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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

A Generálkonferencia
jóváhagyta az egyetemi
képzést az Adventista
Teológiai Főiskolán
Az adventista felsőoktatás nemzetközi hoz, hogy a Nevelési Osztály jóvá tudja
jellegéből fakad, hogy az intézmények- hagyni a teológiai mesterképzés progranek az új képzési programokat jóvá kell munkat. Az ajánlásokat figyelembe véve
hagyatnia a Generálkonferencia Nevelési a szükséges módosításokat beillesztettük
Osztályával, mielőtt elkezdhetné annak a tervezett programba, majd határidőre
oktatását. Ennek az eljárásnak köszön- újra megküldtük a teljes dokumentációt
hető, hogy egyházunk az egész világon engedélyezésre.
elismeri az engedélyezett programok keA Generálkonferencia Nevelési Oszretében szerzett végzettséget.
tálya szakmailag megalapozottnak tarAz egyházi akkreditáció megszerzése totta kérelmünket, ezért az őszi ülésüket
érdekében elküldtük a tervezett program követően tájékoztattak bennünket arról,
részletes leírását a
Generálkonferencia
Nevelési
Osztálya
részére, hogy tartalmilag megvizsgálják,
a képzés megfelel-e
az egyházunk által
támasztott követelményeknek. A Nevelési Osztály első olvasatban vizsgálatra
alkalmasnak találta a
tervezetet, ezért kiküldött egy egyetemi
Az MA szintű oktatás hallgatói Simon Zsolt óráján
oktatókból álló vizsgáló bizottságot, akik
átbeszélték az intézmény vezetőivel az hogy elkezdhetjük az MA szintű oktaegyes tantárgyakat, megvizsgálták, hogy tást. Miután az első évfolyam befejezte
rendelkezünk-e elegendő oktatóval, alkal- tanulmányait, újra megvizsgálják az okmas-e a könyvtár és az infrastruktúra arra, tatás folyamatát, és döntenek arról, hogy
hogy az Adventista Teológiai Főiskolán meghosszabbítják-e az egyetemi képzésre
egyetemi képzést folytassunk.
vonatkozó engedélyt.
A többnapos látogatás végén a vizsgáNagy megtiszteltetés és egyben felatról készült egy részletes jegyzőkönyv, lelősség számunkra, hogy az uniók által
melyben az akkreditációs bizottság tagjai fenntartott intézmények közül az Advenfelsorolták azokat az ajánlásokat, amelye- tista Teológiai Főiskola az első olyan
ket az intézménynek teljesítenie kell ah- európai felsőoktatási intézmény, amely
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megkapta az engedélyt arra, hogy egyetemi szintű teológiai oktatást folytasson.
Hálásak vagyunk az Úrnak ezért a
lehetőségért, és szeretném megköszönni Tonhaizer Tibor rektor-helyettesnek a
program összeállításában végzett kiemelkedő szolgálatát, valamint Faragó Tibornak azt, hogy Daniel Duda testvérrel, a
Transzeurópai Divízió osztályvezetőjével
való szoros együttmunkálkodásban angol nyelven is kidolgozta a programot,
és beépítette a látogató bizottság ajánlásait. Végül értékelem Szilvási Zsuzsanna
szolgálatát, aki a teljes képzés pénzügyi
tervének elkészítése mellett, elvégezte a
kreditszámítások és egyeztetések aprólékos munkáját.
Azért imádkozom, hogy ez a két év
olyan eredményes legyen, hogy a Generálkonferencia Akkreditációs Bizottsága
hosszú távra engedélyezhesse az egyetemi
szintű felsőoktatást az Adventista Teológiai Főiskolán.
Dr. Szilvási József
rektor

Felhívás!
Kedves Testvérnők! A 2018. november 30-tól
december 2-ig tervezett képzés elmarad.
Helyette egy későbbi időpontban, 2019. január
18–20-ig fogjuk megtartani Pécelen.
A képzésre mindenkit sok szeretettel várunk!

NSZO munkacsoport
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Fotók: Faragó Tibor/ATF

„Szolgálatra jelentkezem!”
Hitéleti konferencia és lelkészszentelés
A nap mottója az egész nap során vis�- mellett a törülköző
sza-visszatért, csak mindig más formában. volt Jézus másik
A 2019-es missziós évet elindító program eszköze az emberia Teljes tagbevonás jegyében zajlott. A ség szolgálatára. A
megszokott, gazdag ének-zenei szolgá- tanítványok lábálatok közben a felszentelendő lelkészek nak megmosásában
személyes elhívási történetét is megis- megnyilvánult az
merhettük.
az önfeláldozó lelkület, ami minden köveAz „Én már jelentkeztem!” mottójú tőjét kell, hogy jellemezzen. Az adományrésznél több mint húsz gyülekezeti tag gyűjtésen kívül (amit a Mozgó lelki- és
vonult fel a szolgálatára jellemző ruhában egészségközpont üzemeltetési költségeire
ill. felszereléssel. Ezzel is szemléltetni fognak fordítani) volt egy másik kosár is,
akartuk, hogy mindenki kapott valami- amelyen mindenki személyes, szolgálati
lyen ajándékot, mellyel szolgálhat. A két- felajánlását jelölhette be. Ha valaki esetkezi munkától kezdve kórházi látogatásig leg nem tudta helyben kitölteni, de mégis
minden egyes tag találhat olyan szolgála- felajánlást tenne, az alábbi linkre kattintva
tot, ami segíti a gyülekezet növekedését.
online is kitöltheti a válaszlapot: https://
A nap során megismerhettük a tavaly goo.gl/forms/XGhZtYahciXMsssd2
beharagozott Mozgó lelki- és egészségközDélután a felszentelés jelentőségéről
pontot is. Az épület előtt felállított nagy- dr. Ősz-Farkas Ernő beszélt, majd a DET
méretű szerelvény történetéről és missziós vezetősége bemutatta a négy felszentelenfelhasználási lehetőségeiről Kiss Szilveszter dő lelkészt. Cserbik János, Hites Gábor,
és Gyurgó János beszélt. A
sokoldalú eszköz hamaroAz érdeklődők megtekinthették a Mozgó lelki- és egészségsan elérhető lesz a gyüleközpontot is
kezetek számára. Minden
ezzel kapcsolatos információt a http://mozgomisszio.
adventista.hu/ weboldalon
fogtok megtalálni.
Dr. Ősz-Farkas Ernő
DET elnök igehirdetésében Jézust, mint a szolgáló Istent mutatta be, hangsúlyozva, hogy a kereszt

A felszentelés ünnepélyes pillanata

Raafat Kamal és Ömböli Krisztián
Horváth Gábor és Szabó Attila a három
évvel ezelőtt csatlakozott lelkészek közé
tartoznak. Ócsai Tamás unióelnök és
Csizmadia Róbert uniótitkár három, már
nyugállományú csatlakozó lelkészt – Juhász Ernőt, Oláh Lászlót és Ócsai Gyulát
– mutatott be, akik tiszteletbeli felszentelésben részesültek.
Raafat Kamal TED elnök igehirdetése után Ócsai Tamás unióelnök vezette
az ünnepélyes fogadalomtételt, amelynél
a lelkészek házastársai is mellettük álltak.
Az ünnepélyes lelkészi megbízás után a
lelkészek által gondozott gyülekezetek
presbiterei mondtak köszöntést.
Kis István

„Megtanítalak az útra, amelyen járj”
Lelkészszentelés és kórustalálkozó

Fotók: Kiss Máté Levente

Valódi mérföldkőhöz érkeztünk el nyolc
adventista lelkész és családja életében:
2018. október 27-én (szombaton) a Ti-

szavidék gyülekezetei előtt szenteltek fel
szolgálatra nyolc csatlakozó prédikátort
Debrecenben: Árvai Jánost (Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből), Balog
Tibort (Békés
megyéből), Bálint Györgyöt
(Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyéből),
Csókási Pált (a
Dunamellékről),
Dankó Ferencet
(Hajdú-Bihar
megyéből), Erdődi
Józsefet
A felszentelés ünnepélyes pillanata (Békés megyé2

Raafat Kamal és Hegyes-Horváth Géza
ből), Fürj Györgyöt (Békés megyéből) és
Molnár Miklóst (Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéből).
Ahogy egyikük megfogalmazta, számára ez az esemény egy hosszú út végét
jelentette, ami visszatérés és rehabilitáció
is egyben. Jó volt látni, hogy a lelkészi
fogadalmat nemcsak a felszentelt prédikátorok, hanem velük együtt a feleségek is
megtették, mert ők ketten végzik közösen,
csapatként ezt a hivatást.
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Hálásak vagyunk Istennek, amiért
segítette kimunkálni a megbékélést, a
helyreállítást, és most pedig egy nagyobb
feladatra szólítja a lelkészeinket, akiknek
szolgálatát mi is majd előmozdíthatjuk: ha

Az ünneplő gyülekezet

imádkozunk értük, megbeszéljük velük,
ami nem tetszik nekünk, és ha kritizálás
helyett konstruktív javaslatokat teszünk
nekik – ahogy ezt a Transzeurópai Divíziótól érkező Raafat Kamal testvér is
tanácsolta a délelőtti prédikációjában.
Nagyon sokan összegyűltünk délelőtt, de érdemes volt
maradni délutánra is, amikor a
Tiszavidék kórusai és zenekarai, valamint a frissen felszentelt lelkipásztorok felváltva
léptek előre. A zenei szolgálatoknál olyan szépen látszott az
egyházunk sokszínűsége, ahogy
minden formáció hozta a maga

stílusát, és ez is azt mutatta, milyen jól
megférünk egymás mellett, kiegészítve a
másikat, mint a puzzle darabkái. A prédikátorok pedig első kihívásukkal néztek
szembe, ugyanis 3 percben tarthatták meg
első beszédüket. Élmény volt figyelni, ki
hogy oldotta meg a rábízott feladatot a
maga egyénisége szerint. Reméljük, hogy
a jó Isten továbbra is megáldja az útjukat,
hogy helyt álljanak a gyülekezetük és a
helyi településeik lakóinak áldására!
Czinkota Orsolya

Presbiterszentelés Fehérgyarmaton
A Fehérgyarmati Gyülekezet a közelmúltban hozott döntést a presbiteri szolgálat
betöltésére. Az ünnepélyes felszentelő istentiszteletre október második szombatján
került sor.
A jelenleg 26 tagú közösség választása Hegyes Csaba testvérre esett, aki eddig
gyülekezetvezetőként vállalt aktív szolgálatot a gyülekezetben. Jó szervezőkészsége,
igehirdetői szolgálata teszi alkalmas vezetővé testvérünket. Munkáját fémjelzi, hogy

Az ifjak szolgálata

gyülekezetünk immár sokadik alkalommal,
évenként szervez segélykoncertet. Ezek az
alkalmak félmilliós, milliós nagyságrendű
bevételt eredményeznek, amelyet rászoruló családok megsegítésére, támogatására

invesztálunk. Mindez a jó Istent dicsőíti,
hiszen Hegyes Csaba testvér a Teremtőtől
kapott vezetői képességét, kapcsolatteremtő készségét hasznosítja a gyülekezet és
Isten műve építése érdekében.
Felszentelésére október 13-án egyházterületi elnöki látogatás keretében
került sor. Hegyes-Horváth Géza egyházterületi elnök testvér prédikációjában
Ef 1:10 alapján a Krisztus és az egyház
közti kapcsolatról beszélt, illetve említést
tett azokról a hasonlatokról,
amelyeken keresztül mint
Isten követe, megjelenik a
világ előtt. Hangsúlyozta
többek között, hogy az egyház hadsereg, amelynek a
tagjai állandó harcban kell
álljanak. Azonban nagyon
fontos, hogy ne egymással
harcoljanak, hanem felvéve
az „Isten minden fegyverét”
hatékonyan küzdjenek „a fejedelemségek
ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság
lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” (Ef 6:12).

Hat döntés, hatféle életút

Elhangzik a felszentelőimádság
Az igehirdetés után került sor testvérünk kézrátétellel való felszentelésére.
Emlékezve ez alkalmat kísérő szolgálatokra is, e sorokon keresztül is kívánunk
Hegyes Csaba presbiter testvérnek Istentől sok áldást, valamint bölcsességet,
hogy az Úrtól rábízott nyájat bölcsen,
szeretettel irányítsa.
Várhelyi Zoltán
Luca, Lakos Éva, Márffy Katalin és Pásztor
Enikő kötöttek szövetséget az Úrral. Hárman a Veszprémi, ketten a Balatonfüredi és
egyikük a Nemesvámosi Gyülekezet
sorait erősíti.
Kívánjuk újjá
született testvére
ink egész életére a
Szentlélek állandó
jelenlétét! Ő készítsen fel titeket
– velünk együtt –
Krisztus
Urunk
visszajövetelére!
KáTé

Isten nagyságát és irgalmas lényét dicséri
annak a hat testvérnek a szövetségkötése,
akik idén nyáron kötelezték el magukat az
Úr Jézus Krisztus szolgálatára. Megindító
volt látni, hogyan érinti meg a Szentlélek
a gyülekezetben felnőtt fiatalok, a vargabetűt bejáró és az évtizedek óta Őt kereső
ember szívét.
Augusztus 4-én a Balatonban, Káptalanfüreden Jankó Márton; augusztus 7-én
a nagyteveli tóban Vargáné Edvy Irma;
szeptember 29-én Nemesvámoson Kalocsai
3
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Nyújtsd ki a kezed!
Az elmúlt hónap legjelentősebb missziós
megmozdulása Szolnokon az október 6-ai
„Nyújtsd ki a kezed az ember felé!” című
program volt. Prof. dr. Szigeti Jenő, azaz
Jenő bácsi (lásd a jobbra lévő fotón) látogatott el hozzánk. Délelőtt az Aba-Novák
Agóra Művelődési Házban tartott előadást,
mint az itt működő Ellen Gould White
Életreform klub közkedvelt előadója.

Több mint nyolcvanfős hallgatóság
előtt beszélt arról, hogyan változtathatunk
korunk jellemzőjén: magányos tömeg.
„Figyeljünk egymásra, vegyük észre az

Vanda és Bence gyülekezeti áldáskérője
volt (egy héttel a távoli helyszínen megrendezett esküvőjük előtt). A közös ebéd
után a feldíszített gyülekezetben ének- és

embert – javasolta. – Nem akkor vagyunk
magányosak, ha elhagytak az emberek,
hanem akkor, ha mi hagytuk el őket.” Pozitív életszemléletét tükrözi ez a mondata
is, melyet kórházi szobatársainak mondott: „Uraim, van egy jó hírem: egészen
halálunkig élni fogunk! Az előtte levőt
meg miért rontsuk el?” Délután a gyülekezetben, istentiszteleti keretek között
hallhattuk további tanácsait, tapasztalatait. Lehetőség volt könyveit is megtekinteni, több mint nyolcvanat meg is vásároltak belőle a látogatók. Ének- és zeneszámok színesítették az alkalmat.
A legvidámabb, legmeghittebb gyülekezeti esemény október 7-én két fiatal,

versszolgálatokkal köszöntöttük az ifjú
párt, majd játékok és süteményezés következett, természetesen tortával.
Október 9-én „Az leszel, amit megeszel” címmel gyakorlati foglalkozást tartottunk az Ellen Gould White Életreform
klubban, telt házas foglalkozásként. Programjaink folytatódnak, jelenleg egy gyermekrajz pályázaton dolgozunk, melynek
támogatásához szeretettel vesszük imáitokat.
óbkk

Őszi ifjúsági találkozó 2018
Az idei Őszi ifjúsági találkozó Miskolctapolcán került megrendezésre október
19–21-ig, amelyen több mint 120 fiatallal
együtt erősíthettük meg identitásunkat és
dicsőíthettük közösen Istenünket.
A hétvége témája az identitás volt,
amelyet Alastair Agbaje, a divíziónk tinédzserekért felelős vezetőjének a segítségével járhattunk körül. A hétvége során
négy előadást hallgathattunk meg arról,
hogy identitásunkkal milyen
hatással lehetünk saját és a
közösségünk
életére.
Sokszor
talán könnyedén kezeljük a
témát, ismerve
minden csavarját, ezért éppen
emiatt nem történik előrelépés egy közösség fejlődésében. Láthattuk, hogy identitásunk statikus és dinamikus elemekből
épül fel. Sokszor képtelenek vagyunk
nyitni a környezetünk, társadalmunk felé,
aminek oka, hogy félünk attól, hogy a
múltban használt és akkor működő módszer, hagyomány újítása vagy újragondolása sértheti az identitásunkat, a hitünket.
Alastair különböző példákkal mutatta be

számunkra, hogyan tudunk ebből a
statikus állapotból kimozdulni, és
ahogyan Pál is tette missziós utain,
mi is merjük észrevenni a körülöttünk levőkben rejlő lehetőségeket,
igényeket, hiszen a hitünk is folyamatosan formálódik, ezért ne
ragadjunk le a múlt hagyományaiban, reformálódjunk, megtartva
Istent szegletkőként.
A hétvégén
erősíthettük
identitásunkat
azzal is, hogy
láttuk, nem vagyunk egyedül
fiatalok, megannyian készen
állunk a szolgálatra. Remek
lehetőség volt a
hétvége folyamán egymás jobb megismerésére a teaház, a szombat esti sportolás és a vasárnapi kalandpark, barlangfürdőzés. Hálásak
vagyunk Istennek ezért a hétvégéért!
Magyar Balázs

Az Adventista félóra következő
műsorát december 21-én,
pénteken, 13.30-kor sugározza
a Kossuth Rádió.








Az AdventInfo idei utolsó
számának lapzártája
december 6-án lesz, melyre
szeretettel várjuk a gyülekezetek
friss és tartalmas, képes
híranyagait.
Híranyagaink teljes terjedelmükben olvashatók az egyház
honlapján: www.adventista.hu
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Kapcsolat Istennel – újratöltve
Ifjúsági Szombatiskolai Konferencia
Az országos Ifjúsági Szombatiskolai
Konferencia a Szombatiskolai Osztály és
az Ifjúsági Szolgálatok Osztálya közös
szervezésében november 3-án Debrecenben került megrendezésre. A hajdúhadházi BlesSings énekegyüttes szolgálatának köszönhetően a felemelő zene, Isten
dicsőítése sem hiányzott. A konferencia
célja, hogy rámutasson a bibliatanulmányozás és a szombatiskola fontosságára az
Istennel való kapcsolatunk tekintetében.
Helyesen tervezve és vezetve a Bibliatanulmány áldás lehet minden korosztály
számára.

BlesSings – A hajdúhadházi
fiatalok énekszolgálata

A konferencia előadója
Patrick Johnson, a Transzeurópai Divízió Szombatiskolai Osztályának a vezetője volt, akinek két kiváló
előadásán keresztül a több
mint 220 résztvevő nagyszerű motivációt kapott az
Istennel való kapcsolat újratöltésére. Az
előadások megerősítették bennünk, hogy
Isten nem szolgákat keres, hanem barátokat, akivel megosztja létezése minden
részletét.
A nap folyamán a résztvevők
nemcsak előadásokat hallgathattak, hanem figyelemmel kísérhettek minta-szombatiskolákat is,
valamint lehetőségük volt hét kreatív szombatiskolai csoport közül
valamelyikben részt venni. A nap
egy pódiumbeszélgetéssel zárult,

Patrick Johnson előadásai
az Ifiinfo YouTube csatornán
találhatóak:
https://goo.gl/XYrjUN

ahol a szervező csapat tagjai a szombatiskola-adta nagyszerű lehetőségekről beszéltek.
Köszönjük Istennek, hogy megáldotta
ezt az alkalmat, valamint mindazoknak,
akik bármilyen formában hozzájárultak
ennek az áldásnak a megvalósulásához!
kp

Ifjúsági Hálaadó Koncert
Október 6-án este a Terézvárosi Gyülekezet adott helyet az Ifjúsági Hálaadó Koncertnek. Az imádat és dicsőítés légkörét
az ország különböző helyszíneiről érkező
tehetséges fiatal zenészek kiváló szolgálata biztosította.
Az alkalom célja az volt, hogy a mi
csodálatos Istenünkre, minden jónak
egyetlen forrására irányítsa a figyelmün-

ket, valamint a műsor sokszínűsége által
a mai embert megszólítani képes különleges zenei és imádati élményt biztosítsunk
a résztvevők számára.
Isten ott volt, velünk együtt örvendett,
és az Ő jelenléte áldással töltötte be a jelenlevők szívét.
kp

Csalódástól a győzelemig

A koncert videoanyaga a következő linken
tekinthető meg: https://goo.gl/qSTeC6
hosszúnak, akár lehetetlennek tűnik ez
az út, de ha megfelelő irányban indulunk
el, megfelelő értékrend szerint éljük
életünket és kezeljük csalódásainkat, győzni fogunk. Sosem egyedül.
A csalódástól a győzelem felé vezető úton szükségünk van egymásra.
Szükségünk van Jézusra, mert Jézus
maga a Győzelem.
Köszönjük a Kondorosi Gyülekezetnek és mindazoknak, akiknek
a hozzájárulása lehetővé tette ennek
az alkalomnak a megvalósulását!

Regionális Ifjúsági Nap Kondoroson
Elsősorban Békés és Csongrád megyéből
érkeztek fiatalok november 10-én a Kondoroson megrendezésre kerülő Regionális
Ifjúsági Napra, ahol Isten és egymás jelenlétének örvendhettünk, és együtt imádtuk Istent.
Lehetőségünk volt együtt gondolkodni és beszélgetni arról, hogy mit kezdjünk a csalódásainkkal, és hogy lehet-e
csalódásból győzelemre jutni. Sokszor

kp
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Hogy senki ne maradjon ki
Sérült gyermekeknél járt a pásztói közösség.
Idén már második alkalommal volt lehetőségünk bekapcsolódni az egyház pásztói közösségével a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon programjaiba.
Az iskola diákjainak egy kis csapatával
egy városi rendezvény során találkoztunk
először még tavasszal. Ezek után többször is
elmentünk a gyerekekhez, meglátogatni őket,
játszani velük. A látogatások kéthetente ismétlődtek és nagyon jó kapcsolat alakult ki,
nemcsak a gyerekekkel, hanem az intézmény
lelkes és önzetlen nevelőivel és pedagógu
saival is.
Nagyon megörültünk, amikor az igazgatónő felkért minket, hogy az iskolai Juniális
programjukban mi is vegyünk részt, és az idei
tanévet is közösen kezdjük. Mindkét közösségi napra az öröm, a nevetés és a játék volt
jellemző.
A közös bemelegítés, a sorversenyek, a
játékos feladatok nemcsak a mozgás jótékony

hatásai miatt voltak
hasznosak, hanem
nagyon jó alkalom
volt ez arra, hogy a
diákok, a nevelőik
és mi is egy nagy
csapat
tagjainak
érezzük magunkat.
A játékos fel
adatok között olyan
is volt, ami a gyerekek önbizalmát erősítette, vagy éppen azt, hogy
egymásnak tudjanak segíteni, vagy egymásért
tudjanak szurkolni. Nagyon jó volt látni a gyerekek örömét egy-egy feladat teljesítése után!
Természetesen olyan feladatokkal is készültünk, ahol át kellett gondolniuk, hogy miért voltak hálásak a héten, vagy egy papírvirágot kellett ültetniük azért a dologért, amiben
fejlődni szeretnének.
A versenyek és játékok után jól esett egy
kis üdítő és édesség, amivel meg tudtuk kínálni
a gyerekeket. Nyilvánvalóan ennek is hatalmas

sikere volt, de meg is érdemelték a gyerekek ezt
a kis jutalmat, mert végig nagyon szófogadóak,
ügyesek és lelkesek voltak.
Mindkét alkalommal szembesültünk az
zal a kihívással, hogy egy kicsit talán kevesen vagyunk 5-6 fővel egy egész iskolára,
de mindkétszer megtapasztaltuk, hogy Isten
gondviselése meg tudja sokasítani az erőnket
és jelenlétünket.
Isten hatalmában bízva szervezzük és várjuk a következő közös programokat is!
Márti

Egy különleges este a Reménypont Közösségi Irodában
Az iroda szerepét betöltő helyiség a megszokottnál is barátságosabb, meghittebb volt ezen
az októberi napon. A Mária és Márta Klub
első rendezvényére, imavacsorájára érkeztünk,
melynek háziasszonya Szőllősyné Ani volt.
A „gyere, ahogy vagy!” hívó szavakra jöttem úgy, ahogy vagyok; idősen és hallássérülten, és mégis nagyon jól éreztem magam ebben
az empatikus női közösségben.
Nem gondoltam, hogy adódik még olyan
helyzet az életemben, amikor ima helyett az
én drága jó édesanyám énekét fogom elénekelni, amit gyermekkorom óta soha senkinek
nem énekeltem el. Ezzel a szent énekkel,
bármilyen szomorúság, bánat gyötörte az
anyámat, meg tudott vigasztalódni. A refrén
két utolsó sora különösképpen illeszkedett a
beszélgetésünk témájához: „Ember, töröld
le hát a könnyeket! Remény ne csüggedj! –
megsegítelek.”

Az estébe
nyúló rendezvény része volt
az előkészített
vacsora,
bizonyítékként
arra, hogy hús
nélkül is lehet
teljes értékű és
kiegyensúlyozott a táplálkozást folytatni.
Nemcsak kóstolgattuk az ételkülönlegességeket, hanem az
elkészítés módjáról is ismereteket gyűjthettünk.
És lehet ezt még fokozni? Magam sem
gondoltam volna, hogy igen! Ani telefonjáról
felcsendült Halász Judit „Boldog születésnapot!” című dala, és előkerült egy gyönyörű
szép, fehér torta. Csak ámultam, mert kide-

Cserkészportya Gyulán
Október 12. és 14. között a Michnay László
Cserkészcsapat megtartotta őszi csapatportyáját Gyulán. Mivel nem egy helyen lakunk, így
ritkán találkozunk. Ezek a portyaalkalmak viszont jó lehetőségek, hogy újra láthassuk egymást, megosszuk élményeinket.
Ezen az alkalmon is lehetőségünk nyílt
sok-sok beszélgetésre, újra átéltük a nyári tábori élményeinket, énekkel szolgáltunk a Gyulai
Gyülekezetben a helyi közösség őszi hálaadó
istentiszteletén, megtekintettük a város neve-

zetességeit tájékozódósQR-kódkeresős és olva
sós állomáspontokon feladatmegoldós, játékosan
tanulós módszerrel, valamint csillagászati távcsővel nézhettünk meg égitesteket, és egy előadást
hallgattunk meg a csillagászatról. Ezt az utóbbi két programot mindenki
nagyon élvezte, kicsitől nagyig egyaránt.
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rült, hogy én vagyok az ünnepelt. 2018.
október 16-án volt a 70. születésnapom.
Köszönöm nektek Ani, Márti és
Kati ezt a felejthetetlen napot! Jó érzés tudni, hogy van egy ilyen hely a város szívében,
ahol ténylegesen a hit, a remény és a szeretet
honol.
Anginé dr. Borsos Terézia
Szeretnénk megköszönni a Gyulai Gyülekezetnek, hogy helyet
biztosítottak számunkra!
Hadd fejezzük be
beszámolónkat
egy
cserkészköszöntéssel,
ami nemcsak minket,
hanem bárki mást is
folyamatos aktivitásra
sarkallhat a mindennapi
életben (is): Jó munkát!
Tóth Péter
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Érzékenyítő cserkészhétvége
Kecskeméten
A 431. számú Huenergardt János
Frigyes Cserkészcsapat Kecskeméti Kova Cserkészraj alkulásának 1
éves születésnapja november elején
volt esedékes, így 2018. november
3-4-re cserkészhétvégét hirdettünk.
Gyönyörű napsütést kaptunk ajándékba, és boldogan töltöttük együtt
ezt a másfél napot, amelyen mintegy 40 cserkész vett részt.
Árvai Tamás cserkész-lelkészünk Mt
25:31–46 versei alapján tanítgatta a Kova-bárányokat az interaktív istentiszteleten. Délután
lefutottuk a felesleges energiáinkat, pihenésképpen megnéztük az elmúlt egy év cserkészélmé-

Búcsúzunk...
Murányi Józsefné
sz.: Kovács Mária
1930–2018
2018. június 8-án búcsúztunk el a magyarcsanádi temetőben Murányi Józsefnétől, a szeretett feleségtől, a szerető szívű édesanyától és
nagymamától, a kedves hittestvértől. Marika
néni 1930. szeptember 14-én született Kovács
Mária néven Magyarcsanádon, egyszerű földműves hívő adventista családban. Hatan voltak
testvérek.
A missziós lelkületű család sokat fáradozott,
áldozott az adventi üzenet terjesztésében. Apja,
Kovács János, bár nem volt lelkész, gyülekezeteket alapított, Medgyesegyházán és Magyarcsanádon. Marika ott járt iskolába.
1958-ban házasságot kötött Murányi Józseffel és éltek boldogan 60 éven át. 1962-ben
megszületett lányuk Aranka, akit nagy szeretettel
neveltek. Marika néni gondos, szerető feleség és
édesanya volt. Ő volt a család kályhája, az otthon
melege.
Amikor férje lelkész lett 17 alkalommal költöztek. Abban az időben nem vállalkozók építették az imaházakat, hanem a testvérek. Vasárnap
és hétfőn építkeztek, és csak utána látott mindenki saját dolga után. Marika néni sokat sütött-főzött a dolgos testvérek részére. Mindezt örömmel
és szeretettel végezte.
Szent keresztség által kötött szövetséget
Megváltójával, és lett hűséges tagja az Adventista Egyháznak 1946-ban, immáron 3. generációs adventistaként. Szombatiskolai tanító, majd
vezető volt. Komolyan vette hitét. Végtelenül
szerény volt, nem ült elől, nem kereste a nyilvánosságot. Ezzel a kedves és alázatos lelkületével
nyerte meg férjét is Jézusnak, aki akkor még nem
volt tagja a közösségünknek.
Nyugdíjas korukban Szegeden telepedtek
le, ahol 16 évet töltöttek el a közös szolgálatban.

nyeiről összeállított videót (köszönet érte Nagy
Gabinak!), majd bibliai keresztrejtvényt fejtettünk. Az esti tábortűz népi hangulatban telt,
melyet Mari néni vezetett a kis onokájával. A
szülőknek aznap nem kellett altatniuk senkit. 
Amikor csak tehette és egészsége engedte, mindig együtt utazott a férjével. Mindenkit szeretve,
igaz szívvel és bátorítva élt közöttünk.
Fizikai ereje egyre gyengült az utóbbi 12 évben, több műtéten is átesett. 2018. május 28-án,
betelve az élettel, visszaadta életét Teremtőjének.
Csöndben, senkit sem terhelve, Jézus kezébe helyezve örök életét búcsúzott el a földi világtól.
Mindannyiunk számára hiányozni fog kedves,
szeretetteljes élete.
A búcsúzás szomorú órájában a vigasztalás áldott igéit Ócsai Tamás és Hegyes-Horváth
Gáza elnök testvéreink hirdették.
A feltámadás áldott reményében búcsúzott
Marika nénitől férje, leánya, 3 unokája, öccse,
húgai, unokahúgai, unokaöccse. Búcsúztak a Hetednapi Adventista Egyház Kecskeméti, Kiskunfélegyházi, Salgótarjáni, Békéscsabai, Nyíregyházi Gyülekezetei, azoknak szórványai, valamint
a Csongrád megyei gyülekezetek.
Emlékét szívünkben megőrizve, a feltámadás áldott reménységében várjuk a közeli viszontlátást.
K. L.






Dr. Drábik Lászlóné
sz.: Szedres Klára
1947–2018
Szedres Klára 1947. február 19-én született Budapesten. A családja szerény anyagi körülmények között élt. Gyors- és gépíró iskolát végzett,
majd munka melletti tanulással közgazdasági
szakérettségit szerzett. Tizenhat éves korában
kezdett dolgozni, de harmincéves korára már
rokkantnyugdíjas lett.
Szerette a zenét. Élete egyik jelentős eseménye, a férjével való találkozása is a zenéhez kapcsolódott. 1970. március 7-én házasodtak össze.
Egész életében több betegséggel küzdött.
Asztma kínozta, majd a második gyermekük
megszületése (1973) után megállapították,
hogy sclerosis multiplexben szenved. Az akkor
igen neves ideggyógyász a szemébe mondta,

7

Másnap egy kis arborétumos játék után
körforgásban beszélgettünk gondozókkal, fogyatékkal élők tanító nénijével, hogy mit is tehetünk azokért, akiknek nehezebb sors adatott.
Mi esik jól nekik, vagy épp mi az, ami gyógyír
a lelküknek. Nagyon megmozgatott kicsit is,
nagyot is ez a téma és látszott a szemekben,
hogy mennyire megérintette őket.
Az érzékenyítő program folytatásaként
fogyatékkal élő gyermekeket szeretnénk majd
megajándékozni a Mikulás puttonya program
keretében decemberben, amikor is minden
cserkész a saját maga készített és csomagolt
ajándékot adhatja majd át egy gyermek társának. A cserkészhétvége zárásául egy jó nagy
métameccset csaptunk a réten, ahol sokaknak
megcsillanhatott az ügyességük és gyorsaságuk.
Így visszatekintve hála tölti el a szívem,
hogy ennyi gyermekkel ajándékozott meg az
Úr, akiket olyan szépen csiszol a kegyelem!
Ambrus Anett
hogy teljesen meg fog bénulni, majd rövidesen
meghal (1976). Tényleg olyan rossz állapotban
volt, hogy mindenki nagyon komolyan vette a
professzor kijelentését. 1976-ban rokkantnyugdíjas lett. Ám az Úr adott még neki 42 évet!
Legjobb barátját, Jézust, a testi-lelki Orvosként
ismerte. A sokféle kezelés hatására a mozgása
úgy‑ahogy javult, s ahelyett hogy mások ellátására szorult volna, ő lett sokak segítségére.
Az őt évekig kezelő ideggyógyász szerint Klára
volt a két lábon járó csoda.
Családszerető volt. Két gyermekük született, György (1972) és Pál (1973). Mindenki
nagyon szerette a kedvességéért, jóságáért, segítőkészségéért, a mindenkinek adni akarásáért.
Az unokái – Mátyás, Janka, Gyöngyi és Tünde
– is nagyon szerették.
Napi rendszerességgel tanulmányozta a
Bibliát. Élő bizonysága volt, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, de Isten Igéjével is.
A férje révén kezdett el járni a Székely Bertalan utcai gyülekezetbe az 1960-as évek végén.
Az első prédikációt, amelyet meghallgatott, Árvai Henrik testvér tartotta. Először ritkábban,
majd egyre gyakrabban járt. A Zuglói Gyülekezet alapítói közé tartozott a férje nővérével
(Bősz Ferencné szül. Drábik Mártával) együtt.
Nagyon szerette ezt a gyülekezetet. Többször
csábították, hogy járjon máshová, de a válasza
az volt: „Az Úr ide állított, a helyem itt van.”
Utolsó műtétje ugyan nem sikerült, de Klára elméje végig tiszta maradt. Látta saját nyomorúságát és tehetetlenségét, de hittel vallotta,
hogy tudja: az élete az Úr kezében van, Ő pedig
tudja, mi jó neki.
2018. május 17-én bekövetkezett halálával
olyan valakit veszítettünk el, aki életével mutatott példát a másokért élésre, a szeretetre. Ő
nemcsak mondta, de élte is, hogy mindenkiért
tennie kell, aki a segítségére szorul.
Férje, László ezekkel a szavakkal zárja
visszaemlékezését: „Lesújtott a halála, óriási
veszteség az eltávozása…, de az elhunyta okozta fájdalmat enyhíti a tudat, hogy megváltottságunkra tekintettel alapos reményünk van a
majdani újra találkozásra. Kérésem csak annyi,
hogy az Úr teljesítse ezt a reményemet.”
ŐFE
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ADRA Europe Fórum
Budapest, 2018. október 22–25.
Az ADRA Europe csúcstalálkozó Budapesten került megszervezésre az európai ADRA
irodák vezetői számára október végén. A
rendezvényen részt vett az ADRA International elnöke, Jonathan Duffy, és két alelnöke is.
A megnyitón az utóbbi hónapokban
munkába állt új vezetőkért imádkoztak, Isten áldását kérve családjaikra és szolgálatukra, majd előadásokkal és csoportos egyezte-

tésekkel folytatódott a program.
A legfontosabb
A csúcstalálkozó résztvevői
témák a nemzetközi hálózat-adta
lehetőségek még jobb kihasználása, új lehetőségek keresése az együttműködésre és új
forrásteremtő eszközök használata volt.
A rendezvény folyamán lehetőség volt a
kapcsolatépítésre is, így szóbeli megállapo-

dás alapján a magyar ADRA Iroda további
egyeztetéseket folytat majd a balkáni országokkal, valamint az osztrák, cseh, szlovák és
a román ADRA irodák vezetőivel is.
ADRA Alapítvány

Jótékonyság

ADRA vészhelyzetkezelési tréning

Adriele Silva

Tunézia, 2018. október 25–november 5.
Az ADRA európai központi irodája, valamint a közel-keleti és észak-afrikai irodája
közös képzést rendezett, melynek során a
Nemzetközi ADRA munkatársai a szervezet
vészhelyzetekben történő reagálásának eszközeivel és protokolljával ismertették meg a
résztvevőket.
A tantermi képzés után szimulációs gyakorlaton tették próbára az egyes irodák képviselőit, csoportokra osztva őket. A szimuláció a Szahara északi részén, valós időben és
a valósághoz nagyon hasonló körülmények

Adriele Silva, az első női személy, aki 2018.
november 4-én amputált végtagokkal lefutotta a TCS New York City Maratont! A
nemzetközi ADRA hálózat hálásan köszöni
Adriele kitartását és nagylelkűségét, hiszen
nagyszerű teljesítményével az a célja, hogy
10 000 USD-t gyűjtsön össze, melyet új iskola építésére fog átadni.

között történt, ahol a szervezők nemcsak a
tréningen megszerzett ismeretek alkalmazását, hanem egyéb készségeket – mint együttműködés, stressztűrés – is próbára tettek. A
szimulációt csoportos és egyéni visszajelzés
követte, hogy a résztvevők mind erősségeikkel, mind fejlesztendő készségeikkel tisztában legyenek.
A magyar ADRA Irodát két fő képviselte a tréningen.
ADRA Alapítvány

Együttműködés a békési Szent
Lázár Alapítvánnyal
Az elmúlt hetekben megkeresést kaptunk Békésről,
a Szent Lázár Alapítványtól. Az ADRA Alapítvány
a korábbi években is sikeresen támogatta más szervezetek projektjeit – többek között a fent említett
szervezettel is volt már közös akciónk.
Az igények és szükségek egyeztetése után, jelenlegi raktárkészletünkből ismét támogatni tudtuk
a szervezetet. Az átadott segélyáru egy részét három helyi óvodába, illetve egy bölcsődébe
vitték el, ahol mind a gyermekek, mind a dolgozók részesülhettek az adományokból.
ADRA Alapítvány

Adriele így nyilatkozott az esemény
előtt: „Kemény lesz a verseny, de készen
állok a kihívásra! Miközben rákészülök,
szeretném kérni, hogy segítsetek nekem elérnem a célom: az összegyűlt adományt iskola-projektre szánjuk, melynek felépítését
a perui felföldön, 2019 júliusára tervezzük.”
A maraton során Adriele gyakran meg
kellett álljon, hogy újraigazítsa művégtagjai rögzítését, de mindannyiszor felkelt és
folytatta a futást, míg végül célba ért. Csodálatos, ahogyan Istenünk oly sok erőt és kitartást adott Adriele testvérnőnknek e nemes
célkitűzés eléréséhez!
A részletek (és további események)
megtalálhatók az „ADRA Connections” Facebook oldalon.
ADRA Alapítvány
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