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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Negyedik Nemzetközi
Bibliakonferencia
Róma, 2018. június 11–21.
Csaknem 400 hetednapi adventista teológus, egyetemi és főiskolai tanár, valamint az egyház vezetői gyűltek össze
Rómában, hogy megvizsgálják azokat
az időszerű bibliai kérdéseket, melyek
napjainkban foglalkoztatnak bennünket,
adventistákat. A konferencia főtémája a
végidő eseményeiről szóló tanítás volt,
ami adventista hitünk központi kérdése.
Mi mint nép az apokaliptikus próféciák
tanulmányozásából születtünk, és egyetlen küldetésünk, hogy e próféciák keretei
között, mint sürgető meghívást hirdessük
az örökkévaló evangéliumot.
A konferenciát a Generálkonferencia
Bibliakutató Intézete szervezte az Adventista Teológiai Társaság, az Andrews
Egyetem, valamint a Földtani Intézet támogatásával. A Bibliakutató Intézet küldetése, hogy megalapozott teológiai munkával erősítse az adventista tanításokba
vetett hitet, és e hit értelmezései közötti
párbeszédet. Mindez jól tükröződött mind

Panelbeszélgetés résztvevői (balról jobra): Ekkehardt Mueller, Richard M. Davidson, Jacques B.
Doukhan, Jiri Moskala, John Paulien, Ranko Stefanovic, Angel M. Rodríguez

a konferencia összetételében, mind annak
levezetésében. A nyolc-tíz plenáris előadás nemcsak a bibliai próféciák tanulmányozásának módszereivel foglalkozott,
hanem a teremtő Istenbe vetett hit és a
végső eseményekkel kapcsolatos meg�győződés összefüggéseivel is. Két hosszú
beszélgetést tartottak,
egyet a misszionáriusok vezetésével, akik
arról
beszélgettek,
hogy mi módon lehet
hasznosítani a bibliai
próféciákat evangelizáló szolgálatunkban.
A másikban napjaink
legismertebb adventista teológiai tanárai arról beszélgettek, hogy
milyen
módszereket
kövessünk a bibliai
Magyarok a konferencián (balról jobbra): Szilvási Tibor (Middle
próféciák tanulmányoEast and North Africa Union Mission); Faragó Tibor (ATF); Gallusz
zásában. Csaknem száz
László (South-East European Union Conference); Magyarosi Barna
szekcióülés volt a kon(Inter-European Division); Szilvási József (ATF); Tokics Imre (ATF)
ferencián, amit részben
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ismert teológiai tanárok, részben fiatal kutatók tartottak.
Megszólalt a konferencián Ted Wilson testvér is, aki arról prédikált, hogy
bennünket, hetednapi adventistákat az a
reménység éltet, mely szerint Krisztus
nemsokára visszatér, hogy hazavigye népét.
Ez volt a negyedik ilyen konferencia egyházunkban, jómagam az első kivételével mindegyiken részt vehettem.
A leghasznosabbnak azt találtam, hogy
a világ adventista tanárai megismerhetik egymást, beszélhetnek arról, milyen
bibliai kérdéseket tartanak időszerűnek,
és hogyan próbálják megtalálni a választ
ezekre a kérdésekre. Ahogy az korábban
is történt, ennek a konferenciának az előadásaiból is ki fog adni a Bibliakutató Intézet egy válogatást, hogy azok is épüljenek
belőlük, akik személyesen nem vehettek
részt a konferencián. A konferencia zárónapján egy közös állásfoglalást fogadtunk
el, amit az alábbiakban teszünk közzé.
(Szif)
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ÁLLÁSFOGLALÁS
BEVEZETÉS

a romlottságtól való végső szabadulásra (Róm 8:14–25). Krisztus a Lélek által
vezeti egyházát, hogy helyesen tudja érteni és magyarázni az Írásokat, és az Ő
szava iránti örömteli engedelmességből fakadóan be tudja tölteni küldetését.
Megerősítjük, hogy a bibliai eszkatológia Isten történeti és teljes megoldását jelenti mindazokra a problémákra, amit a bűn bejövetele okozott a
mindenségben.
Valljuk, hogy Isten a bibliai eszkatológia által megerősíti ígéreteit és arra
biztatja népét, hogy bölcsen éljen az eszkaton (a végidő) fényében.
Megerősítjük, hogy a teremtésről, a bűnesetről és az özönvízről szóló
bibliai tanítás történetiségébe vetett hit elengedhetetlen ahhoz, hogy helyesen
tudjuk értelmezni a bibliai eszkatológiát.
Megerősítjük, hogy Dániel és Jelenések könyvének apokaliptikus próféciái alapvetőek a bibliai eszkatológia szempontjából, és hogy e könyvek történeti értelmezése az apokaliptikus próféciák korrekt megközelítését jelentik.
Megerősítjük, hogy Isten népének reménysége a Jelenések könyve tizennegyedik fejezetében található hármas angyali üzenet, valamint az örökkévaló evangéliumnak azok a tanításai, melyek bennfoglaltan megjelennek
ebben az üzenetben. Nevezetesen, Krisztus szolgálata a mennyei szentélyben,
az Isten parancsolatai, beleérve a hetedik napot, mint nyugalomnapot, Jézus
bizonyságtétele, az advent előtti ítélet, Krisztus második eljövetele, az igazak
feltámadása, Isten népének elragadtatása, amit a millennium követ a men�nyben, a bűn és a bűnösök feletti végső ítélet. Ez magába foglalja a második
halált, azaz a bűnösök végső megsemmisítését a tűznek tavában. Ezt követően
Isten újjáteremti a földet, mint népének örök otthonát.
Megerősítjük azt a felelősségünket, hogy gondot kell viselnünk Isten teremtett világára, ezen belül saját testünkre, ami a Szentlélek temploma. Vissza
kell tükröznünk Isten szeretetét minden ember iránt, sürgetve őket, hogy fogadják el azt a reményteljes üzenetet, amit Isten e pusztuló világnak küldött.

A negyedik Nemzetközi Bibliakonferenciát Rómában tartották 2018. június
11–21. között. A konferencia témája a „Bibliai eszkatológia” (a végső eseményekről szóló bibliai tanítás) volt. Csaknem négyszáz olyan hetednapi
adventista lelkipásztor, tanár és egyházi vezető, akik osztoznak a Biblia és a
bibliai világszemlélet iránti mély elkötelezettségben, összejött a világ minden
tájáról azért, hogy megvizsgálják az eszkatológia bibliai, teológiai, történeti,
missziológiai és tudományos összefüggéseit. A konferencia célja volt a bibliai
eszkatológia megerősítése és feltárása, az egység és a közösség erősítése, valamint az, hogy megújítsa érzékenységünket az idővel kapcsolatban, melyben
élünk, hogy ezáltal felkészültebbek legyünk az Úr és az Ő egyháza szolgálatára. Lelkileg és szellemileg gazdagabbak lettünk a Biblia tanulmányozása, az
istentisztelet, az imaközösség, az előadások, a beszélgetések, valamint a bibliai, történeti és régészeti szempontból fontos helyeken tett látogatások által.
Mi hetednapi adventisták késztetést merítünk abból a mély, személyes
meggyőződésből, hogy Krisztus valóságos, látható, személyes és világszéles
eljövetele közel van. Tudatában vagyunk annak, hogy milyen kihívások érik
a bibliai eszkatológia történeti értelmezését. E kihívások magukba foglalják
Dániel és Jelenések könyvének preterista (múltban ragadó), futurista (jövőbe
menekülő), valamint idealista (spiritualizáló) megközelítését, a tudományos
kozmológiákat, melyek kételyeket ébresztenek az emberekben azzal kapcsolatban, hogy a bűn és a halál kérdésére van természetfeletti megoldás, továbbá az olyan kérdések feletti spekulációkat, amit Isten nem nyilatkoztatott ki.

MEGERŐSÍTŐ ÁLLÁSFOGLALÁS
Mivel elköteleztük magunkat a „sola” és a „tota Scriptura” (miszerint hitünk
alapja egyedül a teljes írás) elve iránt, hisszük, hogy a hetednapi adventista
egyház a bibliai próféciák beteljesedéséből született meg a föld történelmének
a végén, ezért rendelkezik egy bizonyos eszkatológiai perspektívával, ami egyháztanának, üzenetének és küldetésének szerves részét képezi.
Megerősítjük, hogy az eszkatológia a Szentháromság egy Istenben gyökerezik. Amikor a prófétai idő beteljesedett, az Atya Isten elküldte Fiát, Jézus
Krisztust, hogy megváltson és fiaivá fogadjon bennünket (Gal 4:4–5), és hogy
az üdvösség művének előmozdítása érdekében bevezesse főpapi szolgálatát.
E mű akkor teljesedik be, amikor Jézus mindörökre átveszi dicsőséges uralmát
Isten országában.
Megerősítjük, hogy eszkatologikus reménységünk központja Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása. A Szentlélek által bizonyosak vagyunk abban,
hogy a hívő emberek Isten gyermekei és örökösei, miközben sóvárogva várnak

MISSZIOLÓGIAI KÖVETKEZTETÉSEK
A hetednapi adventista egyház minden tagjának meg kell osztania a világgal ezt az eszkatologikus látomást. A jövő reménységével szembeni fokozódó
szkepticizmus, valamint azoknak az értelmetlen erőfeszítéseknek ellenére,
melyek egy földi paradicsom felállítására irányulnak, elfogadjuk azt a kihívást, hogy hirdetnünk kell a bibliai eszkatológiát a legkülönbözőbb összefüggésekben, melyben élünk, ezért odaszentelt erőfeszítéseket teszünk annak
érdekében, hogy hatékony módszereket találjunk e küldetés teljesítéséhez.
(Fordította: Dr. Szilvási József )

A bibliakonferencia résztvevői
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Megbékélés a zsidóság és az adventisták között
A Nemzetközi Zsidó–Adventista Tanácskozás a Generálkonferencia szervezésében került megrendezésre 2018. július 26. és 31. között, amelynek a Southern Union Conference
központja adott helyet Norcrossban, Georgiában, az Amerikai Egyesült Államokban.
Az értekezleten jelen volt és felszólalt
Homer Trecartin, a Generálkonferencia Globális Misszió igazgatója, továbbá a Shalom
Tanulmányi Központ és az Észak-amerikai
Divízió Adventista–Zsidó Szolgálat vezetése,
valamint az Izraeli Migdalia Életmódközpont
képviselője. Ezek az intézmények igen fontos
szerepet töltenek be a zsidóság elérésében. A
világ minden tájáról a divíziókat és az uniókat az Adventista–Zsidó Barátság vezetői
képviselték.
„A tanácskozás arról szólt, miként tudja segíteni a Hetednapi Adventista Egyház
a megbékélést a zsidóság és kereszténység,
valamint az adventisták között. A Generálkonferencia vezetése fontosnak tartja, hogy
tekintsünk vissza a kereszténység zsidó gyökereire. Ennek érdekében »Zsidó–Keresztény
Szak« Mesterképzés (MA) elindítását tervezik 2019-től az amerikai Andrews Egyetemen, ahol a hallgatók Zsidó–Keresztény
Vezetéstudomány képesítést szerezhetnek”
– nyilatkozta dr. Tokics Imre.
A Shalom Tanulmányi Központ komoly
erőfeszítéseket tesz az adventista-zsidó barátság irányába, valamint adventista zsinagógák
lelkészeinek képzésére. Dr. Alexander Bolot-

nikov igazgató a gyűlés alkalmával, ünnepélyes keretek között adta át a hallgatóknak a
diplomát, akik ebben a tanévben fejezték be
tanulmányaikat.
A konferencián az adventista–zsidó barátság jegyében jelentéseket hallgattak meg a
résztvevők a világ különböző tájairól, Európából, Észak- és Dél-Amerikából, Ausztráliából, Izraelből, Új-Zélandról,
Dr. Tokics Imre kezében
Franciaországból, Zimbabwétartja a 400 éves Tórát
ből, Ukrajnából. Magyarországról dr. Tokics Imre tartott
előadást, kiemelve, hogy e
szolgálat erőfeszítései a zsidó
közösségekkel való kapcsolattartásra irányulnak.
A Shalom Adventure vezetője, Jeff Jaremsky beszámolt arról, milyen komoly
Dr. Tokics Imre előadása a konferencián
érdeklődés van a honlapjukon
(https://www.shalomadventure.com/), ahol naponta jelennek meg újabb és
A konferencia utolsó két napja az
újabb cikkek, amelyet havonta 8000 látogató észak-amerikai zsidó–adventista barátságra
keres fel.
összpontosított, a történelmi, a teológiai, a
A jelentésekben az előadók erőteljes ta- szociális-kulturális és a gyakorlati vonatkonúbizonyságot tettek arról a csodálatos útról, zások tekintetében.
amelyen az Örökkévaló vezette a zsidó és az
Az ülésen jelen volt és felszólalt Tony
adventi népet.
Anobile, az Észak-amerikai Divízió alelnöA szombati istentiszteleten különleges ke, aki meghallgatta a jelentéseket, és hangdicsőítésre került sor, amikor a több száz éves súlyozta, hogy „szélesebb konszenzusra és a
Tórából olvastak fel, amely a Hetednapi Ad- zsidó gyökereink elismerésére van szükség
ventista Egyház tulajdona, amit a jelenlevők ahhoz, hogy a hármas angyali üzenettel ös�közelről megtekinthettek és megérinthettek. szefüggésben elérjük és megszólítsuk a zsidó
népet az örökkévaló evangéliummal.”
A konferencia bizottsága előkészítette
és megszavazta a Konszenzus Nyilatkozatot,
amelynek tartalma Róma 9:4–5 és 10:10–15
verseire épül: „…Mily szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!”
A Magyar Unió 2010-ben alapította meg
hazánkban az Adventista–Zsidó Barátság
Szolgálatot, amelynek vezetésével dr. Tokics
Imre testvért bízta meg.

A konferencia küldöttei

(TINÉ)

Keresztség a Balatonban
2018. augusztus 25-e, szombat egy csodálatos nap volt számomra, amit valószínűleg
sohasem fogok elfelejteni, hiszen ez volt újjászületésem napja. Tóth Ferenc és én meghoztuk a döntést, hogy ezentúl az Úr Jézussal
fogunk járni.
A keresztségi istentisztelet Balatonlellén
délután 4 órakor kezdődött, már mindenki
nagyon izgatott volt. Hallottunk ének-, valamint versszolgálatokat a gyülekezetünktől,
ezenkívül Feri és én is dicsőítettük az Urat
énekszolgálatunkkal. Petőh Imre lelkészünk
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elmondott pár igei gondolatot az élet vizéről, majd Feri és én is elmondtuk bizonyság- és vallástételünket. Közösen leborultunk
imádkozni, majd a „Tudom és érzem, Jézus
enyém” kezdetű éneket énekelve kivonultunk
a Balaton-partra. A bátrabbak bejöttek velünk
a vízbe, együtt elénekeltük „Az élet Ura vagy
te, Jézus” című éneket, majd lelkészünk elvégezte a bemerítés szolgálatát.
Énekszóval kikísértek bennünket a vízből, majd átöltözés után megtörtént a Kaposvári Gyülekezetbe való felvételünk. Bellai
Béla, gyülekezetünk eddigi „legifjabb” újjászületett tagja köszöntött minket néhány igei
gondolattal.
Ócsai Eszter
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Örömünnepek Nyíregyházán
Gyülekezetünk tanúja lehetett az emberi
élet legnagyobb döntésének 2018. július
7-én, amikor két testvérnő kötött szövetséget az Úrral. Havasi Gusztávné Julika
gyermekkorában édesanyjával járt a gyülekezetbe, de sajnos az élet vihara más
irányba sodorta. Hála a Mindenhatónak,
hogy az elvetett mag a szívében maradt,
és a Lélek által újjáéledt. Testvérnőnk
nagy vágyakozással készült erre az alkalomra és vett részt az alámerítéses keresztségben.

Kokas Attiláné Margó a Nyíregyházi Gyülekezetben jutott döntésre és kezdte
el a keresztségre
való felkészülést,
Felszentelő imát mond Ócsai Tamás testvér, a Magyar Unió elnöke
majd a mátészalkai körzetbe került gyermekeivel, és ott folytatta a tanu- vaslatára, melyet a testvérek is támogattak,
lást. Margó is nagy örömmel várta ezt a presbiterré való felszentelésben részesült.
napot és kötött szövetséget Istennel.
A felszentelési istentiszteletet Ócsai
Ezen az ünnepélyes alkalmon Várhe- Tamás unióelnök testvér tartotta. Tovább
lyi Zoltán lelkész testvér hirdette az Igét gazdagította ezt az alkalmat a Szabolcsi
és Bálint György lelkész testvér végezte Adventista Vegyes Kar énekszolgálata és
az alámerítés szolgálatát.
több testvér versmondása.
A Szabolcsi Adventista Vegyes Kar,
Hálásak vagyunk Istennek egy újabb
a Fehérgyarmati Fúvósok, az énekkaruk generáció előrelépéséért. A felszentelési
és a gyülekezeti tagok szolgálatai tették imádságban a körzetből jelenlévő lelkémég emlékezetesebbé a keresztségi isten- szek és presbiterek gyűrűjében kértünk áltiszteletet.
dást új szolgatársunkra, valamint ZsuzsiEgy héttel később, július 14-én pres- kára, a feleségre és három gyermekükre.
biterszentelő istentiszteletre került sor. Isten áldja meg testvéreink életét és szolIfj. Horváth Ferenc testvér, aki a Nyíregy- gálatát!
házi Gyülekezet tagja és őszinte, buzgó
szolgálattevője, a gyülekezeti bizottság jaÁ. J.

Missziós szolgálatok Miskolcon
Nagy örömünkre szolgált, hogy évek óta
lehetőségünk van részt venni az ünnepi
könyvhéten, melyet június 6–9. között
tartottak Miskolcon. Jóleső érzés megtapasztalni évről évre, hogy egyházi kiadóként egyedül bennünket hívnak meg erre
a rendezvénysorozatra.
Vittünk bibliai, egészségügyi és gyermekkiadványokat, meghívókat a különböző rendezvényeinkről és ingyen kiadványokat (pl.: GLOW-füzeteket, Velünk
az Isten, A legjobb út stb.). Ez a kezdeményezésünk sok embert vonzott, s így sikerült jó beszélgetéseket folytatni az odalátogatókkal. Őszinte megnyilatkozásaik,
kérdéseik, szívélyes barátságuk, nyitottságuk igen szívmelengető volt számunkra és
örültünk, hogy ebben a mostani világban
még ennyi embert érdekel Isten, a Biblia,
a jövőnk. A gyermekeket is lekötötték a
különböző gyermekkönyvek, foglalkoztatók, szívesen álltak meg, nézelődtek, ölelték magukhoz a nekik szóló kiadványokat
a sátrunk előtt, mi pedig egy-egy színes
lufival kedveskedtünk a kicsinyeknek.
A sok érdekes történetből egyet kiemelnék. Egy hölgy az első nap elvitt néhány
GLOW-füzetet. Másnap nagy örömmel tapasztalta, hogy van még a füzetekből, mert
ő a szomszéd néninek próbálta elmesélni,
de az szóban nem olyan élmény, mintha

elolvasná. Így vitt belőle többet, hogy másokat is megörvendeztessen vele.
Egy igen kedves eseményünk is volt.
Dr. Mihalec Gábor most megjelent új
könyvét, a „Házasság 2.0”-t mutathattuk
be. Először a könyvtér színpadán beszélgettek vele és ismertette röviden a könyv
tartalmát, majd a könyvsátrunknál dedikálta is a többi könyvével együtt. Ezt
követően pedig a Szabó Lőrinc Idegen�nyelvű Könyvtárban könyvajánlót tartott,
szép számú hallgatóság körében. Ami különösen öröm volt számunkra, hogy 1718 éves fiatalok is eljöttek a könyvtárba,
hogy részt vegyenek a Gáborral folytatott
beszélgetésben. Nagyon örültünk és hálásak voltunk, hogy ennyi embert meg
tudott érinteni ez a könyv, és ezúton is
szeretnénk megköszönni Gábornak a részvételét a könyvhéten.
Most is, mint minden évben gazdagodtunk tapasztalatokkal, megismerhettünk újabb embereket, s lehetőségünk volt
meghívni őket előadásainkra. A Bibliotéka sorozatunkon belül „Az Irodalom és a
Biblia birodalma” előadásaink, ahol szépirodalmi verseken, novellákon keresztül
igyekszünk bemutatni a Biblia és az Isten-keresés szépségét és tapasztalatát.
Az év elejétől kezdődően gyönyörű
sorozatokat hallgathattak vendégeink. Dá4

niel könyvéről Hegyes-Horváth Géza testvér tartott előadásokat. Majd Jézus életének 3 leghíresebb helyszínére kalauzolta
el az érdeklődőket dr. Tokics Imre testvér.
Ezt követte az „Életmóddal az egészségért
– A világ legrégebbi egészségügyi kódexe” című előadás, melyet dr. Ősz-Farkas
Ernő tartott. Mindezek lezárása volt az
előbb említett irodalmi összeállítás.
Köszönjük a jó Istennek és mindenkinek, akik hozzájárultatok ahhoz, hogy az
Úr így megáldotta evangelizációs szolgálatainkat, és erőt meríthettünk a folytatáshoz.
Fekete Istvánné
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Szolnoki nyár
Az elmúlt néhány hónap is izgalmasan telt
a szolnoki körzetben.
Május 12-én egy új szolgálattevővel
gazdagodhattunk: Rinkó Sándor testvér
vállalta, hogy a tiszaburai szórványban
aktív missziómunkába kezd. Nagyon jól
megértik egymást a helyi testvérekkel,
így rendszeresen tartanak bibliaórákat,
gyermekfoglalkozásokat, evangelizációt
és szombati alkalmakat, sőt a személyes
látogatás is hangsúlyosan megjelenik.
Ezt követően május 26-án Családi napot tartottunk, ahol a gyermekek szolgálatai után köszöntöttük az édesanyákat, de
az apróbbaknak is volt egy kis jutalmuk.
A jó hangulatú közös étkezés elmaradhatatlan része ezeknek az alkalmaknak.
Másnap a NEFAG Parkban, a város által
szervezett Családi napon is részt vettünk a
gyülekezettel, itt más családokkal is találkozhattunk. A bográcsozás mellett kreatív
gyermekfoglalkozásokkal és sportprogramokkal is készültünk. Áldott alkalom volt
ez is. Május utolsó keddjén az életmódklub
ételkóstolóval indította a nyári szünetét.
Június 9-én ismét különleges szombatunk volt: meglátogattuk a Szentesi Gyülekezetet. Vers- és kórusszolgálatokkal
tettük ünnepélyesebbé az alkalmat, még a
gyermekek is énekeltek.
A nyári táborokból a Missziókonferencia, a Fürkész-, az Ifjúsági, a Valdens,

a Találkozás Jézussal, a „Boldog élet”
túra- és biciklis életmódtábor és a „Soli
Deo Gloria” zenei
tábor tartozott testvéreink érdeklődési
körébe. Ezután pedig egy közös gyülekezeti tábort szerveztünk Erdélybe,
Az Új Advent Kórustársaság jótékonysági hangversenye
Kőrispatakra. Huszonnégyen vettünk
részt benne, kicsik és nagyok vegyesen. A hónap második keddjén újra beindult
A hosszú utazás fáradalmait feledtette a a klub. A 31 évig tevékenykedő Czakó
csodálatos táj és a leírhatatlan nyugalom. László ez alkalommal adta át vezetői felA közös igei gondolkodáson túl kirándul- adatait ünnepélyesen Kissné Fülöp Máritunk, sóbányában jártunk, túráztunk, sós ának. Isten áldását kívánjuk az ő szolgátóban fürdőztünk, sőt még egy medvével latára is.
is találkoztunk – biztonságos távolságból.
Végül, de nem utolsósorban egy
Az augusztus 23–25. között szerve- csodálatos jótékonysági hangversennyel
zett ASI Konferencián is képviseltettük a búcsúztattuk a nyarat. Szeptember 15-én
gyülekezetet. A felrázó és lelkesítő előa- az Új Advent Kórustársaság volt a vendédásokon és szemináriumokon való részvé- günk. Délelőtt négy zsoltárfeldolgozással
tel mellett beszámolhattunk az előző évi örvendeztették meg a gyülekezetet, majd
nyertes pályázatunk megvalósulásáról. Ég-ígérő hűség című műsorukkal mintegy
Megismerhettünk és ihletet meríthettünk hatvan hallgatónak okoztak feledhetetlen
más testvéreinktől, örömmel és köszönet- estét. Nem csak zeneileg, hanem lelkileg
tel vettük az idei támogatást is.
is feltöltődhettünk, így folytatjuk szolgáSzeptember elsején újra megrendez- latunkat, hogy eljöjjön az idő mielőbb,
ték a Szolnok Napját, melynek keretein mikor Mesterünkkel majd mennyei karokbelül, a Civil kavalkádban ismét bemu- ban énekelhetünk együtt. Ámen!
tatkozhatott az Ellen Gould White Életreóbkk
form klub. Különleges, hogy délelőtt nem
a testvéreink, hanem a klub rendszeres,
visszatérő vendégei voltak a képviselők.

Búcsúajándék a ballagó diákok
részére
A Nyírmeggyesi Arany
János Általános Iskolában idén – hagyományteremtő szándékkal – személyre szabott ajándékot
adott a ballagó nyolcadikos diákoknak a NEEKA
alapítvány. Ez az életre
szóló útmutató a Könyvek Könyve.
A 40 db egyedi, névre
szóló, bőrkötéses Károlyi
Bibliát a NEEKA Alapítvány képviselője – Rácz Ferenc testvér és
munkatársai adták át a diákoknak és az
osztályfőnököknek.
Az alapítvány a szociális feladatai
mellett nagy gondot fordít a tanulók testi-lelki támogatására. Nyári táborokat és
kirándulásokat szervez belföldön és határon túlra, illetve a lelki táplálék esetében
nemcsak a ballagó diákokra gondol, hiszen szeptemberben már hagyományosan

Jó tudni!
Az Adventista félóra következő
műsorát október 12-én,
pénteken, 13.30-kor sugározza
a Kossuth Rádió.










Az AdventInfo következő
száma október 27-én
jelenik meg.

az elsős nebulók számára is biztosította a
tanuláshoz, fejlődéshez szükséges bibliákat a Tiborszállási Péchy László Adventista Általános Iskolában.
(gabriel’s)









2018. október 27.

Küldetéskonferencia
és lelkészszentelés
Budapesten, a Golgota utcában,
valamint

Lelkészszentelés
és kórustalálkozó Debrecenben
(Lovarda, Kassai út 26.)
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A vizes Szünidei Bibliatábor
Nemcsak a Balaton közelsége, a tábor
témája, az időnként zuhogó eső, hanem
egy csodálatos, szintén vízhez kötődő
esemény miatt, az ez évi Szünidei Bibliatábora már csak vizes táborként fogunk
emlékezni.
2018. június 25-én 110 kisebb, nagyobb gyermek várta lelkesen, hogy a híres Jack Szpenót kapitány partra szálljon
a balatonlellei üdülőben. „Itt van a kincs?
Én ma meg fogom találni életem legnagyobb kincsét!” – ezek voltak az első
mondatai a kapitánynak (Mihalec Gábor),
miután belépett a gyermekek közé, miközben legénységének tagjai a kincskereséshez szükséges eszközöket cipelték
utána: a lapátot, a lámpát…
Jack Szpenót kapitány szűnni nem
akaró vágya élete legnagyobb kincse
után, lehetőséget adott az éppen a helyszínen tartózkodó Péter apostolnak (Gyetvai Gellért), hogy a bibliai történeteken
keresztül megmutassa a kapitánynak – és
elsősorban a gyerekeknek –, melyek azok
a kincsek, amelyekhez a „tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg”;
miért van az, hogy „ahol a te kincsed, ott
van a te szíved”. Szpenót kapitány és a
gyerekek „A szántóföldbe rejtett kincs”,
„Az elveszett drahma”, „A kenyeret kérő
barát”, „A bolond gazdag” példázatain és
a gazdag ifjú történetén keresztül ismerkedtek meg különböző kincsekkel: kincs,
ha váratlanul valami klassz dolgot találsz;
kincs, ha valaki igazán szeret; kincs, ha
mindig van valaki, aki segít neked. A legnagyobb kincs pedig maga Jézus Krisztus.
Miközben a tanítók előadták a jeleneteket, a gyerekek maguk is bekapcsolódtak interaktív módon az egyes történetekbe, ők voltak a Jézust kísérő 12 apostol,
vagy éppen városkaput alkottak egymás
nyakában ülve.
A csapatokba osztott gyerekek délután „belekóstolhattak” a kalózéletbe,
hajót építettek hungarocell táblákból (akkorát, hogy legalább egy személy bele
tudjon ülni), és megfestették a hajózász-

lót. A szerdai egész napos kirándulás alkalmával – amikor
is Siófokra vonatoztunk, a Sió
csatornán – kipróbálhatták,
hogy milyen az, amikor egy
kalózhajó vitorláját nem fújja
a szél és evezni kell, a frissen

szerzett vagy éppen meglévő evezős tudásukat pedig azonnal össze is mérhették a
csapatok a sárkányhajókon egy verseny
keretében. A leghangosabban talán akkor
szurkoltak a gyerekek, amikor tanítóik
mérték össze tudásukat a sárkányhajók
személyzetével. Szoros volt a küzdelem,
a végén pedig… – majd a gyerekek elárulják, hogy kik nyertek. Természetesen
ők is kerestek kincset, hiszen a kincskeresés mindenki fantáziáját megmozgatja,
de csak miután megfejtették a kincses
térképet! A különböző mozgásos és logikai játékok rávezették a gyerekeket, hogy
mekkora kincseknek vannak birtokában:
kincs, hogy tudok beszélni, látok, hallok,
tudok futni, járni stb. Még a Balatont is

„behajóztuk” csütörtök este, miközben a
hajón épp szolgálatot teljesítő kalóz szórakoztatott bennünket, és mindenkit megajándékozott egy hajtogatott lufival.
És hogy mi volt az a csodálatos, szintén a vízhez, a Balatonhoz kötődő esemény?
A hét egyik fénypontja volt Hajtmann
Timi, 15 éves nagylány szombati keresztsége. Timi már évek óta rendszeres résztvevője a Szünidei Bibliatábornak, ahol
csodálatos tapasztalatot is szerzett Istennel. Egyik évben Gábor bácsi (Mihalec
Gábor) az önként jelentkező gyerekeket
prédikálni tanította, hogy majd szombaton
szolgálhassanak Istenek és a többieknek.
Timi is a jelentkezők között volt. Amikor
elérkezett a szombat, Timi prédikációja
készen állt, ám Timi kevésbé… Nagyon
izgult, de azért nem adta fel, kiállt a többiek elé. És ekkor – elmondása szerint – egy
olyan nyugalom szállta meg, mint még
soha. Ennek az emléknek a hatására döntöttel el, hogy a Szünidei Bibliatáborban
fog megkeresztelkedni. Tanítók és gyerekek számára egyaránt nagyszerű élmény
volt, amikor Timit zene- és énekszó kíséretében a Balatonhoz vezettük. A tó nem a
barátságos odalát mutatta nekünk, viharos
erejű szél fújt, de ez nem gátolta meg a
keresztséget. A keresztelendőt még néhány nagylány is bekísérte a vízbe. Timi,
kívánjuk, hogy soha ne enged el Jézus kezét, benne bízva járd az utadat és valósítsd
meg az álmodat, hogy lelkész leszel!
Nem utolsósorban nagy-nagy hálával
tartozom tanító társaimnak, akik közül a
legtöbben a szabadidejüket áldozták fel
azért, hogy a gyermekeknek örömet szerezzenek, közösséget biztosítsanak nekik,
és tanítsák őket Isten ismeretére és szeretetére!
Gyerekek, várunk benneteket 2019ben is!
Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya
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Világok arca
ANT 2018 cserkésztábori beszámoló
„Világok arca” – ez volt a mottója a magyarországi adventista cserkészcsapatok idei közös táborának. Amint a mottó is sugallja, a
szervezők azt tűzték ki célul, hogy a gyermekek és fiatalok betekintést nyerjenek a világ
népeinek különböző kultúráiba.
A 431. sz. Huenergardt F. János Cserkészcsapat, a 112. sz. Kubinyi Zoltán Cserkészcsapat, az 1942. sz. Michnay László
Cserkészcsapat és az 1301. sz. Négylevelű Fa
Cserkészcsapat közös, országos nagytábora
több mint százhatvan fő részvételével 2018.
augusztus 13-tól 21-ig került megrendezésre.
A tábor a Vácrátót község közelében található
erdőségben talált otthonra.
„A nyolcnapos program célja egyrészről
a jellemnevelés, az ifjúságnevelés, ami kinn a
természetben, a cserkészmódszeren keresztül
történik – mondta Várnagy András, a tábor parancsnoka. – Másrészről sok felnőtt van közöttünk, akik nem cserkészek, de szeretnék kipróbálni ezt a fajta életmódot és őket is bevonjuk
ebbe a szolgálatba. Harmadrészt pedig célunk
a fiatalok korosztályspecifikus megközelítése a
nekik szóló programok által.”
Cserkésztáborok esetében megszokott,
hogy kerettörténet alakítja a tábor programját.
A történet szerint a résztvevők az Orient Expresszel utaznak Isztambul felé, amikor váratlanul – egy földcsuszamlás miatt – a vonat nem
tud tovább közlekedni megszokott útján. Az
utasok kénytelenek elhagyni a szerelvényt és
letáborozni, az erdőben a környezetüket saját

kultúrájuknak megfelelően
kialakítani. Így a résztvevők
korosztályonként, illetve altáboronként különböző népcsoportokat alkottak.
A nomád tábor első
néhány napja természetesen a táborépítésről szólt,
amelynek során kialakításra kerültek az őrsi körletek.
A résztvevőknek ekkor alkalmuk nyílt próbára tenni
kézügyességüket, valamint
a már korábban tanult cserkészcsomókat a gyakorlatban is alkalmazhatták.
A kerettörténethez kapcsolódóan nagyon
sok feledhetetlen élmény részesei lehettek a
táborozók. A szervezők igyekeztek a „világok
arcait” megjeleníteni az esti tábortüzekben,
a különböző játékokban és korosztályi programokban.
A tábori emlékek sorában ott vannak a
Zámbó Zoltán és Balog Tibor lelkészek és
segítőik által vezetett áhítatok, a táborra ös�szeállt zenész csapat – a „Muzsifák” – által
vezetett közös éneklések. Feledhetetlenek
lesznek az esti tábortüzek, a méta, VIP-, és
a kereskedőjáték. Nagy élmény volt a cserkész-fogadalomtétel valamint kiscserkészek
ígérettétele, a meseerdő, játszótér és az íjászat. A „vagonban” a teaház, amely kifejezetten az idősebb korosztálynak szólt. Az egész
napos program a lovastanyán, az éjszakai
„dropout” avagy „kidobás”, amelynek során
a 16 év fölötti fiataloknak egy iránytű segítségével kellett visszatalálniuk a táborba, egy
számukra ismeretlen külső helyszínről.
Lehetőség adódott a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben önkéntes munkára is. A tábor
résztvevőiből egy 22 fős csoport segítette a Növényrendszertani Gyűjtemény ápolási feladatait.
A nagy meleg ellenére a munkások nagy iramban és minden elismerést kiérdemlő módon
tisztították meg a Pázsitfűfélék ágyásait.
„Csak jó élményeim vannak a táborról,
minden program nagyon jó, szuper minden
– értékeli a tábort Balogh Flóra őrsvezető.
– Mindenki nagyon jól érzi magát. A közös
játékok összefogták a csapatot és növelték a
csapatszellemet.”
„Azt látom, hogy egyre inkább elmélyülnek a résztvevők ebben az erdei hangulatban.

„Népviseletben”
Amint az online világ elkezd megszűnni és lemerülnek a telefonok, úgy a figyelmünk nem
az eszközeinkre – telefonjainkra és számítógépeinkre –, hanem egyre inkább egymásra irányul, s ez is hozzájárul a gyermekek boldogságához” – értékelt a táborparancsnok.
A tábor élményeit gazdagították a közös
étkezések is. Nem kis kihívás volt százhatvan
fő élelmezése és vízzel való ellátása a nomád
körülmények között. Elismerés illeti meg a
tábor konyháján és a logisztikában közreműködő cserkészeket és önkénteseket!
Köszönetet mondunk a Hetednapi Adventista Egyház Ifjúsági Osztályának, hogy
anyagilag támogatta a tábor megvalósulását,
ezzel is segítve, hogy megfizethetővé vált a
részvétel azon családok számára is, akik szűkös anyagi forrásokkal rendelkeznek. Ugyancsak megköszönjük az egyház Dunamelléki,
valamint Tiszavidéki Egyházterületének,
hogy hozzájárultak a gyerekek és fiatalok
részvételi díjához. Hálásak vagyunk az ASI
Magyarországnak is a pénzügyi támogatásért.
Köszönjük még az Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészetének, hogy készségesen rendelkezésünkre bocsátotta a Vácrátót közelében található
táborhelyet. Köszönetet mondunk a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztályának, hogy igen
színvonalas történelmi témájú könyvekkel
ajándékozták meg a tábor résztvevőit! Nem
utolsósorban köszönetet mondunk Vácrátót
Község Önkormányzatnak, hogy térítésmentesen lehetővé tette a tábor fürdő- és ivóvízzel
való ellátását és a táborban keletkezett hulladék elszállítását.
Rácz Sándor Béla

A tábor résztvevői
Az Orient Expressz és személyzete
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Jézus csodái
Nyári Bibliatábor Isaszegen
A nagy érdeklődésre való tekintettel az
idei évben is lehetőségünk nyílt arra, hogy
saját gyermekeink és azok barátainak,
osztálytársainak városunkban nyári bibliai tábort szervezzünk. A gyermekek testi,
lelki, szellemi fejlesztése mellett arra törekedtünk, hogy legyen alkalmuk új élményeket, tapasztalatokat és barátságokat is
szerezni. Igyekeztünk olyan programokat
megvalósítani, melyek értéket és élményt
nyújtanak a gyermekek számára.
Bibliai témának Jézus csodáit választottuk, melyek a következők: kánai menyegző, az 5 kenyér és 2 hal, csodálatos
halfogás, a vak Bartimeus története és a
tenger lecsendesítése. A bibliai történetek,
csodák tanúsága szerint ők is lehetnek
emberhalászok. Ennek az elhívásnak gyakorlati megvalósítása volt a kalandparki
akadálypálya, melynek célja a nehézsé-

gek, akadályok leküzdése volt, amit nagyon élveztek a gyermekek.
Csodálatos dolog volt látni a gyermekeket, akik jól érezték magukat, és tetszett
nekik, hogy egy új csapatnak a tagjai lehetnek, kiszakadhatnak a megszokott környezetből, és feltöltődve kezdhetik a nyári
vakációt.
A táborban 25 gyermek vett részt, a 4
évestől a 14 évesig, akik a gyülekezetbe
járó gyermekeink és azok barátai, osztálytársai voltak.

Célunk volt, hogy a gyermek minden
perce le legyen kötve, és ne legyen ideje
unatkozni, ezért óráról órára megtervezett programot állítottunk össze: játékos
vetélkedőt, udvari játékokat, focit, kreatív és kézműves foglalkozást, arcfestést,
kirándulást a Gödöllői Arborétumba és a
Kalandparkba. Ebben a munkában a lelkész, tanítók, szülők, gyülekezeti tagok,
nagymamák és nem utolsó sorban ifjaink
is bőségesen részt vettek.
Csabai Emese

Nyár, szünidő, Bibliatábor
Az elmúlt évek tapasztalatain felbuzdulva,
idén a győri körzetben már két helyszínen
szerveztünk egyhetes szünidei napközis
bibliatábort 6-14 éves gyermekek számára.
Sopronban július 2–6. között a GYSEV
ismét bérmentesen biztosított helyet a

tábornak, ahol az ismeretségi
körünkbe tartozó 14 gyermekkel
vettük át Mózes, a kivonulás, a
Tízparancsolat és a kémek történetének tanulságait. Héderváron
pedig július 16–21-ig a helyi Általános Iskolában, Dániel és társainak hitét, kitartását és Nabukodonozor
álmát ismerhette meg az első Kincskereső
Szünidei Bibliatábor 22 résztvevője.
A bibliai történeteket drámapedagógiai módszerrel dolgoztuk fel. Emellett volt
sok játék, vetélkedő, sorverseny, kirándulás Kőszegre és Zircre, és megismerhettük
a soproni rendőrség, illetve Héderváron a
tűzoltók munkáját is. Majd mindkét tábort
ünnepéllyel zártuk, ahol a gyermekek éne-

kekkel színesítve mutatták be a szülőknek
a héten tanultakat.
A mosolygós arcok, a sok nevetés, a
megannyi pozitív visszajelzés arra ösztönöz, hogy egyrészt mi magunk tovább
folytassuk e gyermekekért és családjaikért
végzett szolgálatunkat, másrészt mindenkit bátorítsunk ilyenfajta magvetésre,
tudván, hogy ez a munka nem hiábavaló
(1Kor 15:58).
TSZ

Bibliatábor Nyírpazonyban
Gyülekezetünk 2018. július 16–21. között
bibliatábort szervezett a nyírpazonyi gyerekek számára. 35 gyerek vette birtokába
egy hétre a község könyvtárát, az Elek-kúriát, s annak ligetes parkját. A gyönyörű
helyszín ideális volt a sportfoglalkozások,
kézműveskedések lebonyolítására, az önfeledt játékra, s a bibliai történetek segítségével az igazi Kincs megtalálására.
A jó Isten különös gondoskodását
érezhettük egész héten át, szép napsütéses
napokat adott egy zivataros nap kivételével, de az eső is javunkat szolgálta, erő-

sítette a közösséget, hiszen az
esőtől behúzódva a könyvtár
patinás épületébe a közös játék tapasztalatokkal gazdagított kicsit és nagyot egyaránt.
Minden reggel a zászlófelvonás alkalmával lelkesen
énekelte a kis csapat a tábor
mottóénekét: „Jézus mondta élj, hogy adj és boldog légy. Gyűjtsd
a kincset a mennyben, ahol nem romlik
meg. Adj! Segíts másokat!...” Öröm volt
számunkra, hogy az énekesfüzetben már
8

az első nap délutánjára találtak a gyerekek
kedvenc énekeket. Délelőttönként a bibliai történeteket a csoportvezetők jelenítették meg a gyerekek bevonásával, majd
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a feldolgozást egy-egy módszertani játék
előzte meg, mely ráhangolta a gyerekeket
a beszélgetésre. A táborlakók négy történeten keresztül ismerték meg, hogy ki az
igazi Kincs (A szántóföldbe rejtett kincs, A
bolond gazdag, A gazdag ifjú, Máté elhívása), hogyan lehet megtalálni, s mennyire
szomorú, ha valakinek nem sikerül rátalálnia, mert fontosabb számára a földi kincs.
A délutáni program slágerei a focibajnokságok, a zsetonszerző játékok voltak,

s erejüket, ügyességüket kipróbálhatták a
fára mászásban, kötélhúzásban. A táborzárást szombaton tartottuk a gyülekezet
imaházában, melyre meghívtuk a szülőket, nagyszülőket. A gyermekek csoportonként a megismert történeteket elevenítették fel, lelkesen zengték az énekeket,
aranymondásokat. Közös ebéddel, örömteli beszélgetésekkel zártuk a bibliatábort.
Hála és dicsőség Istennek, hogy a
gyerekek találkozhattak az igazi Kinccsel,

Szünidei Bibliai Gyermektábor
Tatabányán
A Tatabányai Gyülekezet
az ADRA segítségével
bejárós szünidei gyermektábort szervezett 2018. július 9–14. között. A táborozáson huszonhét 6–14
éves korú gyermek vett
részt. A gyermekek elsősorban olyan, nehéz körülmények között
élő családokból kerültek ki, akiknek nincs
lehetőségük nyaralásra.
A táborban a játék, a kézműves foglalkozások mellett Isten szeretetéről szóló
bibliai gondolatokkal is megismerkedhet-

tek a táborozó gyermekek, sőt egy veszprémi autóbusz-kirándulást is lehetővé tett
egy család a gyülekezetünkből. Az ellátásról áldozatos munkával és egyéb támogatással a helyi és a Tatai Gyülekezet tagjaiból álló munkacsoport gondoskodott.

Szuperhősök hete Tiborszálláson
A mozgalmas tanév után a nyár sem telt
unalmasan a tiborszállási általános iskolában. A nyári szünet utolsó hónapjában
került megrendezésre – hosszú idő után
újra – egy nyári tábor, ahol az iskola tanulói, leendő tanulói és a környékről érkező
gyerekek számára szerveztünk egy izgalmas hetet. A tábor témája a bátorság volt,
így minden napra jutott egy-egy feladat,
ami próbára tette a gyerekek
bátorságát és merészségét.
Reggelente egy áhítat keretein belül megismerkedtünk
egy-egy bibliai hőssel, akik
nemcsak a bátorságukról híresek, hanem arról is, hogy
ezt a bátorságot az Istennel
élt mindennapok által kapták
meg, e példák által is biztatva
a gyerekeket arra, hogy keressék Istent, és így ők is bátrakká válhatnak a sok más áldás
mellett. Természetesen a sok
játék mellett igyekeztünk olyan
programokat is kitalálni a gyerekeknek, ahol nemcsak a szórakozásé a
főszerep, hanem az iskola szépítésében
is részt vehetnek, így amikor elkezdődik
az új tanév láthatják majd dolgos kezük

nyomát az osztályteremben éppúgy, mint
az iskola udvarán is, hiszen egy kézműves
foglalkozás keretein belül virágültetés és
kertgondozás is szerepelt az elvégzendő
feladatok listáján.
A nagy melegre való tekintettel egy
nap a strandolásról szólt, ahol a kellemes
„elfáradás” és a sok-sok játék mellett finomat főztünk és jókat beszélgettünk.

A hét zárásaként egy táborzáró szombati alkalom került megrendezésre, ahol
felelevenítettük a hét eseményeit és egy
koncertet is meghallgathattunk a Ker9

megtapasztalhatták Jézus szeretetét. Boldogok voltunk, hogy a táborozók nagyon
rövidnek tartották az egy hetet, szívesen
táboroztak volna még. Ez ad újabb erőt
a jövőre nézve mindannyiunknak, s his�szük, hogy Isten segíti terveinket, szolgálatunkat.
Szemők Valéria

A gyermekek a hét közben tanultakat
meghívott szüleik, nagyszüleik jelenlétében szombat délelőtt a táborzáró alkalmon
bemutatták. Erre az alkalomra az ADRA
tatabányai képviselője, Vörös Sándorné
ajándékcsomagokat készített, és a csomagok átadásra kerültek a táborban résztvevő gyermekeknek és szüleiknek. Ezenkívül pénteken délután használt ruhaneműk
között válogathattak a gyermekekért jövő
szülők, illetve maguk a gyermekek is.
A záró szeretetvendégség alkalmával az
egyik szülő jelezte, hogy ha van rá lehetőség, szeretne szombatonként is eljönni a
gyülekezetbe, gyermekeivel együtt.
Nem tudjuk eléggé kifejezni a hálánkat a jó Isten felé, hogy megáldott, a
táborban baleset nem történt, és a tábor
missziós jellegét is betölthette.
J. E.

A Ker-Songs együttes szolgálata

Songs énekegyüttes jóvoltából, akiknek
ezúton is nagyon szépen köszönjük a
részvételt, és várjuk őket legközelebb is!
A tábor sok-sok élménnyel gazdagította a gyerekeket és minket tanárokat,
segítőket is, hiszen a bátorságpróba nemcsak egy-egy játékos feladat elvégzésénél
tör felszínre, hanem abban a helyzetben
is, amikor rábízzuk Istenre feladatainkat,
amelyekkel ellát és megtanít bennünket
bízni, hogy a látszólagos nehézségek ellenére is Ő képes mindent a kezében tartani. Hála és köszönet neki, hogy mindent
olyan szépen intézett, és sok boldog pillanatot szerezhettünk a gyerekeknek.
Csomó Hajnalka
iskolalelkész
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Kecskeméten a Terézvárosi
Gyermekkórussal
A Budapest Terézvárosi Gyülekezet kisés nagy kamaszokból álló gyermekkórusa
augusztus 25-én Kecskemétre látogatott,
ami az örömteli találkozás napja volt. Az
igei gondolatokat Zarkáné Teremy Krisztinától, majd pedig Baksáné Szabó Anikótól hallottuk. A fiatalok és gyerekek pedig
egész nap Istent dicsőítő énekekkel, hangszerekkel, verssel tették még gazdagabbá
számunkra a lelki táplálékot.
Délelőtt megérthettük, hogyan válhat
életünk gyakorlati részévé a bibliatanulmány, amit mindennap átveszünk, hogy a
hitünk élő maradjon és a gyerekek is megszeressék az Ige olvasását. Délután pedig
arra kaptunk biztatást, hogy ne tartsunk
attól, ha az életünket újra kell tervezni. Istenünk az újrakezdés Istene, aki nem adja
fel az értünk való küzdelmet, ezért bátran
tegyük az Ő kezébe életünk irányítását és
vállaljuk vele az „újratervezést“.
Délután a kecskeméti és a budapesti
gyermekkórus már együtt énekelt. A jókedvet és közösséget tovább építettük,
amikor Árvai Pálma és Tamás vezetésével

a csodálatos Kecskeméti Arborétumban
részt vettünk egy
élő társasjátékban.
Itt különböző állomásokon kellett a
gyerekeknek végigfutni, miközben megtalálták és eljuttatták
a hét gyülekezethez mindazt, amire azoknak szüksége volt. Természetesen itt is
énekkel kezdtünk, és örömünkre szolgált,

amikor az éneklésünket hallva egy hölgy
megkért bennünket, hogy énekeljünk el
a párjának is egy dalt, akinek a születésnapját tartották a parkban. Csodálatos, hogyan munkálkodik az Úr a énekek által!
Hálával tartozunk Istenünknek ezért
az áldásos szombatnapért és a szervezőknek a lehetőségért, a találkozásért. Külön
köszönjük a Kecskeméti Gyülekezet vendégszeretetét. Bízunk benne, hogy hamarosan újra találkozunk, ugyanis Budapestre várjuk a kecskeméti gyerekeket is a
Terézvárosi Gyülekezetben, szeptember
22-én tartandó gyerekkórus-találkozóra!
Tokics Ildikó

Vendégszolgálat a Szlovák
Egyházterület táborában
Egyházunk szlovák területének missziós
tábora Sátoraljaújhelyen, a Várhegy Üdülőben került megrendezésre július 30–augusztus 4. között.
Már megszokott, hogy testvéreink jó
időben felkeresnek minket, egyeztetnek
velünk mint helyi gyülekezettel és annak
körzetével, hogy minket is felkérjenek a
szolgálatra. Mindez nemes gesztus a részükről, a testvéri szeretet megnyilvánulása. Hála legyen érte az Úrnak!
Az idén augusztus 4-én délelőtt,
10.00–10.45-ig biztosították a szolgálat
lehetőségét, a „magyar blokkot”. Ennek
keretein belül a Ker-Songs együttes 30

perces, rövid zenei koncertet adott, dr. Kormos
Erik pedig Isten Igéjét hir-

Dr. Kormos Erik és Márföldi Dániel

dette Jézus második eljöveteléről és a felkészülés fontosságáról, ami a tábor egész
hetes programjának a mottója volt.
Köszönet Márföldi Dánielnek, a Szlovák Egyházterület titkárának a meghívásért, illetve köszönet Popovics Olivérnek
a fordításért!
Isten áldása legyen a szervezőkön és a
tábor résztvevőin egyaránt!
-s -k

Láthatatlan színház Kecskeméten
A Templomok éjszakájának napján, szeptember 15-én a kecskeméti kápolna egészen estig nyitva tartotta kapuit egy jól
ismert, nagyszerű missziós programmal,
a láthatatlan színházzal. Különleges alkalom ez arra, hogy keresztényeket az
evangéliumi történeteken és a Jelenések
könyve reménységüzenetén keresztül még
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szorosabb közösségbe vonjunk Krisztussal, és elcsendesedésre, az evangélium
mélyebb megélésére késztessünk. Ugyanakkor nagyszerű lehetőség ez arra is, hogy
Isten mélységes szeretetét bemutassuk
szeretteinknek, ismerőseinknek, akiket
talán más módon nehezebben szólítunk
meg.
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A kecskeméti láthatatlan színház – bár
tartalmát tekintve hasonló az eddig ismerthez – annyiban más volt, hogy a megszokott interaktivitás mellett egy 30 perces
hangfelvétel segítségével repítette vissza
Krisztus korába a látogatókat, hogy a képzelet szárnyain a Megváltóval és tanítványaival járhassanak. Ezt követően a résztvevők – a kétezer évvel ezelőtti események
helyszínéről „visszatérve” – egy elsötétített
szobában, mécses fénye mellett csendesedhettek el, hogy feldolgozzák élményeiket,
és egy kicsit Istennel időzzenek.

A délután kettőtől este nyolcig tartó
programra óránként érkeztek a testvérek
és vendégek, amin egyszerre öten vehettek részt. Így végül 30-an vettek részt.
Többségük kifejezte, hogy különleges
élményben volt részük. Érződött: átélték
az evangélium szívre ható erejét – kik
bátrabban fejezték ezt ki, kik könnyeztek,
mások csendesen, gondolataikba merülve
töltöttek még egy kis időt közöttünk a
program után. Hálásak vagyunk Istennek,
hogy egy olyan eszközt adott a kezünkbe,
amivel kicsit közelebb hozhatjuk az em-

berek számára a Biblia központi üzenetét:
Jézus mindennél jobban szeret minket, és
azért halt meg értünk, hogy örök életünk
legyen.
Buzdítani szeretnénk mindenkit, hogy
saját gyülekezetében éljen ezzel a nagyszerű missziós lehetőséggel, és ha kedvet
kaptatok hozzá, a hanganyagot bátran kérjétek a Kecskeméti Gyülekezettől.
Talmácsiné B. Andrea

Elcsendesedni Jézussal
NSZO nap Balmazújvárosban
2018. szeptember 15-én egy nagyszerű
napot tölthettünk el a Balmazújvárosi
Gyülekezetben. Örömmel fogadtuk Szőllősyné Nagy Annamáriát, aki a szombati
napon az NSZO kapcsán tartott előadást
délelőtt és délután.
A délelőtti alkalom Mária és Márta
Jézussal való találkozásáról szólt. A történet tanulsága: igyekezzünk minél több
időt tölteni Istennel, ahogy Mária is tette,
s hogy teendőink sokasága mellett tudjunk elcsendesedni és az Urat keresni.
Erre hívta fel Jézus Márta figyelmét (Lk
10:41–42).
Inspiráló volt, mikor Ani arról mesélt,
hogy ő hogyan éli meg az Isten által adott
szépségeket a természetben. Amikor teheti, szombat reggel korán kel, kibiciklizik
a város szélére és megnézi a napfelkeltét.
Otthonában sok virágot nevel, melyekből
másoknak is szívesen ad. Mi is örömmel
fogadtuk a nekünk szánt leandertöveket.
A délután folyamán sok információt
tudtunk meg a Debrecenben működő Reménypont Közösségi Iroda missziós tevékenységéről. Önkéntes fiatalok segítségé-

Látogatóban a gyülekezet
legidősebb tagjánál
vel minden évben nárciszokat gyűjtenek,
ezeket odaajándékozzák a ReményPontba
betérőknek, időseknek és kórházban fekvő betegeknek.
Jó látni és hallani, hogy vannak érdeklődők, csatlakozni vágyók, és hogy aktív
közösségi élet zajlik Debrecenben. Mi is
kedvet kaptunk a nárciszgyűjtéshez és
adományozáshoz, jövőre mi is szeretnénk
részt venni ebben a programban.
Istentisztelet után két nőtestvér meglátogatta otthonában a gyülekezet legidősebb tagját, Erdélyi Ferencné Juliska nénit, aki ezen az őszön lesz 90 éves.

Nyitott Templomok
Éjszakája
Nemesvámoson
2018. szeptember 15-én harmadik alkalommal szerveztünk Nemesvámoson
Templomok Éjszakáját. Kinyitottuk gyülekezetünk ajtaját, és kiköltöztünk az utcára, illetve az imaház udvarára. 18 órától
vártuk az érdeklődőket zene- és énekszóval, teával, pogácsával, s nem utolsósorban lelki táplálékkal.

Hegedűs Gabriella

Menyegzői istentisztelet
Nemesvámoson
Augusztus 5-én, délután négy órakor felcsendült a menyegzői melódia és az ajtóban feltűnt a menyasszony tiszta, hófehér ruhában.
Kövesi Anna és Paska Sándor nagy napja volt
ez, hiszen hét év kitartó ismerkedés után elmondhatták hűségesküjüket egymásnak Isten
és a közösség színe előtt.
Mindketten a Nemesvámosi Gyülekezet megkeresztelt, aktív tagjai. Itt, Jézusban
találtak egymásra egészen fiatalon, s határozták el évekkel ezelőtt, hogy örök hűségre
lépnek egymással. Minden prédikációnál többet mondott a házasság szépségéről, szentségéről a tiszta szeretet, ami tükröződött arcukon és szavaikban.
A menyegzői istentiszteleten szolgáló lelkipásztorok és a násznép nevében kívánjuk, az Úr éltesse szerelmeteket és áldja meg frigyeteket!
KáTé
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Hitelveinket kifüggesztettük a kerítésre. Arra törekedtünk, hogy röviden,
mindenki számára érthető módon fogalmazzuk meg; s hogy maradandó élményt
nyújtson, kreatív feladatokat társítottunk
hozzájuk. Ezalatt a gyülekezeti teremben
egy videó-összeállítást tekinthettek meg a
nyugalomra vágyók.
Kalocsai Tamás
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Városnap Albertirsán
2018. szeptember 8-án városnap volt
Albertirsán. Erre az alkalomra ismét készültünk gyülekezetünkben. Kértük Isten
segítségét, tanácsát, hogy meg tudjuk szólítani és ajándékozni a városnapon résztvevőket.
A korábbi évekhez képest a városnap
programjai változtak, és talán ennek vagy
a még nagyon jó időnek „köszönhetően”
kevesebben látogatták az ünnepi alkalmat.
Gyülekezetünk sátoránál bibliai és
egészségügyi témájú kiadványokkal, illetve a gyerekek részére igés könyvjelzőkkel és matricákkal, kifestőkkel és képességfejlesztőkkel felszerelve vártuk az
érdeklődőket.
A kiadványokat megtekintők többsége elfogadta az ajándékot. Voltak vissza-

térő látogatóink is. Néhány szóban be tudtuk mutatni a kiadványokat. Voltak, akik
megnyíltak és elmondták problémáikat.
Hozzánk hasonlóan nekik is vannak küzdelmeik, melyek Isten segítsége nélkül
megoldhatatlannak tűnnek.
Az érdeklődők részére átadtuk gyülekezeti elérhetőségünkkel együtt a következő programjaink meghívóját is:
Az év elején a gyülekezetünkben
életmódklubot indítottunk, egészségügyi
előadásokkal és főzőkörrel, melyet most
a nyári időszak után folytatunk.
Lelkészünk vezetésével előadásokat
kezdünk az ősz folyamán.
Az ingyenes könyvrendelés (A nagy
küzdelem) szórólapját is felajánlottuk.
Ezeket a lakókörnyezetünkben élők ré-

Szegedi egyetemisták napja
Ha a napfény városa, akkor Szeged, ha pedig jó társaság, fiatalok, zene akkor a sze-

ÚJAK aktvitásban

gedi adventista imaház. 2018.
szeptember 8. elsősorban az elsőéves egyetemistákról szólt,
bemutattuk
őket a gyülekezetnek, hisz
szerves részeivé váltak, és
hálánkat kifejezhettük egy
kis ajándékszettel, ami az
„Adventist Youth Of Szeged” feliratú hátizsákból és
a benne található hasznos
kellékekből állt.
„Tűznek lángjai, az Úrnak lángjai – A
Biblia a szerelemről” hangverseny következett Vértesacsán.
Egy kis pihenő után még messzebb
merészkedtünk, és többen részt vettünk
a Bózsvai „Soli Deo Gloria” Zenei Táborban. A szervezők meghívták a teljes
ÚJAK-ot, hogy augusztus 4-én a szomszédos Telkibányán adjon koncertet.
„Ég-ígérő hűség” címen szólalt meg egy
válogatás az elmúlt két év gyöngyszemeiből. Czabán Angelika (a tábor szólistája),

Bár próbáink központja Budapest, nem
túlzás azt mondani, hogy az Új Advent
Kórustársaság (ÚJAK) a nyáron a fél országot bejárta.
Június 3-án Szentendrén megismételtük reformációs műsorunkat a közel 500
éves zsoltárfeldolgozásokkal. Június 9-én
Budapestre hívtak a Kórusok éjszakájára,
ahol egyik helyszínen
a szeretetről-szerelemről, a másikon pedig a
„Bánatból örömbe” témákról szóltak az énekek, igeversek. Június
23-án délelőtt a lovasberényi gyülekezetben
„Isten szabadítása” volt
a téma, majd a szeretetteljes vendéglátás és
a romkastélyban való
Kórusok éjszakája – Éneklő utca
öröméneklés után a
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szére is átadjuk, és volt, aki ennek elolvasása után már telefonon is érdeklődött
a lehetőségről.
Köszönjük Istennek a lehetőséget a
szolgálatra.
K. Lné
Megtanulhattuk az Ige
szavain keresztül, men�nyire fontos az, hogy ne
halogassunk, hanem amit
megtehetünk még ma, azt
tegyük is meg, majd egy
ima hangzott el a szegedi
egyetemistákért és pedagógusokért.
Este közösen pizzáztunk, társasoztunk, ismerkedhettünk. Nagyszerű alkalom volt, nagyszerű fiatalokkal.
Köszönjük a Szegedi Gyülekezetnek
a vendégszeretetet és a fiataloknak, hogy
ilyen szép számban eljöttek!
O.K.

A kórus születésnapjáról is megemlékeztünk
Matus Johanna és Gyurkó Virág (fuvola) tették teljessé az estét. Mivel a kórus
ötlete éppen két évvel ezelőtt, a bózsvai
táborban született meg, erről is megemlékeztünk és együtt is hálát adtunk Istennek
a vele szerzett tapasztalatokért, áldásáért.
Augusztus 25-én, az ASI Konferencia
keretén belül megismételtük a fenti koncertet Budapesten, a Dürer Rendezvényházban, a fenti közreműködőkkel (ezúttal
Kovács Ernőné fuvolázott Matus Johanna
helyett). Másnap az Adventista Teológiai
Főiskola tanévnyitó- és diplomaátadó ünnepségéhez járultunk hozzá énekünkkel.

AdventInfo
Legutóbb Szolnokon koncerteztünk
szeptember 15-én egy csodálatos akusztikájú református templomban. A testvérek
egész nap gondoskodtak róla, hogy mindenki otthon érezhesse magát, az esti alkalom
pedig különösen áldott volt. Ugyanezzel a
kiegészített „Ég-ígérő hűség” műsorral ké-

Abaúji LelkesítŐ
A Budapest Pride Fesztivál napján, július
7-én, szombaton a legtöbb egyház tartott családi napot a keresztény közösség
és családmodell fontosságának hangsúlyozására. Az abaúj-zempléni térségben
kiemelkedő alkalom volt Abaújváron az
Abaúji lelkesítŐ családi nap. Ezt a Református Egyház szervezte.
Meghívásuknak eleget téve, örömmel
vettünk részt a Ker-Songs dicsőítő együttesünkkel a szolgálatokban a családokért.
Olyan személyiségekkel szolgálhattunk
együtt, mint Levente Péter (színész, rendező, tanár), illetve Gál Álmos (kerami-

szülünk az október 6-án esedékes minősítő
hangversenyre, melyre szeretettel invitálunk
minden érdeklődőt. Abban bízunk, hogy a
minősítés újabb ajtókat nyit meg szolgálatunk előtt, hogy olyan helyekre is eljuttathassuk adventista üzenetünket, ahová másként nem jutnánk el. Isten vezesse utunkat!
kus művész) és GálGyőri Márta (lelkésznő, zenei előadó).
A Ker-Songs ezúttal (is) egy egész napos szolgálatot adott,
több részletben, péntek este és szombaton
is. Szombat délután,
missziói istentiszteletet tartottunk a református közösségnek,
ahol a Ker-Songs 1,5 órás koncertet adott,
a koncert szünetében dr. Kormos Erik hirdette Isten Igéjét (lásd a képeken).
A református igehirdetés után közös
áldásosztásra került sor: a jelenlévők
egyesével mentek imáért és áldásért a jelenlévő lelkészekhez. Ebben a szolgálat-

Segélykoncert Gödöllőn
Színvonalas egyházzenei hangverseny
valósult meg 2018. augusztus 8-án a
Gödöllői Királyi Kastély Lovardájának
impozáns helyszínén, a Hetednapi Ad-

ventista Egyház Gödöllői Gyülekezete
lelkészének, Horváth Péter testvérünknek
a szervezésében; továbbá egyházunk Zenei Osztályának vezetője, Pörneki Attila
testvérünk közreműködésével, valamint egyházunk szeretetszolgálata,
az ADRA Alapítvány
szervezésével.
A rendezvény fővédnöke dr. Gémesi György
polgármester volt, a segélykoncert bevétele pedig
Gödöllő város mentőállomása részére egy életmentő defibrillátor készülék
megvásárlását szolgálta.

Ker-Songs koncert Pintér Bélával
A Tiszaladányi Református Egyházközség
szervezte meg a Gólyafészek – Refitábort
ez év júliusában. A tábor zárásához vendégként meghívták a Ker-Songs dicsőítő
együttesünket és Pintér Béla közismert
énekes, dalszerző, előadóművészt.
A Ker-Songs több mint kétórás koncertet adott a református templomban
július 20-án, pénteken este. A koncert
félidejében dr. Kormos Erik, a zenekar
lelkésze hirdette Isten Igéjét. A program
végén az egész hallgatóság együtt énekelt a zenekarral – több mint 100-an (!)

–, majd vastapssal jutalmazták a szolgálat
színvonalát, változatosságát, lendületes,
fiatalos hangvételét.
Másnap, szombaton, a délutáni istentisztelet keretein belül Pintér Béla tartott
13

A kórus soraiba is lehet jelentkezni a
következő projekttől, októbertől. (További információk: https://www.facebook.
com/ujadventkorustarsasag/)
óbkk

ban is közösen
vettünk részt
református testvéreinkkel!
Hála legyen Urunknak, hogy újabb
és újabb kapukat nyit az evangélium hirdetésére, amelyre egyre több meghívást
kapunk!
S. D. G.
Az énekkar és a zenekar munkájába
hivatásos zenészek, műkedvelők és zenét
tanuló diákok is bekapcsolódtak.
Hálásan köszönjük Gödöllő város vezetésének a helyszín biztosítását, a zenekar és az énekkar minden egyes tagjának
a szolgálatát, amellyel lehetővé tették e
magas színvonalú segélykoncert megvalósulását.
A kórustagokon és zenekaron kívül
több mint 400 fős hallgatóság gyűlt ös�sze. Nagyszerű volt tapasztalni és érezni
az összefogást, az egységet, a szolgálat
örömét és Isten szeretetét, amely átjárta
minden jelenlévő szívét! „Áldott legyen
az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen!”
(Zsolt 72:19).
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs
előadói délutánt, evangelizációval, amikor a Ker-Songsnak ismét megadatott,
hogy három, eredetileg Pintér Béla-számot saját feldolgozásban, az előadóművész-szerző engedélyével és közreműködésével adjanak elő. Pintér Béla engedélyezte számainak előadását hivatalosan,
illetve zenekarunknak megengedte a feldolgozás lehetőségét is „…csak az evangélium terjedjen…” – címszó alatt. Kifejezte nagyrabecsülését és ennek jegyében
méltatta is a Ker-Songs erőfeszítéseit,
remélve, hogy a jövőben lesz lehetőség
közös szolgálatra.
Isten áldását kívánjuk mindazokra,
akik lehetővé tették ezt a csodálatos alkalmat!
-s -k
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Egy különös kérés –
		különleges válasszal
Egyik nap érdekes levél érkezett az ADRA
elektronikus postafiókjába: egy levél, melyet
több segélyszervezetnek is elküldtek. Egy különös segélykérés volt: egy fiatalembernek kerékpárra volt szüksége munkába járáshoz. Önmagában ebben semmi különleges nincsen, de
ha a beérkező kérelmeket tekintjük, melyekben
pénzt és/vagy élelmiszert kérnek, akkor ez merőben eltérő levél volt. Mielőtt hozzákezdtünk
volna a bicikli előteremtéséhez, utánajártunk a
dolgoknak és a következő derült ki: a fiatalember érettségi után kapott munkát, de nehézséget okozott neki a bejárás, mert buszbérletre
nem igazán volt pénze, pláne úgy, hogy azt
meg kellett volna előlegezze.
A háttér ellenőrzése után a közösségi médiát hívtuk segítségül: rövid felhívást tettünk
közzé, hogy ha valaki tud segíteni egy kerékpárral, jelentkezzen! Mivel korábban ilyen
módon nem használtuk ki a világháló adta
lehetőségeket, így nem tudtuk, mire számíthatunk. Természetesen imádkoztunk is: ha Isten
jónak látja, teremtse meg a lehetőségét annak,
hogy segítsünk. Az eredmény: 2, azaz kettő
órán belül jelentkezett egy adományozó! Nem
csak egy, hanem rögtön két kerékpárt ajánlott
fel, egy nőit és egy férfit. A segélykérőt értesítettük is: megvan a kerékpár, egyeztessük
az átadás részleteit – bár a női kerékpárral

Galina
„És amint akarjátok, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek
azokkal.” (Lukács 6:31)
Aki közelebbről ismeri a kárpátaljai helyzetet,
bizonyára átérzi, hogy mennyire nehezen élnek
itt az embertársaink, köztük hittestvéreink is.
Akik tehették, már régen elhagyták az országot a jobb jövő reményében. De az időseknek
nem kedvez a rendszer, nekik nincs más választásuk, mint az, hogy otthon maradjanak, és
túléljenek az igen kevés nyugdíjból.
A háború kezdete óta nagyon sokan áttelepültek a háborús övezetből a békésebb
országrészekbe. Menekülve a fegyverropogás
elől, így települt át Donyeckből Észak-Ukrajnába, Csernyigov városába Galina Dmitrenko
is az unokájával. Galina otthona semmivé lett a
bombázás alatt, és majdnem minden családtagját elveszítette a háború idején, illetve a hideg,
téli időszakban átélt nagy nélkülözés, és megfázás okozta betegség miatt.
A kárpátaljai adventista testvérek segítettek rajtuk, és nemrég meg is keresztelkedtek
– hiszen nem voltak adventisták. Galinának jelenleg orvosi beavatkozásra, csípőprotézis- és

kapcsolatban nem volt túl sok ötletünk, hová adhatnánk… Hamarosan megtudtuk, hogy a fiatalember édesanyjának is szüksége volt
egy kerékpárra, viszont nem mert
kérni. Titkon vágyott arra, hogy
kerékpárral járhasson be a munkahelyére, hogy a kevés munkabérét
jobban beoszthassa, mivel egyedül
neveli gyermekét. (Úgy gondolta,
hogy a buszbérlet árát megspórolná, ha kapna
egy kerékpárt...)
Döbbenten álltunk a tapasztalattal, hogyan
is működik Isten – „Mikor még nyelvemen
sincs a szó, immár egészen érted azt Uram”
(Zsolt 139:4).
Némi átfutási idővel sikerült kézbesíteni
a kerékpárokat. (A képen az édesanya látható
a kerékpárokkal.) Az édesanya – mert a fiatalember nem volt otthon, akkor is dolgozott
– elmondta, hogy évekkel ezelőtt elvesztette
a férjét, aki olyan adósságokat hagyott hátra,
amiről neki (a feleségnek) nem is volt tudomása. Ráment a lakásuk, de a megegyezés során
sikerült annyi összeget mégis megtartani, hogy
vettek egy kis házat, külterületen. Sok munka
van még most is rajta. A fiú ilyen körülmények
között kitűnő eredménnyel érettségizett, és felvételt nyert informatika szakra.
térdműtétre van szüksége, amelyet Kárpátalján
az egészségügyi biztosítás nem finanszíroz.
A műtét hiányában már hónapok óta nem tud
járni, és nagy fájdalommal éli a mindennapjait. A műtét összege
850 000 forintnak megfelelő ukrán hrivnya, de
a testvérnőnek nem volt
megtakarítása. Nyár elején a magyar ADRÁ-tól
is kértek segítséget, ekkor a közösségi médián
adományozásra tettünk
felhívást remélve, hogy a
segíteni tudó, együtt érző
embertársak
adakozni
fognak.
Galina és az unokája
állami szükséglakásban
lakik, egyetlen kicsi,
Galina Dmitrenko
hosszúkás szoba az otthonuk; fürdőszoba, folyóvíz
és mindenféle komfort nélkül. Ukrajnában ez
év júliusában emelték meg a minimálisan folyósítható nyugdíjat, amelynek összege most
sem éri el a havi 14 000 forintot. Galina nyugdíjas, az unokája pedig még diák, és úgy kell
megélniük a fent említett összegből, hogy az
árak hasonlók a magyarországi árakhoz. (Saj-
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Az édesanya átveszi a kerékpárokat

Nyáron azért kellett munkát vállalnia,
mert az árvasági támogatást édesapja után nem
kaphatja addig, amíg két tanulói jogviszony
között van. Az édesanya mindent erejét megfeszítve dolgozik, de buszbérletre már nehezen
futja, pláne, hogy a ház vásárlásakor fölvett
kölcsönt is fizetnie kell. Mindezen körülmények között még talpon vannak és küzdenek.
A fiú állást kapott az egyetemen is, melyet tanulás mellett lát majd el.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy egy
olyan ügyben segíthettünk és tapasztalhattuk
meg áldását, melyben ott van az egymásért
való tenni akarás!
Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány,
ügyvezető igazgató
nos a munkaképes, dolgozó testvéreink sincsenek sokkal jobb helyzetben, hiszen a nettó havi
minimálbér 30 000 Ft alatt van…)
Az ukrajnai testvérek
adományán kívül sokat
adakoztak a Veszprémi,
Nemesvámosi,
Budapest-Káposztásmegyeri,
Kistarcsai Gyülekezetek
tagjai, valamint országos
szinten több testvér és
magánszemély küldött
adományt és több gyülekezet is imában hordozta
a testvérnőt.
Hála Urunknak és a
testvéri összefogásnak,
a szükséges pénzösszeg
összegyűlt, így Galinát
szeptemberre előjegyezték a műtétre. A műtétet
hosszú rehabilitációnak
kell követnie. Erre a célra
is örömmel fogadjuk az adományokat és Istenünktől testi-lelki egészséget és jólétet kívánunk mind Galina, mind az adakozók számára!
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

AdventInfo

Búcsúzunk...

Oláh István Sándorné
sz.: (Lauf) Murányi
Edit Dorottya
1922–2018
Adventista prédikátor családba született
1922. szeptember 10-én Budapesten. Szülei:
vitéz Murányi Árpád és Wegert Ida Elza.
Édesapja hosszú ideig volt az Adventista
Egyház Tiszántúli Egyházterületének elnöke,
és mint adventista prédikátor, sokszor költözködtek. Egy testvére volt: dr. Murányi Róbert
Árpád.
Elemi iskolát Orosházán és Békéscsabán
járta. Gimnáziumba Budapestre került, ahol a
Deák Téri Evangélikus Leánygimnáziumban
végzett. Felsőkereskedelmi tanulmányt folytatott Miskolcon és Fridensauban, és szerzett
képesítést. Dolgozni először Miskolcon kezdett a Tiszavidéki Egyházterületnél a területi
pénztárban.
1943. május 2-án kötöttek házasságot
Miskolcon Oláh István Sándorral, aki adventista prédikátor volt és később úgy, mint apósa
és felettese, Murányi Árpád, hosszú ideig volt
a Tiszavidéki Egyházterület elnöke. Férjével együtt nehéz, önfeláldozó életük volt, de
mindig megtapasztalták az Úr őrző vezetését.
Egész életüket a lelkészi szolgálat határozta
meg. Egymás és az Úr iránti hűségük példamutató volt.
Editke és férje két gyermeket kapott az
Úrtól: Ildikót és Enikőt.
Editke férje, Oláh István, 59 évi házasságuk után, 2002. február 26-án hunyt el. A
feleség özvegyen, de nem egyedül élte élete
további éveit. Szerető család vette körül. Fiatalabb lányáékkal és a veje szüleivel, nagynénjével egy házban laktak, és mindannyian a
Budapest, Székely Bertalan utcai gyülekezet
tagjai voltak.
Élete utolsó éveiben egészsége megromlott. A jó Isten tiszta gondolkozását élete
végéig megtartotta, amiért ő is és a családja
is mindig hálát adott az Úrnak. Sajnos gerinccsigolyái összeroppantak, így nagyon
nehezen tudott mozogni, és mivel látását is
elveszítette, komoly fizikai segítségre szorult.

Ezt a feladatot gerincbeteg lánya és szívműtött veje nem tudták egyedül vállalni, így az
egyház Tassi Szeretetotthonába került, ahol
testvéri környezetben, szerető gondoskodás
mellett élte napjait. Sokszor elmondta, milyen hálás az Úrnak, hogy ilyen segítő ápolásban részesülhetett. Gyermekei, unokái,
dédunokája rendszeresen együtt voltak vele,
ami nagy örömmel töltötte el.
Imakérése ez volt: „Segítsen a Jó Isten,
hogy az öregséggel járó nehézségeket, betegséget türelemmel tudjam elviselni, továbbra
is szeretettel forduljak másokhoz és legyek
mindvégig bizonyságtevő, jó hívő. Adja meg
az Úr, hogy családom minden tagja megtapasztalja a jó Isten vezetését, és az Ő útján
járva egykoron mindannyian az új földön lehessünk.”
2018. július 9-én hajnalban bekövetkezett
halála mély fájdalommal tölti el szeretteit.
Hisszük, hogy Oláh Istvánné Editke testvérnő neve ott van abban a névsorban, amely
őrzi azok neveit, akik hűséggel építették Isten
földi egyházát. Hisszük, hogy amikor az Úr
eljön népéért, a megváltottak seregében együtt
találkozunk.
Dr. Ané O. E.






Szilágyi János
1931–2017
2017. november 29-én vettünk búcsút Kecskeméten Szilágyi János testvérünktől.
János 1931-ben született Békéscsaba
mellett. Édesapját korán elvesztette, így anyja nevelte fel. Bár szerény körülmények között éltek, de János megtanulta édesanyjától
a becsületességet.
1955-ben kötött első házasságából egy
fia született, János. 1970-ben Kecskemétre
költözött, és ekkor kötött másodszor házasságot. Rózsika néni egészen haláláig hűséges
társának bizonyult. Ekkor talált vissza János
gyermekkori hitéhez is, és feleségével együtt
meg is keresztelkedett Budapesten, a Terézvárosi Gyülekezetben.
Munkahelyén magas és bizalmi állást
töltött be, de Szigeti Jenő hívására a nyugdíját megelőző éveket a Balatonlellei Adventista Üdülő irányításával töltötte.
János bácsi oroszlánrészt vállalt abban
is, hogy a 80-as években hittestvérével és barátjával, Rausch Józsi bácsival – és még másokkal – fölépítsék Kecskeméten a gyülekezetet. Sok szolgálatot vállalt, szombatiskolát
vezetett, prédikált. 2000-ben egy szívműtét
lelassította ugyan, de szellemi ereje és hite
egészen haláláig elkísérte.
Egészen váratlanul, 2017. november 19én halt meg. A temetésen Simon István arról
beszélt, hogy János bácsi szívében békesség
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lakott. Ez a békesség azért lehetett jelen, mert
szíve hajlékát és fizikai hajlékát fölajánlotta
az Úrnak. A sírnál Stramszki István beszélt a
föltámadás örömüzenetéről.
Á. T.






Décsey Ilona
sz.: Ember Ilona
1925–2018
2018. április 19-én vettünk búcsút Kecskeméten, a központi temetőben Décsey Ilona
testvérünktől.
Icu néni 1925. június 1-jén született
Nagybányán egy fafaragó művész apa és egy
mézeskalács-készítő édesanya gyermekeként. Tőlük örökölte rendkívüli kreativitását
és művészi képességeit.
Fiatalon ismerkedett meg szüleivel
együtt a Krisztust váró adventistákkal, és
1941-ben meg is keresztelkedett.
1945 májusában kötött házasságot Décsey Auréllal. Házasságukból két fiú született, 1946-ban Rudi, majd 1950-ben Jancsi. A
család élt Nagybányán, majd 3 évet Etyeken,
5 évet pedig Pestszentlőrincen. A nehéz anyagi körülményeik miatt 1956-ban visszaköltöztek Nagybányára. 1996-ban újra lehetőség
nyílt arra, hogy Magyarországra költözzenek,
így kerültek Kecskemétre. Aurél bácsi azonban nem sokáig élvezhette új otthonukat, egy
évre érkezésük után, 1997-ben meghalt.
Ica néni hamar beilleszkedett a Kecskeméti Adventista Gyülekezet közösségébe.
Autodidakta módon megtanult harmóniumozni, és sokszor kísérte a gyülekezeti énekeket. Varrt, kézimunkázott, 65 évesen fedezte föl magában a festés tehetségét. Életének
ezt az aktív utolsó szakaszát szomorú dolgok
is beárnyékolták. Fájt neki, hogy Rudi fia
távol, Kanadában élt, csak ritkán láthatta őt.
Alig több, mint két évvel ezelőtt pedig át kellett élnie az édesanyák legnagyobb fájdalmát,
Jancsi fia 2015. december 8-án súlyos betegség után meghalt. Ez az esemény Icu nénit
lelkileg nagyon megviselte. Ugyanakkor hite
erősítette is őt.
Egy esés folyományaként 2018. március
20-án kórházba került. Itt az állapota gyorsan
romlott, és április 9-én elaludt az Úrban. Temetésén Árvai Tamás lelkész hirdette az Igét.
Beszélt Icu néni életvidámságáról. Magas
életkorát nem árulta el senkinek, és ha valaki erről faggatta, valami humoros dologgal
terelte el a témát. Lesz azonban egy olyan
ország, ahol már tényleg lényegtelen lesz az
emberek életkora, hiszen a Mindenható örök
életet ad az övéinek. Icu néni erre az országra
tekintett előre, és ebből a reménységből merítette életvidámságát is. Ezzel a reménységgel
álltunk meg koporsója mellett mi is.
Á. T.
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ADRA tábor 2018 – élménytábor
gyerekeknek
Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély
Alapítvány az idei évben is megszervezte Balatonlellén táborát. Mint ahogyan már több
mint 10 éve, most is hátrányos helyzetű háttérből, illetve állami gondoskodásból érkeztek
a gyerekek az ország 8 pontjáról. A résztvevőket felnőttek is kísérték, akik segítették a
gyerekeket a tábor mindennapi életében. A
tábor programját egy szervezői csapat állította
össze, akik annak gyakorlati lebonyolítását is
végezték. Kilencedik éve segítették a tábort a
norvég Utekontakten Nittedal szervezet önkéntesei, akik egész évben önkéntes munkájukkal
megteremtették a tábor anyagi hátterének nagy
részét – melyet egyébként a Dunamelléki Egyházterület és magánszemélyek is támogattak –,
illetve saját prevenciós programjukkal színesítették a tábort.
A gyermekek általában nem keresztény
háttérből érkeztek, így igazán nagy kihívást
jelent minden évben az, hogy hogyan adjunk
át számukra Biblián alapuló értékeket. Az áhítatokon elhangzó énekeken, történeteken és az

Segítségnyújtás
„Mert a szegények mindenkor veletek lesznek,
és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük; de
én nem leszek mindenkor veletek.” (Márk 14:7)
A Kisvárdai Gyülekezet egyik egyedülálló,
idősebb tagjának nagy szüksége volt az ADRA
anyagi segítségére, mivel a főleg kisnyugdíjasokból álló, 14 tagú gyülekezet nem tudta a
szükséget kielégíteni a saját anyagi- és erőforrásaiból.
A testvérnő Kisvárdától 30 km-re, egy régi
házban lakik. Nyár elején, a segítségkérés beérkezésekor több helyen beázott a tető, a házfal lábazatának vakolata folyamatosan, egyre
inkább elvált a faltól (lásd a mellékelt képeket).
A magyar ADRA támogatók segítségével
egy bizonyos összeget tudott elkülöníteni a

A felújítás előtt…

azt követő beszélgetéseken az egyes csapatok
mentorai próbálták a tanulságokat közelebb
hozni a gyerekekhez. Természetesen a Balaton
partján nagy szerepet kapott a fürdés, a különféle vízi játékok is.
A tábor folyamán a programokon történt
részvételt, illetve az egymás felé történő pozitív gesztusokat – mint egymás segítése, udvariasság, a tábor rendjének megőrzése… stb.
– pontrendszer keretében jutalmazták a szervezők. Az összegyűjtött pontokat a gyerekek
a tábor utolsó napjára szervezett nagyszabású
vásár keretében ajándékokra válthatták be,
melynek egy részét szintén norvég barátaink
hozták.

Egyik legnagyobb élmény az Adventista
Motoros Misszióval történt együttműködés
révén valósult meg: az ország minden részéről több mint 50 motoros érkezett, akik egy
közösségi médiaeseményre reagálva érkeztek,
és jórészt egymást sem ismerték korábban.
Ők vállalták, hogy a gyerekeket járműveikkel
viszik ki egy külső helyszínen tartott lovasbemutatóra, majd visszaszállítják őket a táborba.
Az ADRA tábor célja minden évben az,
hogy lelki, érzelmi és fizikai szinten a lehető
legtöbbet adjunk át abból a szeretetből, melyben Jézus Krisztus részesít bennünket. Barátságok szövődtek, kapcsolatok erősödtek meg
a gyermekek között, illetve a gyermekek és a
szervezők között. Hálásak vagyunk Istennek,
hogy ebben az élményben évről évre részünk
lehet és másokat is részesíthetünk benne.
A táborban résztvevő nevelőszülőktől és
kísérőktől írásbeli visszajelzést kértünk annak
érdekében, hogy amennyiben szükséges, változtatásokat eszközöljünk a programban és a
szervezésben. Természetesen beépítjük azon
tanulságokat is, melyeket a megvalósítás során levontunk, így biztosítva, hogy egyre jobb
táborokat, több élményt és nagyobb szeretetet
tudjunk átadni a gyermekeknek.
Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

legfontosabb felújítási munkálatokra, így nyár
végére megtörtént a legfontosabb javítás, mely
biztosítja, hogy a ház falai nem áznak át majd
ősszel, a gyakoribb és hevesebb esőzés idején.
A támogatott testvérnő nagyon hálás a kapott segítségért, köszönetnyilvánítását ezúton
tolmácsoljuk az adományozók felé.
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

A felújítás után…

A magyar ADRA Szeretetszolgálat Alapítvány ezúton is megköszöni a támogató
testvéreknek a tizedcédulán is feltüntetett, folyamatosan beküldött adományt.
Segíts te is, hogy mi is gyorsan, hatékonyan segíthessünk rászoruló embertársainkon!

Mentési gyakorlat
Mályiban
Az ADRA különleges
szolgálati területein sem
telt eseménytelenül a
nyár, hiszen az ADRA
Alapítvány részéről 2
fő vett részt különleges
mentési gyakorlaton a
miskolci Neptun Búvárklub
meghívására. A gyakorlat folyamán a szervezők eltűnt személyek

felkutatására kitalált feladatokkal látták el a
csapatokat, amelyek kutyákkal romterületen
és nyílt terepen, illetve műszaki mentés
és búvártevékenység során tanulhattak új technikákat, cserélhettek tapasztalatokat.
A gyakorlaton részt vett
az Alapítvány stratégiai
partnere, a Kelet-Magyarországi Speciális
Mentő Egyesület is, a
feladatokat az ADRA
munkatársai velük egy
csapatban végezték.
Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató
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