, a Newbold College tanára, valamint a Transzeurópai Divízió egyetemistákért végzett szolgálatának (Public
Campus Ministries) vezetője. Segítségükkel
mélyebbre áshattunk és nagyobb perspektívából vizsgálhattuk hitünk alapkérdéseit.
„Én személy szerint nagyon örültem annak, hogy ez az esemény megvalósulhatott,
mivel úgy gondolom, hogy rendkívül fontos
témákat érintettek az előadók. Olyan témákat, melyekben nagyon fontos a tisztánlátás,
és nagyon jó, hogy igazán színvonalas előadásokban hallhattunk róluk. Külön öröm,
hogy a konferencia fő célközönsége a fiatalság volt, hiszen ebben a korosztályban sokkal kevesebbszer esik szó Ellen White életéről és munkásságáról.” (Ócsai Boldizsár)
„A konferencia azért jelentett nekem
sokat, mert segített jobban megérteni Ellen
White szerepét az adventmozgalmon belül,
így a XIX. században és a mai korban is.
Olyan üzeneteket közöl nekünk, ami felemel, bátorít, segít jobban megérteni Isten
jellemét és a Biblia olvasásához is támogatást nyújt, ha megfelelően közelítünk hozzá. Vágyat ébresztett bennem az előadások
üzenete, hogy közelebb kerüljek Istenhez és

másokhoz a Biblia és EGW írásainak biblikus értelmezésén keresztül.” (Zarka Dávid)
A konferencián két fő témát
dolgoztunk fel, a prófétaságot és
az adventista identitást. Számos
érdekes gondolat hangzott el:
 A bibliaértelmezés szabályai Ellen G. White írásaira is érvényesek. Mielőtt személyes üzenetet keresnénk a szövegekben, meg
kell értenünk a kontextust. E nélkül szinte
bármilyen saját elméletet bizonyítani lehet
a szövegkörnyezetből kivett idézetekkel.

 A próféta szerepe eltérő az Ószövetségben és az Újszövetségben. Az Ószövetségben a próféta volt a legfőbb lelki vezető,
míg az Újszövetségben általában negatív
értelemben használták a próféta szót
olyan valakire, aki külső befolyás
hatására beszél.
 A tér és az idő meghatározó
szerepet töltenek be a próféciák értelmezésében. Nátán próféta is írt
könyvet, mégsem került be a Bibliába, hiszen az ő üzenete kizárólag a
saját korára vonatkozott. Más próféták írásait ma is olvassuk, hiszen az
üzenetük mindenkor érvényes.
 Ha az adventista identitásról
beszélünk, egy olyan körforgalom
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közepén találjuk magunkat, ahonnan a legtöbb út zsákutcába vezet. Az adventizmuson
belüli irányzatok mind népszerű válaszokat
próbálnak adni arra a kérdésre, hogy miért
vagyunk adventisták, és miért rossz a többi
irányzat. Az irányvonalak közötti küzdelmek emésztik fel az erőforrások nagy részét,
amire a Világnak szüksége volna.
 Az adventista identitás helyes értelmezéséhez vissza kell térnünk a Bibliához.
A Biblia igazságainak felfedezése és újragondolása vitte előre adventizmust a történelem folyamán. Az adventizmusnak azért
van jövője a 21. században, mert képes a
folyamatosan megújulni.
 Az igazságot egységben kell képviselnünk, együtt élve a Szentlélekkel.
„Nagyon sok motivációt kaptam ezen a
konferencián. A konferencia üzenete által Isten megerősítette a résztvevők szívében azt,
hogy meg kell adni az Istennek az őt megillető helyet életünkben, megengedni Neki,
hogy újrarendezze életünk darabjait, helyére
tegye látásunkat, világnézetünket, miközben igaz az is, hogy Ő soha nem szeretne
helyettünk gondolkodni. Isten szeretné, ha
vele együtt haladnánk, együtt gondolkodni
és Isten egyedi teremtményeiként eredetiek
maradni, hiteles keresztény életet élni.” (Palotás Kristóf, az Ifjúsági Osztály vezetője)
Az előadások teljes anyaga elérhető a
terézvárosi gyülekezet YouTube csatornáján. Megéri megnézni őket, hiszen életre
szóló üzeneteket adhatnak.
Ősz-Farkas Ábel
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Sikeres családi evangelizáció
az Oliver házaspárral
Április 24-e és 27-e között esténként
320-350 résztvevővel tartottuk meg a
Lurdy Házban „A kiemelkedően sikeres
családok 7 szokása” előadás-sorozatot. A
Generálkonferencia családi osztályvezető házaspárja, dr. Willie és Elaine Oliver
már tavaly májusban megtartott két előadást a sorozatból, ezúttal pedig a maradék
öt szokást mutatta be a tőlük megszokott
elbűvölő hitelességgel, mély hozzáértéssel és szerethető, emberi hangnemmel.
(A tavalyi előadások itt tekinthetők meg:

Fotók: Kiss Máté Levente

Könyvismertető

 https://www.youtube.
com/watch?v=cCqsDbsmCPA&t=2652s
Az Oliver házaspár (középen) és fordítóik,
 https://www.youtube.
com/watch?v=7oyIVmVDr. Mihalec Gábor (balra) és Vidó Csilla (jobbra)
5v3A&t=3234s
Az idei előadásokat is felvettük, a Mihalec Gábor hírleveleit és az itt felYouTube videómegosztón hamarosan el- épített bizalom hozta el őket egy egyháérhetők lesznek. Köszönetünket fejezzük zi szervezésű előadás-sorozatra. A másik
ki ezúton is REK munkatársai felé az ál- fele egy hosszú, többlépcsős fizetett Facebook kampány eredményeként jött el,
dozatos munkáért.
A résztvevők mindössze 15%-a volt amelyet Cseh Gábor, marketingszakemegyháztag. Ez egyszerre jó és rossz hír is. ber koordinált.
Igyekeztünk minden este egy extrát
Jó hír, hogy ilyen sok új emberhez eljutott
az üzenetünk, rossz hír viszont azért, mert is belevinni a rendezvénybe, amely fisok egyháztag még mindig nem veszi ko- gyelmességet sugárzott, illetve azt jelezte,
molyan a házassága ápolását, csak szép hogy az adventisták nem egy elszigetelőcsendben halad a válás felé... aztán pe- dő közösség, hanem egy olyan egyház,
dig mindenki csodálkozik, hogy pont ők, amely szívesen dolgozik együtt másokakikről senki sem gondolta volna. Pedig a kal is. Első este Ócsai Tamás unióelnök
hívő házasságok is ugyanúgy folyamatos köszöntötte a résztvevőket, a másodikon
Gerber Zsuzsa, a 7 szokást népszerűsítő
szervizelésre szorulnak, mint a világiak!
Érdemes egy pillantást vetni arra is, FranklynCovey Intézet hazai képviselője
hogy miként sikerült ennyi embert meg- szólt néhány szót a közönséghez, a harszólítani. Ma már ugyanis nem működik madikon, dr. Herjeczky Kornél, a Harmat
az emberek kampányszerű megszólítása. Kiadó igazgatója volt a vendégünk. A
A résztvevők fele már évek óta olvassa negyedik estén bemutattuk azokat a lelkipásztorokat, akik a folytatást szervezik
és tartják.
A sorozat folytatásaként a Családi
Osztály kidolgozott egy 6 részes előadás-sorozatot Mihalec Gábor új könyve
alapján, amelynek címe: Házasság 2.0 – A
kapcsolatot cseréld, ne a társad! Ezt a sorozatot 3 helyszínen tartja dr. Ősz-Farkas
Ernő, Cserbik János és Henter Barna. Kíváncsian várjuk ezeknek a sorozatoknak
is az eredményét.
Dr. Mihalec Gábor
szervező, családi osztályvezető

Az előadások hallgatósága

Már régen volt!
Az Óbudai Gyülekezet újra átélhette azt
az örömöt, amikor Isten családjához csat-

lakozott egy hölgy május 12-én. Hálásak
vagyunk az Úrnak a kapott új családtagért.
A csatlakozás keresztség által történt
a gyülekezet udvarán. Ez az esemény a
gyülekezet életében az első olyan alkalom, amikor saját maga tette lehetővé a
keresztséget azáltal, hogy nem más gyülekezetben, hanem a gyülekezet saját
medencéjében valósult meg az alámerítés
szertartása.
A gyülekezet különleges szolgálattal
és a gyermekek énekével tette ezt a napot
még emlékezetesebbé.
Az elhangzott igeszolgálat felhívást
intézett a jelenlévők felé, miszerint „szükséges nektek újjászületnetek!”A felhívás
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Köszöntés és tagfelvétel

nem volt hiábavaló, mert a további hat
hölgy készül a következő bemerítésre.
Hisszük, hogy a medencére egyre
többször lesz szükség Isten munkája által.
Bodnár Zsóka
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Budapesten adott koncertet az
Andrews Egyetem vonószenekara
Május 14-én nagy sikerű koncertet adott
az Andrews Egyetem vonószenekara az
ELTE Jogi Karának dísztermében, az
Aula Magnában. A hallgatóság vastapssal
jutalmazta a magas színvonalon előadott
amerikai zeneműveket. A szimfonikus zenekarból alakult vonószenekart
huszonnégy, főként zenetagozatos hallgató alkotja, akiket szólistaként elkísért zenetanáruk,
Carla Trynchuk hegedűprofes�szor is.
Különleges élmény volt
hallgatni a XX. századi amerikai zeneszerzők által alkotott
komolyzenei műveket, melyekben olyan különböző stílusok
ötvöződtek, mint a fúga és a
venezuelai népzene, vagy épp
Vivaldi Négy évszaka az argentin zenei hagyományokkal. A
több mint egyórás műsorban elhangzott
műsorban szerepeltek többek között Astor
Piazzolla, Samuel Barber, Aaron Copland
és Aldemaro Romero művei.
A zenekar tagjai időt találtak Budapest felfedezésére is, hiszen legtöbbjük
még nem járt Magyarországon. Néhány
kísérő társaságában meglátogatták Budapest fontosabb nevezetességeit. Különös

hatással volt rájuk a monumentális Hősök
tere, ahol rövid betekintést nyerhettek hazánk történelmébe. Ezt követően a csapat
a Terézvárosi Gyülekezetbe látogatott el,
ahol „tradicionális magyar vacsorával”
(pizza ) vártuk őket, majd jó hangulat-

Próba az esti koncert előtt

ban folytattuk budapesti körutunkat. Egy
hangulatos Duna-parti séta következett,
ahol megcsodálhatták, milyen is a budai
oldal kivilágítva, illetve a parlamentet is
megnéztük, mielőtt hazaindultunk volna.
Egy nagyon jó hangulatú, kedves társaság
érkezett hozzánk erre a néhány napra, igazán nagy öröm volt őket megismerni és
velük tölteni ezt a rövid időt, és nagy sze-

A városnézés egyik állomásán,
a Hősök terén

retettel várjuk vissza őket, egy hosszabb
ittlétre.
Az Andrews Egyetem a Hetednapi
Adventista Egyház legrégebbi egyeteme
az általa fenntartott több mint 140 felsőoktatási intézmény közül. Az egyetem
gyökerei 1874-re nyúlnak vissza, amikor
Goodloe Bell tanár 12 tanulóval hetednapi adventista általános iskolát indított a
michigani Berrien Springsben. Ma 7 karon 254 oktató segítségével 3348 hallgató
tanul 130 BA, valamint 70 MA és PhD
programban. Az egyetem kihelyezett tagozatokat üzemeltet Argentínában, Ausztriában, Brazíliában, Angliában, Franciaországban, Görögországban, Szingapúrban,
Spanyolországban, Tajvanon és Olaszországban. Az egyetem nagy hangsúlyt
fektet a minőségi keresztény oktatásra és
nevelésre.

Cs. R. Cs. – Ó. B.

Ének és zene Isten szolgálatában
,,Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak te egész föld.”
Egy különleges zenei napnak lehettünk
részesei 2018. május 5-én a Terézvárosi
Gyülekezetben.
Már péntek este megérkeztek a vendég énekesek, akik gazdagították szombatkezdő áhítatunkat gyönyörű hangjukkal. Szombat délelőtt anyák napi
ünnepéllyel egybekötött zenés áhítatot

tartottunk, majd 17 órai kezdettel
koncertet adtak testvéreink.
Az előadók külön-külön és együtt
is koncerteznek Európa-szerte.
Az előadókról:
 Ramona Ghioaldä Bukarestből érkezett. Az A7 Adventista TV zenei
műsorvezetője, több énekegyüttes tagja,
és szívből énekel az Úr
A zenei nap művészei és szolgálattevői szolgálatában.
 Vili Dula szintén
Bukarestből érkezett,
játszik zongorán, gitáron, és zeneszerzéssel
is foglalkozik énekesek részére. Gyönyörű
bariton hangja van.
Féléves ikergyermekek
apukájaként
boldog
férj és családapa.
 Bede László
nagyváradi
származású, zeneakadémiát
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végzett, képzett énekes, aki jelenleg Angliában él családjával. Felesége is énekes,
együtt és külön-külön is énekelnek. László nagy hangterjedelmével gyönyörűen
énekel az Úr dicsőítésére.
 Bede Róbert, László testvére, egy
gyermek édesapja, aki Nagyváradon él
családjával. Zeneakadémiát végzett, képzett hangú, hivatásos énekes, egyházunk
Romániai A7 TV-jának alkalmazásában
áll. Róbert több felkérést is kapott a szórakoztató iparból, de Isten iránti hűsége és
elkötelezettsége miatt ezeket elutasította.
Így maximálisan az Úr szolgálatára használja Isten adta tehetségét.
 Bálint Dóra, zongorista, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia zongo-
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ra szakos hallgatója, Pusztaszabolcson él
szüleivel. Isten adta tehetségével, játékos
muzikalitásával, színessé, egyedivé teszi a
darabokat, érzi a harmóniát, szeret improvizálni és rendkívül jól alkalmazkodik a
szólistákhoz.
 Tóth Olivér hegedűs, Egerből érkezett, jelenleg a Szent István Konzervatórium diákja, és szeretne továbbra is a zenei
pályáján maradni. Egyedi hegedűszólójával, a zene szeretetével gazdagabbá tette
a koncertet.

 Bereczki Csaba 6 éve játszik pánsípon, magánúton tanul és fejleszti zenei
tudását Isten dicsőítésére és mindannyiunk örömére. Az Újbudai Gyülekezet tagja, Herceghalmon él családjával. Ennek a
koncertnek is ő volt a főszervezője, megálmodója, ezúton is köszönjük neki sok
fáradozását!
 Verebi László, nagyváradi lelkipásztor feleségével, Editkével kísérte el az
énekegyüttest. Ő értékes igei gondolatokkal gazdagította a zenei napot, és felhívta a figyelmünket arra,
hogy mindenért Istené
a dicsőség és hála.
A vendégek nagyon
jól érezték magukat, a
hallgatóság örömmel
fogadta a régi evangéliumi énekeket és azok
feldolgozásait.
A házigazda a Terézvárosi Gyülekezet
és Zarka Péter lelkész
volt; őszinte vendég-

szeretettel és odafigyeléssel biztosították
a program megvalósulását és a vendégek
ellátását. A koncertről felvételt készített a
Reménység Evangelizációs Központ, ami
DVD-n elérhető lesz a gyülekezetekben is.
Hálát adunk az Úrnak, hogy ilyen
szép napunk volt és ezúton is köszönjük
az énekeseknek, a zenészeknek, a szervezőknek, hogy szolgáltak Istennek és eljöttek hozzánk, hogy ennek mi is részesei
legyünk.
Tajti Enikő

hány zsidó ember éle- megtartsuk az övéit, és biztosak vagyunk
tét mentette meg ez a benne, hogy ez a hely egy remek lehetőpincehelyiség és azok, ség erre.
Az Ifjúsági Központ a hét minden
akik itt végeztek szolgálatot. Ennek a hely- napján nyitva áll 16.00 és 22.00 óra könek megtartó ereje volt zött (szombaton éjfélig), és azon túl, hogy
a történelem során, és bármikor szívesen várjuk az ide látogatóezt az örökséget sze- kat, tanulni, pihenni vágyókat, különleges
retnénk
továbbvinni. programokkal is készülünk azok számára,
Azt szeretnénk, ha ez a akik szívesen vennének részt művészehely egy menedék len- ti vagy éppen társasjátékesteken, esetleg
ne minden olyan fiatal örömmel néznék itt a foci-világbajnokság
számára, aki
elcsendeseŐsz-Farkas Ernő köszöntő szavait hallgatva
désre, megnyugvásra, lelki feltöltődésre,
vagy egy jó társaságra vágyik.
Ide nem az elfelejtett dolgokat
tesszük, hanem éppen azt, amit
meg akarunk tartani. Mi ezzel
az útravalóval szeretnénk megkezdeni az itt végzett szolgálatunkat, ugyanezt a célt szem
előtt tartva. Főleg történelmi
távlatból nézve érezzük ennek a súlyát a meccseit. Keressétek a központ Facebook
vállunkon, de hisszük, hogy Isten erőt ad oldalát (Duna Ifjúsági Központ néven),
és megáld minden olyan kezdeményezést, ahol egyéb információkat kaphattok a
ami arra irányul, hogy megkeressük és helyről, és első kézből értesülhettek a
programokról.
Arra kérünk benneteket,
hogy imáitokkal támogassátok
az itt folyó munkát, és minél
többen látogassatok el hozzánk!
Legyetek részesei ennek a
nagyszerű kezdeményezésnek!

Pince a belvárosban

2018. május 15-én Budapesten, a Székely
Bertalan utca 13. szám alatt megnyílt a
Duna Ifjúsági Központ. A megnyitó alkalmon mintegy 30 fiatal vett részt, akik egy
régi álom beteljesedésénél lehettek jelen.
A Dunamelléki Egyházterület régóta tervezte egy olyan hely létrehozását a fővárosban, ahol a fiatalok elcsendesedhetnek,
beszélgethetnek, olvashatnak egy bögre
tea mellett, vagy éppen elmerülhetnek a
társasjátékok világában.
Mindannyiunk nagy örömére szolgált,
amikor végre sor került az ifjúsági központ ünnepélyes megnyitójára, melynek
keretében Stramszki István áhítatát követően – egy jó nagy adag fagyi és remek
hangulat kíséretében – Ősz-Farkas Ernő
köszöntő szavaival avattuk fel a helyet,
aki arról beszélt, hogy ez a pince miért
más, mint egy átlagos pince. Egy pincébe ugyanis általában azt tesszük, amit ki
akarunk dobni, vagy el akarunk felejteni,
de ennek a helynek a célja éppen ellentétes ezzel. Ha a bejáratnál feltekintünk
az emléktáblára, arról olvashatunk, hogy

Sándor Krisztina,
Ócsai Boldizsár
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Húsvéti ünnepély Kétegyházán
Húsvéti ünnepélyt rendezett a Kétegyházi
Gyülekezet 2018. március 25-én. Az eseményen a Békéscsabai Gyülekezet kórusa
Hrabovszkiné Nagy Kornélia testvérnő
vezetésével adott szolgálatot. A kórus már
ötödik alkalommal járt a településen, és
minden évben egyre nagyobb számú vendéget, barátkozót tudnak az Úr közelébe
hívni.
Az ünnepélyt megtisztelte és az eseményt megnyitotta Kalcsó Istvánné,
Kétegyháza polgármestere is. Az ének-

szolgálatok között Isten
Igéjét Balog Tibor testvér
közvetítette a jelenlévők
számára. A környék gyülekezeteinek tagjain kívül
80 vendég is részt vett az
ünnepségen, melynek zárásaként szeretetvendégséggel kedveskedtek a rendezők a
megjelenteknek. Utóbbi lehetőséget biztosított közelebbi ismerkedésekhez, mélyebb beszélgetésekhez. A vendégek vis�szajelzése, valamint az eseményen átéltek

Cserkész szombatok sűrűjében
Zalaegerszeg, Nágocs
Amíg nem vagyunk képesek kilépni a saját
cipőnkből, nem fogjuk tudni felpróbálni a
másikét… Vajon bele tudunk helyezkedni a saját világunkétól eltérő életbe? Egy
lázadó, testével-lelkével küzdő, önmagát
kereső fiataléba? Beszéljük-e a kamaszok
nyelvét? Tudunk-e hozzájuk úgy szólni,
hogy elfogadásra, érdeklődésre találjanak
szavaink?
A hívő szülőkben ég a vágy, hogy
gyermekeik átadják magukat Jézusnak,
mégis sajnos általános tendencia, hogy az
egyházat elhagyják az ott felnövekvő fiatalok… S az, hogy „külsős” serdülőket is
hatékonyan megszólítsunk az evangéliummal, szinte lehetetlennek tűnik mai online
világunkban…
Mindezen szülők s gyerekek miatt
indultunk útra Nagykanizsáról az 1301.
Négylevelű Fa cserkészcsapat képviseletében, hogy két, vonzáskörzetünkhöz tartozó
gyülekezetet meglátogassunk. A Tábortűz,
a Magyar Cserkészszövetség adventista lelki közösségének kezdeményezése keretében célunkként tűztük ki a cserkészet meg-

Zalaegerszegen

ismertetését, mint
hatékony missziós
módszert, ugyanakkor igyekeztünk
a cserkészetre rátapadt
előítéleteket letisztítani, s a módszer különleges
hatékonyságát kiemelni. A prédikációnk,
a személyes bizonyságtevés, s a délutáni
szülői fórum, ezeket a célokat szolgálta.
Felhívást intéztünk azon felnőttek számára, akik úgy érzik, belekezdenének ebbe
az egyedi lélekmentésbe. Feltártuk, miben
tudunk támogatást nyújtani, és hogy a gya-

alapján elmondhatjuk, hogy a zenei és az
igei szolgálatok által megtapasztalhattuk a
Szentlélek jelenlétét.
Ezúton mond köszönetet a Kétegyházi Gyülekezet a szolgálatokért!
Rákóczi Attila
korlatban mivel is jár a cserkészet elkezdése egy olyan gyülekezetben, ahol erre nincs
korábbi tapasztalat. A cserkész szombat zárásaként természetesen a fiatalok, gyerekek
kerültek a középpontba. Felkerestük a gyülekezethez közeli arborétumot vagy parkot,
és különböző mókás, játékos örömprogramokkal gazdagodhattunk.
Ezúton is köszönjük a fogadó
gyülekezetek szeretetteljes vendéglátását, nyitottságát!
Továbbá
hálával
tartozom cserkésztestvéreimnek
a
közös szolgálatunk
Nágocson l e b o n y o l í t á s á é r t
(Árvay
Sándor,
Bekő Judit, Orsós Krisztián, Kassai Csaba,
Kassainé Benefi Gizella).
Kívánom, hogy találjuk meg a hangot
a velünk és körülünk élő, határfeszegető
fiatalokkal! Merjünk szembe menni a kényelmes megszokásainkkal egy kalandos,
értékőrző közösségért!
Várnagy András

Ha szeretnél ilyen cserkész szombatot a saját gyülekezetedben, keresd dr. Hegyi Mártont,
a Tábortűz elnökét! E-mail: drhegyim@gmail.com; Tel.: 30/505-6288

„Az Úr veled van, erős vitéz!”
Szeretnék megosztani veletek egy számomra nagyon fontos tapasztalatot. Gyerekkorom óta nagyon szeretem és űzöm
a küzdősportokat. Amikor elfogadtam Istent életem irányítójának és megkeresztelkedtem, tudtam, hogy le kell mondanom
a versenyzéssel kapcsolatos terveimről.
Övvizsgázni nem sokszor tudtam, versenyezni pedig egyáltalán nem, mert a versenyek és a vizsgák nagy része szombatonként volt.
Viszont mindig éreztem magamban,
hogy Istennek terve van velem. Amikor
5

rájöttem arra, hogy a tehetségemet hogyan helyezzem Isten szolgálatába, megnyílt az út az övvizsgák és a versenyek
előtt. Így lettem országos első helyezett
taekwondo magyar bajnokságon. Nagyon
nagy missziós célom és elkötelezettségem
van ezekkel kapcsolatban, és Isten nyitott
hozzá most ajtókat is. Ő készíti az utat,
nekünk csak merni kell elindulni rajta.
Még akkor is, ha nincs kijárt ösvény előttünk, mert az elsők vagyunk ezen az úton.
Hogy lesz-e folytatás? Én készen állok az újabb ajtó nyitására. És folytatni
fogom!
Balázs Ervin
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Majális
Keszthelyen
A hosszú hétvége sok szabadidős tevékenységre adott lehetőséget. Ilyenkor
számunkra egyértelmű, hogy kilátogatunk
a Balaton-partra. Sétálni a friss levegőn,
belegázolni a hűs vízbe – mert muszáj
kipróbálni, mennyire melegedett fel –, főleg, mert látjuk, van, aki már fürdik benne. Persze alkalom lehet ez a misszióra is.
Többéves kapcsolatunk van már a
keszthelyi színház csapatával, biztos ezért
jutottunk eszükbe akkor is, amikor segítségre lett szükségük. Felkerestek minket
azzal, hogy április 30-án délután gyermekprogramot szeretnének a Balaton-parton,
amelyet velünk szeretnének lebonyolítani. Mi természetesen igent mondtunk, és

elkezdtünk készülni. Mivel alig egy héttel
előtte ünnepelte az értelmes világ a Föld
napját, arra gondoltunk, mi lenne, ha mi
is ehhez csatlakoznánk, és újrahasznosítható dolgokból
készítenénk varázslatos, új darabokat.
Üvegeket, WC-papír gurigákat, régi
zoknikat, gombokat
és anyagdarabokat
kezdtünk gyűjteni.
Tele voltunk ötletekkel, és reménykedtünk, hogy az odalátogató kisgyerekek is
osztják majd a lelkesedésünket.
Azon a mesés délutánon gurigákból
állatokat varázsoltunk: cicákat, süniket,

Jól startolt a „Lányok Krisztusért”
Baján
Múlt év őszén hallottunk először
erről a lehetőségről. A tinilányok
elérésére létrehozott program
már akkor felrázta gyülekezetünk egy csoportját.
Miután elkötelezett vezetőre talált csapatunk, beindult
a munka. Tervezés, ötletelés,
megbeszélés, feladatok beosztása majd
plakátkészítés, meghívók nyomtatása. A
gyülekezetből többen részt vettek a háttérmunkában, az ifik pedig személyes jelenlétükkel erősítették a zenei részt. A sok

Kihez tartozom?
A fenti cím volt a május 5-én Pestlőrincen
megrendezésre kerülő regionális ifjúsági
nap fő kérdése. Tíz órától érdekes és értékes bibliatanulmányozásban volt részünk,
amit kiscsoportokban beszéltünk meg.

tennivaló csak fokozta lelkesedésünket és
a célcsoportba tartozó lányok izgalmát.
Végre elérkezett a nap: 2018. május
13. Az Úr valóra váltotta reményeinket,
beteljesítette elképzeléseinket. Nagy öröTizenegytől pedig sok énekkel dicsértük az Urat, és hallhattunk egy tömör
prédikációt. Felelevenítettük Isten szeretetét, azt hogy Ő akkor is szeret minket,
ha éppen az ellenkező irányba rohanunk.
Isten kiválasztott, megérti a küzdelmeinket, jobban mint mi. Az Ő szemében az
értékünket nem az határozza meg hogy
mennyi jót vagy rosszat teszünk, hanem

baglyokat. Az egyszerű befőttesüvegek
szépséges asztali díszekké, tároló edénykékké változtak. A
zoknik pedig életre
keltek: kicsi, színes
emberkék, polipok,
hóemberek
lettek
belőlük, apró vagy
éppen nagy gombszemekkel nézve a
világra. A maradék
anyagokból szemüvegtok, mobiltartó készült, egy kis
leleménnyel.
Aki
velünk töltötte ezt a
néhány délutáni órát,
biztosan nem ment
haza üres kézzel, és
közben élveztük a
napsütéses Balcsi-partot és bámulhattuk a
csillogó vizet.
P. T.
münkre vendégek is csatlakoztak a programhoz, így összesen tíz fiatal épülésére
szolgálhattunk.
Elmélkedésben, pantomim játékban,
rajzolásban (bibliatanulmányozás); érzelemben (imalánc); nevetésben (divat
szekció); beszélgetésben (csoportkérdések) egyaránt részesültünk ezen a délelőttön. Kiváltképp sikeres volt a kézműves
foglalkozás, illetve a pihenésképpen beiktatott uzsonna.
Az élményeken túl „emlékeztető”
kincseket is hazavihettek a lányok: imanapló, igekártya, díszített vállfa.
Hisszük, hogy az ily módon együtt eltöltött idő és megszerzett tapasztalat eléri
célját: megnyerni lányainkat Krisztusnak.
Mátyási Anita
hogy hozzá tartozunk. Isten jelenlétében
értékesek vagyunk. Istenért vagy Istennel? Érte vagy vele?
Később egy finom ebédben volt részünk, amit az udvaron, a nagy diófa
árnyékában fogyasztottunk el, miközben
sokat beszélgettünk és nevettünk.
Délután önismereti kérdésekkel foglalkoztunk, szintén kisebb csoportokban,
ezáltal még jobban megismerve egymást.
Az alkalmat énekléssel zártuk.
Mindenképpen értékes és kellemes
volt ez az alkalom, nagyon várom a következőt.

Hegyi Bernadett
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Színes Szolnok
Az Ellen Gould White Életreform klub
elmúlt hónapja sok színes programmal
volt teli.
Április 17-én dr. Horváth Balázs, tiszaburai háziorvos és testvérünk beszélt
az egészséges bélflóráról, és arról, mely
ételek segítik az egészségét, hogy a kórokozókkal és több betegséggel szemben
eredményesen tudjunk védekezni.
Április 24-én a nyers ételekről és
csírákról hallhattunk röviden, majd elkészítettünk néhány vitamindús nyers
fogást is, melyek semmilyen bonyolult
eszközt nem igényelnek.
A legegyszerűbbek voltak a kalciumgolyó (darált
szezámmag és mák kis
mézzel), a gluténmentes
„mákos tészta” (reszelt
alma kis mézzel, darált
mákkal), és a citrussaláta (grapefruit, narancs és
mandarin). Nem sokkal
volt időigényesebb az almás-kesutejszínes és banánkrémes nyers torta elkészítése sem, természetesen hozzáadott cukor nélkül. A résztvevők
örömére és megelégedésére el is fogyasztottuk alkotásainkat, továbbá egy cukormentes, hajdinacsírából, olajos magokból
és aszalt gyümölcsökből (aszalással) készült müzliszeletet is megkóstolhattunk.

Május elsején könnyed túrára invitáltuk a vendégeket, lelkes kis csapat tett
meg 12 km-t a szép tavaszi időben, az
újraéledt, virágzó természetben gyönyörködve.
Május 8-án „A tisztítókúra csodája”
címmel az egészséget szolgáló praktikákról hallhattak a klub résztvevői Soósné
Jeszták Andrea életmód-tanácsadótól,
lelkészünk feleségétől. Egy héttel később
dr. Lukács Tamás baleseti sebész testvérünk beszélt egy nagyon fontos kérdésről.
Gyógyszerszedés: igen vagy nem?! Mire
ügyeljünk egyes gyógyszerek, táplálékkiegészítők alkalmazásakor, hogyan és mikor vegyünk be? Nagy látogatottság volt
minden alkalommal.

Közös ételkészítés

Május 12-én a Martfűi Egészség Napra ismét meghívták az Egészség EXPO
csapatát. Bár az eddigiekhez képest kevesebb volt a résztvevő (nem csak a mi
asztalainknál, hanem mindenütt), hálásak
vagyunk ezért a lehetőségért is.

A magvetés szemléltetőeszközei
Végül a Neeka Alapítvány felajánlásából gyülekezetünk is kapott magvetést
szemléltető eszközöket (zöldségmagok
szárított földpogácsával, tartóval). Ezeket
eljuttattuk a Pitypang óvoda két csoportjának a Föld napja alkalmából, amit a vezető óvónő nagy lelkesedéssel fogadott.
Minden gyermek vihetett haza egyetegyet belőlük, így otthon követhetik nyomon a magok kikelését, majd gondozhatják a növényeket, míg termést hoznak. A
gyülekezetbe járó valamennyi gyermek,
óvodás és csoportjaik nevében is köszönjük ezeket az élő és nevelő ajándékokat,
melyek újabb jó lehetőséggel szolgáltak
arra, hogy kapcsolatokat építsünk, és adhassunk a környezetünkben élőknek, jó
magokat plántálva ezzel a lelkükben is.
óbkk

Regionális küldetéskonferencia
Pécsett
Mi a te missziód? – ezt a
kérdést járta körbe a pécsi
konferencia, amely egy új
kezdeményezésnek volt az
első alkalma. A Dunamelléki Egyházterület vezetése
szeretné a gyülekezeteket
lelkesíteni, mozgósítani,
felszerelni a küldetésünk
betöltésére. Az Evangelizációs Osztály
által szervezett regionális konferenciák
egy-egy térség gyülekezeteit hívják meg
arra, hogy mindenki felfedezhesse személyes lehetőségeit a szolgáltra.
A nap során dr. Szabó János, a DET
Evangelizációs Osztályának vezetője
adott irányelveket arra, hogyan viselkedhetünk „bölcsen” a személyes misszió
végzése közben. Dr. Ősz-Farkas Ernő igehirdetése pedig a küldetéstudat megtalálására, megőrzésére irányította a mintegy
százötven résztvevő figyelmét. Az egész

Dr. Szabó János evangelizációs osztályvezetőt
hallgatja a testvéri közösség

Felemelkedve
Istenhez
Elkészült a pécsi imaház liftje
napos program során 3 alkalommal szekció-előadásokon lehetett még részt venni,
majd fórumbeszélgetéssel zártuk a tartalmas napot.
Ahogy az egyik testvér fogalmazott
„kaptunk egy újabb löketet”. Reméljük,
ez a lelkesedés és lendület sokáig megmarad.
Kis István
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A pécsi gyülekezeti épület sajátossága,
hogy a legnagyobb helyiség, az imaterem,
a második emeleten található. Már az épület tervezésekor kihagyták a helyet a liftaknának, de sokáig nem valósult meg a költséges beruházás. Az idős, beteg testvérek,
vendégek számára nagy segítséget jelent a
2017. év végén átadott felvonó. A testvérek
nagylelkű felajánlásának és a Dunamelléki
Egyházterület anyagi támogatásának köszönhetően most már bárki könnyen eljuthat az istentiszteleti helyre.
KI
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Tavaszi portya
Tavaszi portyánkat 2018. április 29-től
május 1-jéig tartottuk Bugacpusztán, egy
cserkészbirtokon. A portyára a 431. számú Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat 3 rajából (Székesfehérvári, Budapesti, Kecskeméti) 72 cserkész érkezett 5
éves kortól 49 évesig.
A „nyári” meleget és a homokos útszakaszt tekintve nagy próbatétel volt a
cserkészeinknek a portya helyszínére eljutni, de bizonyították edzettségüket és
kitartásukat. A minket körülvevő táj élővilágának látványosságai (őzek vonulása,
mezei nyulak ugrándozása, fürge gyíkok
felbukkanása) mellett cserkészeink vidám
nevetése, sípjelzése, ostorcsattogtatása,
játékos kedve, zengő éneke, tábortűzi mókája emelte a hangulatot.
A gyerekek kipróbálhatták magukat
csapatjátékokban, eltanulták a tűzrakás
mesterségét, a bőr megmunkálását, az
agyag megformálását, íjat készítettek maguknak mogyoróvesszőből és bivakot (erdei menedékhely) ágakból és levelekből.
Az idősebbek ez idő tájt gyakorolhatták a

Holt-Tisza kanyarulatában a kenuzás művészetét. Száraz bőrrel ugyan nem úsztuk
meg, de nagyon sok maradandó, vidám
emlékkel gazdagodtunk. Igazi csapaterősítő program volt ez számunkra.
Az interaktív áhítatok is erősítették
bennünk az egymásért tenni kész lelkületet és tanítottak minket arra, hogy hogyan
formálódhatunk jobbá, engedelmesebbé.
A gyerekek a portya alatt szorgalmasan
kivették részüket a feladatokból, nem restelltek segíteni az asszonyoknak a főzés-

Pályázati felhívás
Az ASI Magyarország Egyesület idén tavasszal tizenkettedik pályázatát hirdeti meg. Az
egyesület tagjai olyan laikus testvérek, akik vallják és gyakorolják az adventista elveket,
vagy az üzleti életben, vagy saját vállalkozásukban dolgoznak, vagy egy szakma elismert
képviselői, vagy önfenntartó szervezetek delegáltjai.
Az egyesület elkötelezett a magyar adventmű támogatására, kiemelt feladatának
tekinti a missziómunka, az ifjúsági munka és az adventista identitástudat erősítését és
olyan programok támogatását, melyek beilleszkednek a gyülekezetekben folyó missziós
munkába.
Keressük azokat a tevékenységeket, terveket, amelyek a fenti kritériumoknak megfelelnek és szeretnénk ezek közül több projektet 2018–2019. évben anyagi lehetőségeinknek
megfelelően támogatni.
A pályázatokat 2018. július 31-ig várjuk írásban a csengei.karoly@asi-hungary.org
elérhetőségre vagy a következő címre: Csengei Károly, 1149 Budapest, Bíbor út 5. fsz.1.
A pályázatok kitöltéséhez szükséges részletes adatlapok hamarosan letölthetőek a
www.asi-hungary.org és a www.adventista.hu honlapokról. A pályázati idő alatt felmerült kérdésekre szívesen válaszolunk, ezeket a csengei.karoly@asi-hungary.org e-mail címre várjuk.
Csengei Károly

Könyvajánló

Ellen G. White:

Gondolatok a Hegyibeszédről
A jól ismert könyv most új köntösben, revideált szöveggel jelent meg. A „Hegyibeszéd” nem egyéb, mint
a Tízparancsolat jézusi értelmezése és magyarázata.
Gondolatai felemelnek minket egy erkölcsileg tiszta,
érzületileg szépséges világba. Szeretettel ajánljuk testvéreinknek olvasásra,
ajándékozásra és missziómunkára. (Ára: 950 Ft)
Advent Kiadó

ben, az előkészületekben, sátorbontásban
és rendrakásban sem. Számos gyermek
először vett részt nomád körülmények
között cserkészprogramon, és bizton állíthatom nem utoljára.
Így készültünk mi tavasszal a nyári
táborra. Az újratalálkozás reményében jó
munkát kívánok!
Várnagy Anna
a 431. HJF. cscs. budapesti raj parancsnoka

Jó tudni!
 Június 1–3. – Gödöllő,
Isten az ELSŐ – Sáfársági
Konferencia;
Vendég előadók: David Neal
és Marcos Faiock Bomfim
 Június 9. – Békéscsaba,
Női Szolgálatok Kiemelt Napja
 Június 16. – Balatonlelle,
Évadnyitó Hitéleti Konferencia
és Kórustalálkozó










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










Az AdventInfo következő,
„nyári szünet” előtti száma
június 30-án jelenik meg.
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