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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Múlt és jövő
A Generálkonferencia Éves Tanácsülése margójára
Sokszor tűnődöm azon, vajon Isten miért
teremtett bennünket úgy, hogy emlékezni
tudjunk a múltra.
A Generálkonferencia Éves Tanácsülése (október 11–18.) idén részben múltidéző volt, hiszen egy régi – az adventtörténelemből jól ismert – helyszínen került
megrendezésre. Battle Creek városának
neve bizonyára ismerős sok olvasónak,
hiszen az egyház számos nagy jelentőségű
eseményének volt szemtanúja:
Elődeink itt határozták el a Hetednapi
Adventista nevet, itt alakult meg a Generálkonferencia, itt beszélt először E. G.
White a nagy küzdelemről kapott látomásáról. Itt működött a híres szanatórium a
Kellog testvérek vezetésével, itt alapították az első misszióiskolát, nyomdát.
Rendkívül megható volt a történelmi
helyszíneket bejárni, ott úrvacsorázni,
ahol az egyház sok-sok generációval ko-

A nagy küzdelem 1858-as kiadása

rábban elindult az egész világot szolgáló
útjára, látni a White család házát, ahol
a gyerekek nevelkedtek, és ahol A nagy
küzdelem c. könyvet írta White testvérnő.
A város temetőjében pedig ott pihennek
az egyház első vezetői, nagyjai, várva a
visszatérő Jézus hívó hangját.
Miért jó és miért kell a történelmet
megismerni? Isten tanítani szeretne bennünket. A múltban szerzett tapasztalatok
és az elkövetett hibák által.
A Tanácsülés első napjai után a világegyház végrehajtó bizottsága a jövő
kihívásai és tervei felé fordult. Megismerhettük az osztályok legújabb programjait,
a missziós kihívásokra talált válaszokat, a
statisztikák mögötti trendeket és tanulságokat, figyelmeztetéseket.
Egy ilyen alkalom, amikor a világ
szinte minden országából jelen vannak
az uniók vezetői, valamint a Generálkonferencia és a 13 divízió elnökségei,
mindig nagyszerű lehetőség a közösség
ápolására, a barátságok elmélyülésére.
Így jó volt találkozni a mexikói Armando Miranda-val, a Generálkonferencia
volt elnökhelyettesével, aki néhány éve
egy missziókonferencián nemcsak énekhangjával, de lelkesítő igehirdetéseivel és
a fiatalok bátorításával lopta be magát a
magyar szívekbe.

Ócsai Tamás unióelnök azt a kb. 8 kg-os családi
Bibliát tartja a kezében, amit Ellen White (akkor
még Ellen Harmon) egyik látomása alatt 20-30
percig tartott felemelt kézzel
Ilyenkor alkalom nyílik új meghí
vásokat megbeszélni egy-egy jövő évi
program, értekezlet, tábor lehetséges
előadójával.
A 2019-es év nagy jelentőségű
lesz presbitereink számára, hiszen a

Artur Stele, a GK alelnöke Edson Hiram csűrjében tartja az előadást
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világegyház a jövő évet a presbiterek évének nevezte.
Ezért is öröm, hogy sikerült a nyári
missziókonferencia előadójaként meghívni a Generálkonferencia presbiterek képzéséért felelős vezetőjét, Jonas Arrais-t,
aki feleségével, a Női Szolgálatok Osztályának vezetőhelyettesével, Raquel-lel
fog érkezni és reménység szerint egy feledhetetlen hétben lesz majd részünk.
De mindezeken túl a legnagyobb
érdeklődés azt az előterjesztést kísérte,
amely azokról az egyházi egységekről
szólt, amelyek valamely korábbi generálkonferenciai döntést, szabályzatot nem
hajtanak végre. Ezek az eltérések elsősorban nem hitelvi kérdésekben, nem is a

bibliai tanításban, hanem egy-egy gyakorlati kérdésre adott válaszban nyilvánulnak
meg.
A megoldandó probléma: hogyan tudjuk az egységet megőrizni egy olyan egyházban, ahol a különböző egységekben, a
világ különböző pontjain nagyon eltérő
kihívásokra kell válaszolni?
Az előterjesztett dokumentum elfogadását hatalmas, de keresztényi vita előzte
meg, amelyben a Magyar Unió elnöke is
részt vett, kiemelve, hogy a Magyar Uniónak történelmi tapasztalatai vannak arra
vonatkozóan, hogy hová vezet, amikor
egy gyakorlati kérdésekben megnyilvánuló egyet nem értést, tiltakozást az egyház
vezetése adminisztratív eszközökkel pró-

bál megoldani. Mennyi fájdalom, családi
tragédia és elvesztegetett missziós lehetőség lett az eredménye.
Noha sokféleképpen gondolkodunk
sok-sok kérdésről, kivétel nélkül minden
egyházi vezető kifejezésre juttatta, hogy
az egyház egysége mindennél fontosabb,
hiszen ez az, amiből a világ megismeri,
hogy Isten küldött bennünket.
Meggyőződésem, hogy Isten azért
adja ezeket a történelmi tapasztalatokat,
hogy tanuljunk belőlük és a tanulságokat
leszűrve helyes döntéseket hozzunk a jövőre tekintve.
Ócsai Tamás
unióelnök

Karácsonyi fény
Új meg(oszt)ható kisfilm
Az év végi ünnepkörre új rövidfilmmel
rukkolt elő a Czeilyfilm. Témája örökzöld; mint minden karácsony környékén
megjelenő animációs, reklám, és kisfilmnek: személyre szabott figyelem, a szeretet ereje, a magány. Ez utóbbi az, ami a
hosszú téli estéken, az ünnepekkor a szokásosnál is jobban fájhat.
A Karácsonyi fény című kisfilm egyik
főszereplője Csikos Sándor színművész;
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
volt igazgatója, a debreceni Csokonai
Színház jelenlegi tagja. Czeily Tibor rendező elmondása szerint Csikos Sándorra
szakmai múltj, és karaktere miatt esett a
választás. Szerepet kapott még a filmben
Csősz Boglárka színésznő, szépségkirálynő; aki kifinomult, de visszafogott családanyát játszik a filmben. Az alkotás gyerekszereplője Sitkei Hanna.
A Karácsonyi fény zenéjét Grósz Arthur Valentin szerezte, aki ismét nagyot
alkotott. Minden jelenet még karakteresebb és kifejezőbb lett az alá írt zenei
egységtől, amiben klasszikus és könnyűzenei elem is föllelhető. A karakterek
lelkivilágába pedig egy-egy különleges
operatőri megoldással tudjuk könnyebben
beleképzelni magunkat. Az elejétől kezdve szurkoltam a filmbeli János bácsinak.
Vesse már le azt a magára aggatott nyava-

A Karácsonyi fény című rövidfilm egyik pillanata: János bácsi kis unokájával
lyás páncélt! Szívfacsaró volt látni, ahogy
megközelíthetetlenné tette. Viszont ha figyelünk a díszletekben rejlő részletekre:
a komódon elhelyezett családi képekre, a
kudarcot vallott telefonhívások sorára, az
italozásra, akkor magyarázatot kapunk a
zárkózottságára. Mindenkinek sült már el
balul segítő szándéka, és vágták sutba a
szeretetét. Ezeket az emlékeket bizonyos
jelenetek kőkeményen előhívhatják. A
film vége katartikus élményt nyújtott, volt
libabőr és pár könnycsepp. Páncél nélkül.
A rövidfilm minden egyes perce egyszerre hat az értelemre és az érzelemre,
éppen ezért kiválóan beilleszthető iskolai
érzékenyítő programokba is. Az utcák,
épületek fényárban úsznak, de olyan kevés a két lábon járó „világító test”. „Hogy
lehetek a világ világossága?” – hangzik

Támogatók: a Blachere Illumination Hungary Kft., a Kashmir Restaurant
Gyártók: a Czeilyfilm, a Hetednapi Adventista Egyház Tiszavidéki Egyházterülete és a Reménység Média
Tudomásunk szerint az Alföld tv-n túl a Zugló tv, a Gyömrő tv, a Hatoscsatorna, a Pax tv, és talán
a Nyírpazonyi tv is műsorra tűzi a filmet a karácsonyi időszakban.
A videó megtekinthető az alábbi linken:
https://www.facebook.com/KaracsonyiFeny/videos/569210303568213/?modal=admin_todo_tour
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el a kérdés a filmben? Jót tenni másokkal a legnagyobb igyekezetünk ellenére
sem mindig könnyű – bölcsesség kell az
igazi szükséglet fölismeréséhez és a segítségnyújtás kivitelezéséhez. A szeretet:
cselekvés, igény szerint.
Fogadjunk, hogy a film elején a telefonja után fog kapni! Ha akkor nem is,
utána meg fogja tenni.
K. Barabás Emese

Jó tudni!
Az Adventista félóra 2019. évi
műsorainak tervezett időpontjai:
január 4., március 1., április 5.,
május 10., június 14.,
augusztus 23., szeptember 13.,
október 25., november 22.,
december 27.
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„Aki hisz és bemerítkezik,
az megszabadul…”
2018. november 17-én újra feltölthettük
közösségünkben a bemerítkezés medencéjét. Az egész gyülekezet ünnepelt, de leginkább Sütő Lászlóné Inci, aki mára már
aktív tagja a lett a Hetednapi Adventista
Egyház Debreceni „A” Gyülekezetének.
Inci bizonyságtételében elmondta,
Isten vezetését tapasztalta meg, amikor
először átlépte a ReményPont küszöbét,
majd ott megismerve a munkatársakat,

bátran döntött, hogy nyit az adventista
gyülekezet felé.
Bár már évek óta keresztény hívőként
él, jól ismeri a Bibliát, mégis nem rég tapasztalta meg a szombatünneplés örömeit,
és boldogan tesz eleget Isten minden parancsolatának, mert a szívét teljesen neki
ajándékozta.
Isten vezetése és áldás kísérje Őt életútján!
SZNA

Keresztség Mezőgyánban
Keresztségi istentiszteletre gyűltünk ös�sze a mezőgyáni adventista imaházban
2018. október 21-én, vasárnap délben.
Szórványgyülekezetünkbe, mely a Geszti
Gyülekezet része, közel ötvenen jöttek el.
Testvérek, barátkozók és falubeliek.
Megtisztelt minket jelenlétével Kovács László mezőgyáni református lelkész
is, aki először vett részt felnőtt alámerítéses keresztségen. Sánta Józsi bácsit, aki
régóta jár a közösségünkbe Rácz Béla
mezőgyáni presbiter testvérünk keresztelte meg. Rácz Csaba Geszti presbiter
testvérünk vezette le az istentiszteletet
és imádkozott a keresztelendőért. Isten

Igéjét Farkas Attila helyi lelkész nyitotta
meg, és bátorította a jelenlévőket és Jóska
bácsit is a kitartó hívő életre. Keresztség
után a felhívásra négyen térdeltek a keresztelő medence elé, hogy imádságban
kérjük számukra az erőt az Úrtól, a teljes
döntés meghozatalához.
Bőséges szeretetvendégség és beszélgetés zárta e szép és ünnepélyes istentiszteletet. Istenünk áldja és szentelje meg
Sánta Józsi bácsi életét és szolgálatát, és
a döntés előtt állók életét is az Ő nagy kegyelméből.
F. A.

Örömhír – Adventi jótékonysági koncert
és kórustalálkozó a Terézvárosi Gyülekezetben
Adventi kórustalálkozó keretén belül
„Örömhír” címmel adventi jótékonysági
koncert megrendezésére került sor 2018.
november 24-én a Hetednapi Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezetében.
A program Pörneki Attila országos zenei
osztályvezető és Tajti Enikő gyülekezeti
zenei osztályvezető szervezésében valósult meg.
A délelőtt folyamán egyénileg szolgáltak a kórusok, majd Pörneki Attila igehirdetését követően összevont kórusban
felcsendült Haydn: Jer dicsérjük Őt, az égi
királyt! című műve, amelyben 110 énekkari tag énekelhetett együtt, ami felejthetetlen
élmény volt mindenki számára.
A kórustalálkozón öt énekkar szolgálhatott egyénileg és közösen – az érdi
kórus Szabó Ervin, a gödöllői Lázárné
Nagy Andrea, az isaszegi Nagy Hajnal és
Bereczki Vilmos, az Acapella & Musica
énekegyüttes Tajti Enikő és a házigazda

szerepében a terézvárosi énekkar Viktor
Zsuzsa és Tajti Enikő karvezetők vezetésével, akiknek köszönjük, hogy türelmes
és kitartó munkájukkal felkészítették a
kórusokat. Isten gazdag áldását kívánjuk
további munkájukra!

A helyi gyülekezet Tábea csoportja vendéglátásának köszönhetően finom
ebéd fogadta a résztvevőket, amelyet követően pihenésre is volt lehetőség a tágas
és szépen felújított étkezőben, az alagsori
és emeleti termekben.
Az „Örömhír” jótékonysági
Zarka Péter átadja az összegyűlt adományokat koncert 17 órakor kezdődött, melydr. Kopácsy Juditnak ben neves művészek – Szerekován
János operaénekes, Tóka Szabolcs
orgonaművész, valamint Popovics
Viola zongakíséretével – és az ös�szevont kórus közreműködésével
klasszikus szerzők kórus- és orgonaművei, valamint karácsonyi énekek hangzottak el.
A zeneszámok között Zarka
Péter, a gyülekezet lelkésze hirdette az Igét, és szavalatokat is hallhattunk Nagy-Köteles Pálma, Debrenti Evelyn, Dán Ilona, valamint
Bereczki Norbert előadásában.
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A műsort követően Zarka Péter adta
át dr. Kopácsy Juditnak, a Terézvárosi
Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének a támogatók segítőkészségét
tükröző 264 500 forintos adományt. Az
összeg átvétele után Kopácsy Judit köszönetet mondott a gyülekezetnek, Zarka
Péternek, valamint a gyülekezet zenei
osztályának a jótékonysági hangverseny
szervezéséért, és azért, hogy az adományt
intézményük részére ajánlották fel. Majd
röviden bemutatta Terézvárosi Család- és

Gyermekjóléti Központ tevékenységét,
ismertette az általuk ellátott feladatokat,
szolgáltatásokat, és szólt arról is, hogy a
kerületi lakosok, családok, milyen jellegű
problémákkal, hogyan fordulhatnak hozzájuk segítségért.
Az intézményvezető asszony elmondta, hogy az adományként átvett pénzös�szeg részben az ellátottak részére szervezett adventi programok megvalósítására,
a gyermekek karácsonyi ajándékozásának
kiegészítésére, valamint foglalkoztatási
eszközök vásárlására fordítják.
Örömmel és
hálával tölt el,
hogy szolgálatunkat Isten dicsőítésére és embertársaink megsegítésére
is felhasználhatjuk, lelki és anyagi
segítséget nyújtva
ott, ahol szükség
van rá, hiszen egyházunk egyik fő
elhívása a misszió
– Isten szereteté-

Életem értékei

tos döntésemet, megkérdezte, hogy mi
a kívánságom ebből az alkalomból. Mire
én azt feleltem, hogy egy jótékony célú
hangverseny. A válaszom az első pillanatA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor- ban meglepte, és azt mondta, hogy ilyen
mányhivatal Szerencsi Járási Hivatalában még nem történt a Szerencsi Járási Hivadolgoztam állami szolgálati jogviszony- tal életében, de hozzátette, hogy mindenban, szociális hatósági szakügyintéző- ben támogatnak.
ként. 2018. november 24-én aktív életem
Mivel ez az „én” hangversenyem volt,
zárásaként jótékony célú hangversenyt a szervezés oroszlánrésze rám hárult. Az
tartottunk Szerencsen, a mintegy 300 főt elkészített meghívókkal felkerestem az
befogadó Rákóczi Vár Színháztermében. országgyűlési képviselő urat, a polgárCél, az önkormányzat által fenntartott, 8 mester urat, a képviselő-testület tagjait,
szinten működő, 230 ágyas Szerencsi Idő- intézményvezetőket, vállalkozókat, masek Otthona tárgyi feltételeinek javítása, a gánszemélyeket és mindazokat a munkatársakat, akikkel életem során dolgoztam
klimatizálás elősegítése.
A járási hivatal vezetője, amikor el- vagy munkakapcsolatban voltam.
Felkerestem a városban
fogadta nyugdíjba vonulással kapcsolaműködő virágboltokat, akik a
A Fehérgyarmati Adventista fúvószenekar színpadi díszlettel kapcsolatos
elképzelésem megvalósításában segítségemre voltak, támogatóként.
A rendezvény védnökségét vállalta Koncz
Ferenc
országgyűlési
képviselő úr.
A hangversenyen ünnepi köszöntőt mondott
Szerencs város polgármestere, Nyíri Tibor úr,
az országgyűlési képviselő úr, továbbá a járási
hivatalvezető asszony, dr.
Ináncsi Tünde.
Igei gondolatokkal
A BlesSings énekegyüttes
Restás László lelkész
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nek, megmentő kegyelmének hirdetése,
feladatunk segítséget nyújtani, felemelni
az elesetteket, szeretetszolgálatot végezni.
A Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a hatodik kerületben
élő rászorulókat, ezért a legjobb helyre
került az adomány, amelynek révén „gazdagabb” lehet a nehezebb sorsú gyermekek, nagycsaládosok karácsonya, asztalukra ünnepi ebéd kerülhet.
A legfontosabb, hogy kinyitottuk kapuinkat, befogadtuk a rászorulókat, bemutatkoztunk a helyi vezetésnek, felajánlottuk társadalmi szolgálatainkat, amivel
hozzájárulhatunk az Önkormányzat és a
helyi segélyszervezetek munkájához.
Az egyházvezetés jóváhagyásával
2019. december 7-én ismét megrendezésre
kerülhet az Adventi Kórustalálkozó és jótékonysági koncert, amelyre újra várjuk a
kórusokat, művészeket, zenészeket, hallgatókat és a segítő kezeket egyaránt.
,,Dicsőség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek!” Köszönet
mindenkinek, aki hozzájárult, hogy e nemes alkalom megvalósuljon!
Tajti Enikő

Akácosiné Nagy Ágnes testvérnő

testvérünk szolgált, gondolatainak mottója: „Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr…”, továbbá
visszaemlékezett a városban és környékén
végzett szolgálata idején közös gyülekezeti és a településen végzett tevékenységünkről, beleértve a szeretetszolgálatunk
keretében (ADRA) végzett munkánkat is.
„Életem értékei” címmel foglaltam
össze eddigi életemet, szakmai pályafutásomat, valamint hálámat a jó Isten iránt
a sok-sok munkával és tanulással telt évtizedekért, a munkatársakért, az ügyfelekért, a város közösségéért.
Köszöntőt mondott továbbá Sitkei
Zoltán testvérünk, az ADRA Alapítvány
ügyvezető igazgatója. Az ő meghívása
azért is jelentőséggel bírt, mivel több mint
20 éve dolgozom mint ADRA területi
képviselő, kezdetben Szerencs városban,
majd kiterjesztve ezt a tevékenységet a
környező településekre.
A hangversenyen szolgált a Fehérgyarmati Adventista Fúvószenekar 8
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taggal, Hegyes Csaba zenekarvezető segítségével. Továbbá fellépett a BlesSings
énekegyüttes Rácz Csaba kórusvezető
vezetésével. A kétórás hangverseny rendkívül áldásos volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan elfogadták a meghívást.
A helyszínen 271 000 Ft adományt
adtam át az Idősek Otthona igazgatójának, de még azóta is minden héten érkezik

felajánlás magánszemélyek, intézmények
és a képviselő-testület tagjaitól.
A Kulturális Központ igazgatója ingyen bocsátotta rendelkezésünkre a színháztermet és valamennyi helyiséget.
Az ünnepi köszöntők alkalmával elhangzott, hogy ilyen még nem fordult elő,
hogy valaki jótékony célú hangversennyel
zárja aktív éveit. A járási hivatalvezető as�-

Mikulás Puttonya Cserkészprogram
Kecskeméten
A 431. számú Huenergardt János Frigyes
Cserkészcsapat Kecskeméti Kova Cserkészraja a Mikulás puttonya program keretében egy gyermekotthonba látogatott
2018. december 9-én, ahol középsúlyosan
értelmileg akadályozott gyerekekkel találkozott. A cserkészeink hetek óta készültek
arra, hogy egy cipősdoboznyi ajándékkal,
bábelőadással, illetve énekes-zenés programmal ajándékozzák meg azokat, akik
náluk sokkal nehezebb sorsúak. 33 cserkész (vagy leendő cserkész) és néhány
segítő érkezett az otthonba, ahol 28 gyermeket ajándékozhattunk meg.
A korábbi érzékenyítő programunkon
sokat beszélgettünk arról, milyenek is
ők, hogyan élnek, hogyan közeledhetünk
hozzájuk, hogyan segíthetünk nekik, még-

is sokakban volt egy kis félsz, milyen is
lesz velük találkozni. A kezdeti izgalmak
azonban gyorsan oldódtak, amikor tapasztaltuk a sérült gyerekek közvetlenségét,
baráti közeledését és gyermeki kíváncsiságát. Nagyon meleg szívvel fogadtak,
így öröm volt nekik zenélni, énekelni. A
két főszervező, Ambrus Anett és Árvai

szony életszakaszom méltó zárásának nevezte a rendezvényt, és igényként fogalmazódott meg, hogy teremtsünk hagyományt
ebből a kezdeményezésből.
Hála legyen a jó Istennek az áldásos
szolgálatokért, az eredményes megvalósulásért és a jó szándékú támogatókért.
Akácosiné Nagy Ágnes
Pálma egy mesebeli történetbe repített el
bennünket. A pásztor nagypapa (Pálma) és
kis unokája (Anett) párbeszédén keresztül
érkeztünk
meg
az elveszett kisbárány, Fehérke
történetéhez, amit
a
Mustármag
Bábcsoportunk
adott nekik elő.
A megható történetet
minden
gyerek figyelmesen hallgatta. Az
előadás után pedig cserkészeink
átadhatták a saját maguk csomagolt kis
meglepetést egy gyerektársuknak. Örült,
aki kapott, örült, aki adott. Ezt a lelkületet
szeretnénk bennük erősíteni, és hiszem,
hogy sokukban megmozdult valami ott
belül. Az egyik kislány elmondása szerint
az volt a legjobb, hogy örömet tudtunk
nekik szerezni. Az együttlétet egy közös
játékkal zártuk. Ekkorra a legcsöndesebbek is feloldódtak és vidám nevetés hangjától zengett a terem.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy szívesen fogadtak minket a gyermekotthonban és így lehetőséget biztosítottak a gyerekeknek megtapasztalni, milyen jó adni.
Reméljük, ez is erősítette bennük azt a
cserkésztörvényt, hogy a cserkész ahol
tud, segít.
Ambrus Gyöngyi (rajvezető)

Szünidei Bibliatábori Találkozó
Nyírturán
Mint mindig, most is nagy örömmel és
lelkesedéssel készültünk a találkozóra.
Hála a jó Istennek, 19 gyerek el is jött a
december 9-i programra, ami igen mozgalmasan és változatosan telt el.
Kerékgyártó János táborvezető kérdés-felelet formájában elevenítette fel a
táborban tanult dolgokat, melyekre nagyon jól emlékeztek vissza a gyerekek,
jól ismerték Eszter történetét.
Gitárkíséret segítségével sok tábori
énekeket is felelevenítettünk, amiket jó
volt újra és újra elénekelni. Nagy élmény

volt képekben is látni a tábor élménydús
pillanatait.
Készítettünk egy nagy gyümölcsös
kosárt, sok-sok gyümölccsel, és abba tet5

tük bele a Lélek gyümölcsét, amit megosztottunk a gyerekekkel. Megbeszéltük,
milyen fontosak ezek a jellemvonások
napjainkban: a szeretet, öröm, békesség,
béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Majd közösen
megnéztük Czeily Tibor: Karácsonyi fény
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című, igen tanulságos kisfilmjét, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
Ezt követően ettünk sok-sok finomságot és játszottunk egy nagyot a gyerekekkel.

Három az egyben
Az elmúlt időszak legnagyobb szolnoki
missziós megmozdulása kétség kívül a
„Kedvenc bibliai hősöm” című rajzpályázat volt (a Jézus élete rajzpályázat mintájára). Sajnos Az októberi ünnepnapok és
az őszi szünet is – számunkra kedvezőtlenül – rövidítette a pályázati időszakot.
De hálásak vagyunk Istennek, hogy így
is több mint 70 óvodás és általános iskolás gyermek alkotása eljutott hozzánk. A
kiállítás november 9. és 23. között volt
megtekinthető a Szolnoki Bartók Béla
Zeneiskolában, a közönség is szavazhatott
egy-egy alkotásra.
Szakmai zsűrink négy rajz szakos tanárból állt, egyikük a lelkészünk felesége.
Teljes összhangban osztották ki a három
korcsoport helyezéseit (alsó és felső tagozaton pénzjutalom, óvodásoknál társasjáték és könyvek), valamint a szakmai
különdíjakat.
Valamennyi pályázó kapott az életkorának megfelelő bibliai témájú könyvet és
névre szóló emléklapot. November 9-én,
a megnyitón vehették át személyesen ju-

A záró alkalom hallgatósága

Búcsúzáskor megajándékoztuk őket
egy kis finomsággal, egy közös tábori
fotóval, és egy igaz történetes könyvvel
(Gyermekláncfű). A gyerekek és a szülők
is nagy örömmel köszönték meg ezt az
talmukat. A gyülekezet fiatalokkal kiegészült kórusának szolgálata mellett Soós
Róbert lelkész beszélt a bibliai hősökről,
a zsűri elnöke, Erdős István pedig kiemelte, milyen jó, hogy ebben a digitálisan leterhelt világban ennyi gyermek időt szánt
arra, hogy papíron alkosson. Méghozzá
ilyen szépeket!
Az intézményeket is díjaztuk, a legtöbb
pályázatot és a legkreatívabb alkotásokat
küldők díszoklevelet, a többiek emléklapot kaptak; 13 intézményben hagytunk így
nyomot magunk után. A közönségdíjak
(pénzjutalom) mellett további különdíjakat is kiosztottunk, a testvérek felajánlásai
alapján. Sok gyermeknek szerezhettünk
ezzel örömet.
A rajzkiállítás megnyitója egyúttal az
„Én Istenem?!” ifjúsági hétvége kezdete
is volt. Szombat délelőtt Cserpán Ádám
„Végül is kicsoda ez az Isten egyáltalán?"

és Bánhidi Tamás „Hol vagy
Istenem?” – „Az ajtó előtt”
címmel tartott érdekes és motiváló istentiszteletet. A közös
ebéd után el is látogattunk
egy idősek otthonába, ahol
két helyszínen énekeltünk,
zenéltünk, a versek és ünnepi gondolatok mellett pedig

együtt töltött néhány órát. A jó Isten vezetésével tavasszal újra találkozunk!
D. Jné

A díjazott alkotások
személyesen is beszélgettünk a hallgatókkal. Felemelő érzés volt vidámságot vinni
és az örömet látni az idős embereken!
Délután beszélgettünk a személyes Isten-képünkről, a napot a pizza és a társasjáték zárta.
A záró alkalom nem csak díjkiosztó, hanem egyben az Adventi Rézfúvós
Kamaraegyüttes jótékonysági hangversenye is volt. Az adományokkal, összesen
50 100 Ft-tal a zeneiskola hangszerállományának javítását támogattuk. A gyülekezet ismét szép számmal képviseltette magát, és néhány díjazott és családja
is végig ott maradt a koncerten. Igazán
megérte, a végén még közös éneklésre is
volt alkalom! Szombat délelőtt a zenekar
a gyülekezetben szolgált. Ez volt hát a
rajzpályázat három az egyben. Sok olyan
embert meg tudtunk szólítani így, akik
egyébként nem jöttek volna el a rendezvényeinkre. Jövőre tervezzük az ismétlést.
óbkk

Zenés áhítat Kecskeméten
Immár harmadik éve működik gyülekezetünkben a havi zenés áhítat. Idén a
Lélek gyümölcsét „kóstolgatta” a hallgatóság gyönyörű komolyzenei betétekkel.
Minden hónapra jutott egy jellemvonás,
amiről gyülekezetünk tagjai mondták el
a gondolataikat. Öröm volt látni, ahogy
a bátortalanabb és tapasztalatlanabb testvérek is elvállalták ezt a szolgálatot, és
igazán nagyszerű előadásokkal gazdagították a gyülekezetünk életét. Városunk
zenészeivel is egyre szorosabbra fűződik
a kapcsolat ennek a programnak köszön-

hetően, és egyre több visszajelzést
kapok arról, hogy mennyire várják
a telefont, hogy ismét együtt játszhassunk.
2019-ben a boldogmondásokat szeretnénk közelebb hozni a
most már állandónak mondható
hallgatóságunkhoz. Zenei téren a
terv ugyanaz – a változatosság. Az eddig
kialakult formációink: vonószenekar, vonósnégyes, fuvolanégyes, ifiénekek hangszeres improvizációja, de ha úgy alakul
összegyúrunk egy csapattá hegedűt, fuvo6

lát, furulyát, csellót, lantot, és erre a csapatra keresünk darabokat a reneszánsztól
a romantikáig.
Eddig az igazságról inkább az utcáról
bejövőnek szánt mélységben beszéltünk.
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A legutóbbi alkalomkor viszont úgy éreztem, eljött az idő a nehezebb eledelre. Aznap hajnalban (december 7.) leállt a gyülekezetben a fűtés, és 15 fokban tartottuk
az alkalmat. Mikor elhangzott a számunkra oly fontos 4. parancsolat, megszólalt az
épület riasztója, áramszünet lett. 10 percig

nem sikerült elcsendesíteni, és hangos vijjogás közepette kellett beszélnem a mértékletesség időre vonatkozó bibliai tanításáról. Az alkalom végeztével az ott levő
testvérekkel összenéztünk: Vajon imádkozunk mi eleget? Elhangzott a nagy kérdés. Nyilvánvalóan nem bízhatunk sem-

Két missziós lelkületű testvérnő
A debreceni lelkészszentelésen bemutattam egymásnak két testvérnőt, akik nem
ismerték egymást, de én ismertem mindkettőt és tudtam, hogy nagyon hasonló
lelkületűek.
Nagyon megbecsülendő és tiszteletre
méltó mai világunkban és egyházunkban,
ha idős testvéreink példamutató életét látjuk magunk előtt.
Bartha Sándorné Jolánka néni 89.
évében járva igazi utazó nagykövet. Kamut a lakóhelye, de a berettyóújfalui
körzet hat gyülekezetében igehirdetőként
szolgál. Utazásai alatt a buszon beszélget
emberekkel, könyveket osztogat, és soksok tapasztalatot szerez ilyenkor. Mindig
lehet rá számítani.
Mitelle Ernőné Rózsika néni 85. évében járva szintén missziós lelkületű tagja
egyházunknak és vezetője a Telkibányai
Gyülekezetünknek. Ő Budapestet járva
osztogatja a könyveket és hirdeti az áldott
reménységet az embereknek.

mit a véletlenre. Sátán sem tétlenkedett,
amíg mi sem, és ez egyre csak fokozódik,
ahogy teljesedik az idő. Hiszem, hogy ez
az alkalom felrázott minket, és ezáltal is
buzgóbban kérjük majd Istenünk erejét a
színfalak mögötti harchoz.
Ambrus Anett

Országos
Ifjúságvezető
képzés
Helyszín: Terézvárosi Adventista Gyülekezet
(Bp., Székely Bertalan u. 13.)
Fb esemény: https://www.facebook.com/
events/191897465091847/

Szeressük és becsüljük meg őket, és
még azt a sok idős testvért egyházunkban,
akik annak idején szenvedtek is a hitükért,
de nem hagyták el sem hitüket, sem egyházukat a próbák alatt. Most pedig az idős
kor hozta terhek alatt is boldogan szolgálják az Urat, aki így szól majd ama napon
övéihez: „Jól vagyon jó és hű szolgám!”

Ez a képzés minden olyan lelkésznek, presbi
ternek, ifjúságvezetőnek és fiatalnak szól, aki
hiszi, hogy az embertársainkért végzet szolgá
latunk, a missziónk egyik legfontosabb terü
lete a fiatalokért végzett szolgálat.
Mit tehetsz annak érdekében, hogy a ba
rátaidat, az általad ismert fiatalokat megszólít
sa Isten szeretetének a csodája?
Hogyan eredményezhet az evangélium
üzenete az ifjabb generációkban is pozitív
változást?
Tarts velünk ezen a képzésen, hogy együtt
növekedhessünk ezen a területen!
Palotás Kristóf

Farkas Attila

osztályvezető

Fb esemény: https://www.facebook.com/events/202843660636391/

Fb esemény: https://www.facebook.com/events/508200493009335/
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Karácsony előtti látogatások
Az ADRA Alapítvány munkatársai és a nyári
tábort szervező önkéntes csapat december hónap folyamán meglátogatják kis barátaikat. A
nyáron kötött ismeretségeiket tovább erősítik
azzal, hogy ellátogatnak azon intézmények
egy részébe, ahonnan a tábor lakói érkeztek.
Ajándékokkal és meglepetésekkel örvendeztetik meg őket a Győr-Moson-Sopron Megyei
Gyermekvédelmi Intézmény lakásotthonaiban,
az ózdi és dunaújvárosi családsegítő és gyer-

mekjóléti központokban, valamint Tiszaburán.
Az alkalmak során az önkéntesek beszélgetnek
a gyerekekkel, felelevenítik a nyári emlékeket
és játszanak velük.
Az Alapítvány számára fontos, hogy a
kapcsolatok ne csak egy-egy programra vagy
rendezvényre korlátozódjanak, hanem a kapcsolattartás rendszeres legyen az önkénteseink,
munkatársaink és a gyermekek között.
ADRA Alapítvány

Az Országos Mentőszolgálat Mikulása
ADRA ajándékot osztott
Az
Országos
Mentő
szolgálat Mikulása 2018.
december 6-án a Magyar
Vöröskereszt nyíregyházi
Családok Átmeneti Otthonában járt. Az ADRA
cipősdoboz-ajándékokkal
támogatta a programot: a
házban lakó összes gyermek számára biztosítottuk a
Blythswood Care által küldött ajándékokat.
A Mikulás minden
gyermektől verset vagy
éneket kapott, cserébe az
ajándékért. Érdekesség, hogy a Mikulás krampuszai dr. Tóth György, a nyíregyházi mentőállomás vezetője és dr. Pápai György, regionális
igazgató voltak. A program ADRA kapcsolattartója Magyar Pál testvér volt, a nyírpazonyi
gyülekezet tagja. A rendezvényen jelen volt
a magyar ADRA ügyvezető igazgatója, így a

Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány
önkénteseket keres a 2019. évben induló fejlesztési
programjához, melynek elnevezése:

A program során az újraélesztési protokollt
fogjuk oktatni általános és középiskolás diákok
számára. Az önkéntesek munkájára ebben számítunk, biztosítva számukra instruktorrá válásukat
a Magyar Resuscitátios Társaság képzésén történő
részvétellel, valamint a munkához szükséges eszközök biztosításával.
Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken
várunk: adrahungary@adra.hu, +36-30/269-5689.
ADRA Alapítvány
programot követően volt lehetőség egyeztetésre is, melynek során dr. Pápai György elmondta: az Országos Mentőszolgálat támogatja az Alapítvány 2019-es fejlesztési programját,
melynek lényege az újraélesztés protokolljának
iskolákban történő oktatása.
ADRA Alapítvány

A településen folyó közhasznú munkaprogramban résztvevők számára munkaruhát
biztosítottunk 100 fő észére. Mező Gyula
polgármester elmondta, hogy a faluban gyakorlatilag nincs munkanélküliség, mert az önkormányzat által működtetett mezőgazdasági,
élelmiszer- és könnyűipari programokban mindenkinek találnak helyet.
A munkaruhákat a norvég Romaniahjelpen adventista partnerszervezet adományozta,
melyek minősége – a polgármester szerint is
– messze felülmúlják az állam által biztosított
védőruhákat.
ADRA Alapítvány

Munkaruha átadása

Felhívás!
Az Élet Lehelete .

Közhasznú munkaprogram
támogatása Gáborjánban
2019 decemberében Farkas Attila lelkész testvér közvetítésével sikerült támogatnunk Gáborján Község Önkormányzatát.

Vajon mi minden van a dobozban?!

Hála, köszönet,
meghallgatott imák
Sikeres térd- és csípőműtéte után, Galina Dmitrenko testvérnőnk, (akinek a műtétjére és gyógykezelésére gyűjtöttünk a nyár folyamán), a
kórházi ágyán hálásan így nyilatkozott a kapcsolattartónknak: „Elsősorban köszönöm Istennek a segítségét, másodszor pedig köszönet a
magyar hittestvéreknek és a magyar ADRÁ-nak,
akik gyűjtöttek a műtétre! Külön köszönet az
ismert és az ismeretlen adományozóknak és
azoknak is, akik imádkoztak érettem! Ha nem
kaptam volna anyagi támogatást, ha nem álltak
volna mellém a hittestvérek, akkor egyre erősödő fájdalommal éltem volna tovább, járni pedig
soha többé nem tudtam volna…”
A magyar ADRA részéről hálásak vagyunk
minden támogatásért, amit Galina részére kaptunk, és hálásak vagyunk azért is, hogy jó eszközök lehettünk gondviselő Istenünk kezében!
Galinának mielőbbi, teljes felépülést kívánunk a rehabilitáció során!
ADRA Alapítvány
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