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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Küldetésben
Missziós Motivációs Hétvége fiataloknak és Országos Ifjúságvezető-képzés
2019. január 18–20. között került meg
rendezésre az idei év első ifjúsági konfe
renciája, valamint az országos ifjúságve
zető-képzés. A hétvége főelőadója Zlatko
Musija volt, a Transzeurópai Divízió Ifjú
sági Szolgálatok Osztályának a vezetője.
A konferencia fókuszában a misszió
állt. Erről szóltak az előadások, a bibliata
nulmány és a szemináriumok is. A
résztvevők Dániel története alapján
megerősítést kaphattak abban, hogy
a misszió nem csupán egy alkotóe
leme az életünknek, hanem magába
foglalja a teljes életünket. A misszió
Isten jelenléte, Isten munkája az éle
tünkben, akik vagyunk.
Hisszük, hogy ez az alkalom sok
fiatalban megerősítette a küldetéstu
datot, hogy nem véletlenszerűen van
ott, ahol van, hanem Isten az életén
keresztül a megváltás üzenetét sze
retné közvetíteni környezetének.
„Isten gyermekei mutassák meg Uruk
dicsőségét! A saját életükkel és jellemük

kel tegyenek bizonyságot arról,
amit Isten hatalma tett értük!” (El
len G. White: Krisztus példázatai.
416. o.).
A résztvevők nemcsak előadá
sokat hallgattak, hanem a bibliata
nulmány és az interaktív alkalmak
keretében csoportokban megoszt

Zlatko Musija (jobbra), a hétvége főelőadója

hatták gondolataikat, megbeszélhették kér
déseiket.
Vasárnap a képzé
sen az ország különböző
gyülekezeteiből jelenlevő
ifjúságvezetők és fiatalok
nagyszerű gyakorlati-lel
ki útravalót és eszközöket
kaptak arról, hogy mit je
lent az ifjúsági misszió a
helyi gyülekezet szintjén. A
fiataloknak különös szük
ségük van jó példaképekre,
mentorokra, akikkel együtt
megfelelő irányba halad
hatnak, és akiktől megfele
A motivációs hétvége helyszíne, a terézvárosi kápolna
lő motivációt kapnak.

Az Ifjúsági Szolgálatok Osztályának a programjai, tevékenységei a fiatalok tehetséges,
odaadó szolgálata nyomán valósulnak meg. Itt megoszthatod velünk, hogy mi az,
amiben jó vagy és szívesen szolgálsz is vele: https://goo.gl/forms/Nz6ikgimITI6Brry2
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A képzés részeként az ifjúságvezetők
betekintést nyertek a 2019-es év terveibe,
munkafolyamataiba. Bemutatásra került
az ifjúságvezetők és a lelkészek részére
létrehozott kommunikációs felület, ahol
segédanyagokat, ötleteket, kérdéseket
oszthatnak meg egymással a még hatéko
nyabb fiatalokért végzett szolgálat előse
gítése érdekében.
Köszönjük mindenkinek a támogatá
sát, szolgálatát, jelenlétét, aminek köszön
hetően létrejöhetett ez az alkalom!
Palotás Kristóf
ifjúsági osztályvezető

A videóanyagok az Ifjúsági Szolgálatok
Osztálya YouTube csatornáján
tekinthetőek meg a következő linken:
https://goo.gl/mBtzmh
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Három az Egyben!
2018. december 8. egy különleges szom
bat volt a Budapest-Rákoscsabai Gyüle
kezet életében. Egy év után újra kereszt
ség, gyermekáldás és adventi ünnepély
volt egyszerre, ha csak a hármas ünnepet
szeretnénk kiemelni.
Egy kétgenerációs Gábor család kötött
szövetséget Krisztussal, keresztség által. Az
Ige üzenetét Szilvási András lelkész testvér
tolmácsolta, erősítve új testvéreink hitét.
„Mert meghaltatok és a ti életetek el van
rejtve Krisztussal együtt Istenben” – szólalt
meg Isten Igéje, az alámerítés szimbólumá
ra utalva. A Kol 3:1–4 versei alapján hangzó
igehirdetés felhívásai így szóltak:

A szülők…

…és a fiatalok keresztsége

 Feltámadtál Krisztussal, Őt helyezd
első helyre!
 Ha hitvallást tettél keresztég által, ak
kor törődj az új élettel!
 Soha ne feledd, kicsodád van odafenn!
 Naponta ápold a személyes közösséget
Krisztussal!
 Rejtsd el életedet Krisztusban!
A bemerítési szolgálatot
Juhász Károly presbiter test
vérünk végezte, aki a kereszt
ségi felkészítőjük is volt.
A délelőtti istentisztelet
végén az ifjabb családra – há
rom gyermekükkel együtt –
kértük Isten áldását.
A nap mélységét énekek
és zeneszámok tették telje
sebbé, melyet a Gyömrői

Jézusról szóló előadás-sorozat
Nyárádszeredán és Bálványosváralján
Dr. Tokics Imre lelkész tartott előadás-so
rozatokat 2019 januárjában, két héten
keresztül Erdélyben, ahol a Hetednapi
Adventista Egyház Északi és Déli Egy
házterülete meghívásának tett eleget.
„Jézus lábnyomában” és a „Kereszt
re feszített” témakörben hangzottak el az
előadások. Hadd álljon itt néhány gon
dolat, bátorításul az AdventInfo olvasó
inak. „Valami mindig háttérbe igyekszik
szorítani Jézust. Minél jobban küzdünk
az életben, keresve a földi javakat, annál
távolabbra kerülünk tőle. A világ ma is
sóhajtozik, talán úgy gondolkodunk, és
úgy éljük hétköznapjainkat, mintha Jézust
nem ismernénk. Volt idő, amikor boldo
gan mondtuk neki: »Uram!«. Talán ép
pen most fedezzük fel, hogy megromlott

A Speranta TV stúdiójában

A Nyárádszeredai Gyülekezet
a kapcsolatunk vele. Valaki vagy valakik
elvették Őt az életünkből… Térjünk meg
ma ismét Őhozzá! Aki találkozott Jézus
sal, annak a legfontosabb dolog történt
meg az életében.”
A Nyárádszeredán elhangzott összejö
vetelekről a Déli Egyházterület egyik bi
zottsági tagja, Anikó Nadasan ekként nyi
latkozott: „Valóban átéltük estéről estére a
»Jézus lábnyomában« szívet-lelket érintő
bibliai történeteket. Hála érte Istennek és
Tokics testvérnek, aki hűen átélte, és át
adta a bibliai üzenetet. Felejthetetlen hét
áll mögöttünk. Tele vagyunk örömmel,
Jézussal haladva az új Jeruzsálem felé ve
zető úton. Egyre inkább várjuk a nagy na
pot, hogy együtt legyünk a Megváltóval,
aki életét adta értünk…”
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A gyermekekre is kérték Isten áldását
Gyülekezet kórusa és zenekara végzett,
mind a keresztségi istentiszteleten, mind
pedig a délutáni adventi ünnepélyen. Kö
szönjük felejthetetlen szolgálatukat! Bí
zunk abban, hogy sok hasonló élményben
lesz még részünk.
(FDK)

Dr. Tokics Imre testvér egyik előadásán
a Bálványosváraljai Gyülekezetben

A Nyárádszeredai ad
ventista kápolnában elhang
zott előadásokat a Speranta
Televízió rögzítette, amely
később adásba kerül. Tokics
testvérrel a Speranta Televí
zió Stúdiójában is készítettek felvételeket.
Az egy-egy héten át tartó evangeli
zációs sorozatra, mindként helyszínen
több száz testvér és vendég gyűlt össze
az imádság házában, ahol a kórusok és
zenekarok még emlékezetesebbé tették a
különleges alkalmakat.
Bálványosváralján minden este fel
hangzottak Istent dicsőítő zenei szolgála
tok Kovács Hajnal karnagy szervezésében.
Bíró András Csaba és Kovács Árpád
lelkészek fáradságot nem kímélve, min
dent megtettek a gyülekezetükben zajló
evangelizáció eredményességéért, amely
nek következtében többen jelentkeztek ke
resztségi bibliaórára. Isten áldását kívánjuk
a nyárádszeredai és a bálványosváraljai
testvérek életére!
(TINÉ)
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Istenünk igazi jelleme
Idén is megrendezésre került a Fiatalok
Jézusért Konferencia január 23–27. kö
zött Budapesten. Témája „A helyreállított
képmás – Igazi nevelés” volt.
Mindennap tartalmas programok vár
tak ránk. A reggelt közös áhítattal kezd
tük, majd több plenáris előadáson és
különböző szemináriumokon vehettünk
részt. Hallhattuk Milan Moskala bang
ladesi missziótapasztalatait, köztük a ba
nán-projektet és egy feltámadás történetét
is. Israel Ramos-szal a bibliatanulmá
nyozás gyakorlati elveit
sajátíthattuk el; Horváth
Gábortól a társfüggőség
ről tanulhattunk; betekint
hettünk Ősz-Farkas Er
nővel az egyházhoz való
csatlakozásról és annak
lélektanáról szóló kutatá
sába, valamint Jonathan
Otrowski-val az adventis
ta vállalkozásvezetésbe.
De nemcsak mi láthat
tuk meg Istenünk hatal
mas voltát a bizonyságte

véseken keresztül,
hanem elmentünk
egy idősek ottho
nába, egy gyer
mekotthonba, és a
Nyugati pályaudvar
aluljárójába, hogy
ezeken a helyeken
jelenítsük meg az
ott lévők számára
Atyánk szeretetét, amiről még az általunk
elhelyezett igés kövek is beszéltek a fővá

Anka Mirjam

Cserkészvezetők tanácskoztak
Kecskeméten
Február 10-én tartotta ülését a Tábortűz
Adventista Cserkészközösség Vezetői
Tanácsa. (A Tábortűz képviseli az adven
tista lelkiséget a sokfelekezetű Magyar
Cserkészszövetségen belül.) A tavalyi év
ről szóló beszámoló és némi szabályzat
módosítás után kevésbé hivatalos témák
töltötték ki a nap nagy részét.
Először arról beszélgettünk, hogyan
lehetne hasznosítani a világszéles adven
tista cserkészet módszertanának egyes
elemeit annak ér
dekében, hogy az
idehaza folyó cser
készmunka még
inkább elősegítse a
ránk bízott fiatalok
adventista identitá
sának kialakulását,
megerősödését.
Elhatároztuk, hogy
azonosítjuk a szá
munkra legkecse
gtetőbb elemeket, lefordítjuk ezeket az
angol nyelvű módszertani anyagokat, és
a következő tanácsülésen finomhangoljuk
őket, hogy a hazai viszonyok között élet
szerűek és a szövetség nevelési program
jába illeszthetőek legyenek.

ros különböző pontjain.
A konferencia főelőadója, Israel Ra
mos segített abban, hogy tekintetünket a
mennyeiekre emelve megláthassuk Iste
nünk igazi jellemét, megváltásunkat és
örökségünket.
„Ha a szót annak legnemesebb ér
telmében vesszük, a nevelés munkája és
a megváltás műve tulajdonképpen azo
nos...” (Ellen Gould White).
Az áhítatok, előadások és szemi
náriumok mindenki számára elérhetők
YouTube-on a „Fiatalok Jézusért Konfe
rencia” című csatornán.

Ezt követően vendégeink, a szövetség
lelki nevelési munkacsoportja, a Mustár
mag tagjai mutatták be tevékenységüket,
és érdeklődtek a
mi bevált módsze
reink iránt.
A közös ebéd
után arról beszél
gettünk,
hogyan
lehet megőrizni a
cserkészcsapatok
adventista identitá
sát. Ez azért izgal
mas kérdés, mert
missziónknak meg
felelően egységeinkben – az elenyészőtől
a számottevőig változó arányban – nem
csak adventista hátterű gyerekekkel foglal
kozunk. Ez azt eredményezi, hogy a felnö
vekvő vezetőnemzedékben olyan fiatalok
is vannak, lesznek, akik a cserkészcsapat
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révén ugyan valamelyest kötődnek egyhá
zunkhoz és az adventista lelkiséghez, de
rendszeres hitéletüket más felekezetben
gyakorolják. A kérdés jellegéből fakadóan
nem juthattunk el egy kizárólagos meg
oldásra, de abban egyetértettünk, hogy a
kulcs, a nevelőmunkát végző felnőtt veze
tők megélt adventista hite és az őrsvezetők
lelkigondozása.
A nap sok apró öröme közül kiemel
kedik, hogy reggel Budapesten 3 testvé
rünk vette át cserkész-segédtiszti képe
sítését: Ambrus Gyöngyi (Kecskemét),
Rajki János (Székesfehérvár) és Tóth
Péter (Gyula), és közülük ketten már si
ettek is hozzánk. Isten áldását kívánjuk
munkájukra!
Köszönjük a Kecskeméti Gyülekezet
nek, hogy imaházunkat rendelkezésünkre
bocsátották, és köszönjük a szövetségnek
az útiköltség-térítést és a finom, vegán
ebédet!
H. M.

Az Adventista félóra
következő műsorát
március 1-jén, pénteken,
13.30-kor sugározza
a Kossuth Rádió.
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Egészséges ételek asztalunkon
Szakácskönyvek az Advent Kiadónál
Hamarosan itt a tavasz, majd a nyár. Le
het a szabadban piknikezni, főzni, salá
tákat készíteni. Az Advent Kiadó szinte
létezése óta törekszik arra, hogy olyan
szakácskönyveket adjon ki vagy szerez
zen be, amelyek a legízletesebb, ugyan
akkor a lehető legegészségesebb ételek
leírásait tartalmazzák. Azok az édesanyák
és feleségek – vagy éppen főzni szerető
férjek és apák –, akik lelkiismeretesen
törődnek családjuk egészségével, meg is
szoktak tenni mindent azért, hogy finom,
de testi épséget szolgáló táplálékról gon
doskodjanak nap mint nap. A Boldog Élet
című folyóiratunk is minden számban
közöl könnyen elkészíthető, már a fotón
is gusztusosan megjelenő, vitaminokban,
ásványi anyagokban, tápértékben gazdag
ételrecepteket. Szökrönyös Katalin nem
ismeretlen az egyház tagjai előtt, koráb
ban Zalaegerszegen vegán és vegetáriánus
étterem séfje és vezetője volt. A TV-s fel
vételeink régi szereplője ínycsiklandó fi
nomságaival. Előadások sorozatát és étel
bemutatók százait tudhatja maga mögött.
Most a kiadóban található szakács
könyvekre szeretnénk testvéreink figyelmét
felhívni. Mind vegetáriánus, mind vegán
módon elkészíthető ételeket találunk Tóth
Károly és Czegle Éva szakácskönyvében:
Főzzünk finomat, egészségesen! Másik aján
latunk a marosménesi életmódközpont ra
gyogó szakácskönyve, vagy Gyéresi Márta,
szintén kiváló szakácskönyve, a Vegetáriánus receptek és jó tanácsok, amely hasznos

egészség
ügyi taná
csokat
is
tartalmaz.
Régebbi ki
adványunk
Scur Katalin:
Szlávtól a mediterránig c.
szakácsköny
ve, szintén szép,
színes illusztráci
ókkal. Mindegyi
ket megtalálják
a testvérek web
oldalunk felke
resésével.
Nagyon bá
jos és valóban
könnyen elké
szíthető ételre
cepteket tartalmaz Dankóné Reisinger Mag
dolna: A főzés gyerekjáték c. könyve. Külön
élvezet a vidám, kedves szakácskodó gyer
mekarcokat látni a könyvben.
Legújabb szerzeményünkre is felhív
nám a figyelmet: Bánfi Ibolya–Sebestyén
Balázs–Tóth Gábor közös könyvére:
E-mentes szakácskönyv. Szintén szép fo
tók díszítik ezt a szakácskönyvet is, de
külön rangot ad a kötetnek, hogy Tóth
Gábor sok-sokéves életmód tanácsadói és
étel-alapanyag szakértői leírásai, tanácsai,
ismeretei gazdagítják a kiadványt. (A ki
adója: Pilis-Velvet, Pilisvörösvár.)

Ha egészsé
geset főzni támad
kedvük testvére
inknek, keressenek bátran, hétféle sza
kácskönyvet találnak a kiadóban, amelyek
mindegyike a Biblia alapján igyekszik az
egészséges életmódot támogatni.
E. Kökényes Zsuzsa
Advent Kiadó

Jóléti szolgálat Erken
Egy kis falu, melyről nem is tudtuk, hogy létezik: ERK (Heves megye)

Az iskola tornatermében összegyűlt gyerekek

A Hazafelé Nevelőszülői Hálózat képzé
sén ismerkedtünk meg néhány családdal,
akik itt laknak... Meglepődve tapasztal
tuk, hogy az ország legaktívabb nevelő
szülői élnek itt, akik hátrányos helyzetük,
és adottságaik ellenére feltalálták magu
kat és, a náluk
még hátrányo
sabb helyzetben
lévő, családok
ból kiszakadt és
intézetbe került
gyermekeknek
adnak otthont,
hogy egészséges
családi modell
ben nevelked
hessenek.
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2018. november végén úgy éreztük,
hogy ebbe a faluba néhány családnak egy
kis szeretetet, ajándékot és Isten üzenetét
szeretnénk elvinni.
Felvettük a helyi képviselő-testület
egyik vezetőjével a kapcsolatot, aki el
mondta, hogy ők nem tudnak különbséget
tenni a gyerekes családok között, és – mi
vel a faluban szinte 100%-ban mindenki
rászoruló – azt kérte, hogy ha valaki kap
ajándékot, akkor mindenki számára szeret
nék azt biztosítani, vagy ne kapjon senki!
Ezen az önzetlen gondolaton fel
buzdulva gyorsan egy nagyobb program
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megszervezésében kezdtünk gondolkod
ni. Csodálatos volt megtapasztalni, ahogy
Isten megnyitotta az ajtókat: az adomá
nyozók szívét adakozásra indította, az
ADRÁ-tól ajándékdobozokat, az egyház
stúdiójától pedig technikai segítséget is
kaptunk. Végül, de nem utolsósorban a
megvalósításhoz szükség volt tettre kész
szolgálattevőkre is: Szabó Antal, Kormos
Tivadar, Simon Zsanett és Márk, Rácz
Zsolt, valamint a Gyöngyösi Gyülekezet
tagjai Bodolai Zoltán lelkész testvér ve
zetésével a program mellé álltak. Tervünk
az, hogy további programokat is megva
lósítsunk ezen az új misszióterületen, ahol
jó kapcsolat alakult ki a polgármesterrel,
a roma önkormányzat vezetőjével és a he
lyi lakossággal, akik közel 100 gyermek
kel voltak jelen az erki sportcsarnokban

megtartott rendezvényünkön, amelyen így
mintegy 150 fő vett részt.
Istennek hála, a gyerekek nagy érdek
lődéssel hallgatták a bibliai történeteket
és az énekeket, és kimondottan fellelke
sültek, amikor kvízjátékban mérhették
össze tudásukat a Bibliából.
A program végén mindenki kapott
ajándékot és a gyermekes családok az
ADRA jóvoltából még karácsonyi cipős
dobozokat is hazavihettek!
Köszönjük a fotókat ifj. Egervári
Miklós testvérünknek!
Jó volt megtapasztalni a Példabeszé
dek 11:25 verseit ahol azt mondja az ige:
„Aki mást felüdít, maga is felüdül”.
Simon Attila és Tünde
ADRA önkéntesek

Születésnap Újbudán, a Szüretben,
másképpen
Új év, új elhatározások! Tanító
társaimmal mi is így kezdtük az
új esztendőt.
Gyermekiskolánkban
már
évtizedes hagyomány a gyer
mekek szülinapi köszöntése. De
mostantól másképpen, családia
san, egybekötve közös ebéddel,
beszélgetéssel és természetesen a szülők
kel együtt. Sőt az itt felnőtt kamaszainkat
is meghívjuk erre az alkalomra.
Legutóbb, február 2-án nyolc gyer
mek szülinapját tartottuk meg.
Célunk: gyermekeink barátságának
tudatosítása, hogy érezzék Isten ajándékát
egymásban; hogy tudják, számíthatnak
ránk; és hogy ápolják, erősítsék egymást
itt a közösségen belül is.

ADRA stand és FJK
részvétel
A vadonatúj ADRA standunk kipróbá
lásra és használatba került január 26-án,
a Fiatalok Jézusért Konferencián. Sitkei
Zoltán, az ADRA ügyvezető igazgatója
néhány mondatban ismertette az ADRA
lényegét, majd kihirdetésre került az AD
RA-kvíz aktív és jó válaszokat adó nyer
tese, aki nyereményével, egy ADRA logós
softshell dzsekivel térhetett haza aznap.
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

A képek magukért beszélnek, a han
gulat tökéletes volt!
Bátorítunk, erősítünk, gyere el te is!
Ha nincs szülinapod, akkor is! Ezzel is
kifejezheted, hogy szereted a gyülekeze
tedet! „Krisztus is szerette az egyházat, és
önmagát adta érte” (Ef 5:25).
Következő alkalmunkat március 2-ára
tervezzük.
Kovács Zsuzsanna

Jó tudni!
 Március 1–3. – Duna Biblia
konferencia (Budapest)
 Március 2. – Nők Nemzetközi
Imanapja (Nágocs)
 Március 14–17. – ÉsNapok
(Szeged)
 Március 16–23. – Ifjúsági és
gyermekimahét
 Március 29–31. – Értékteremtő
Konferencia (Budapest)
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Az Adventista Teológiai Főiskola felvételi tájékoztatója
a 2019/2020-as tanévre

Teológia alapszak

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk,
akik Isten iránti elkötelezettséggel és hi
vatástudattal teológus, vagy lelkipásztori
szolgálatra készülnek, akik gyülekezeti
szolgálatukat alaposabb bibliaismerettel
szeretnék végezni, illetve a Biblia tanul
mányozásához tudományos ismereteket
szeretnének gyűjteni.
Az alapképzés hároméves: nappali vagy
levelező formában.
A záróvizsgát tett hallgatók Teológus
(BA) diplomát kapnak.
A jelentkezés feltételei:
Jelentkezési lap, melyhez az alábbi doku
mentumokat is csatolni kell:
– érettségi bizonyítvány másolata;
– önéletrajz;
– lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak
azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adven
tista Egyháznak).
Jelentkezési határidő: 2019. április 15.
A felvételi vizsga írásban és szóban történik:
a) Írásbeli felvételi teszt (60 perc):
Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliu
mából.
b) Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2.
könyvéből és Márk evangéliumából.

A felvételi vizsga helye és időpontja:
Adventista Teológiai Főiskola, 2119 Pécel,
Ráday u. 12. 2019. június 23. (vasárnap)
de. 10 órától.

Teológia mesterképzés

Új képzés!

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk,
akik felsőoktatásban szerzett oklevéllel
rendelkeznek és a Biblia tanulmányozásá
hoz egyetemi szintű tudományos ismere
teket szeretnének szerezni.
A mesterképzés kétéves (4 félév), a tanó
rák tömbösített formában kerülnek meg
tartásra.
A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles
teológus (MA) diplomát kapnak.
A képzés során két specializáció közül le
het választani:
1. Adventista tanulmányok
2. Keresztény művelődéstörténet
A jelentkezés feltételei:
Jelentkezési lap, melyhez az alábbi doku
mentumokat is csatolni kell:
– felsőfokú oklevél másolata;
– önéletrajz;
– lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak
azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adven
tista Egyháznak).

Nőtestvéreink figyelmébe ajánljuk!

Nők Nemzetközi Imanapja
2019. március 2.

Kedves Hölgyek, Testvérnők!
Köszöntésül: „Minden imádsággal
és könyörgéssel imádkozván minden
időben a Lélek által, és ugyanezen
dologban vigyázván minden
állhatatossággal és könyörgéssel
minden szentekért” (Ef 6:18).
Ismét elérkezett a Női Szolgálatok Osztálya
által szervezett Nők Nemzetközi Imanapja, amelynek időpontja: 2019. március 2.
Kérjük, hogy e különleges napra készül
jetek, és a jövőben szánjatok több időt az
imádkozásra! Az imádkozás létfontosságú
eleme Jézussal való kapcsolatunknak. Az
imádkozás megerősít. A fohászban meg
oszthatjuk Istennel minden aggodalmunkat.

Az imanap arra hív minket, hogy ne
csak a családunkért, barátainkért imád
kozzunk, hanem szánjunk időt arra, hogy
azokért is imádkozzunk, akiket személye
sen nem ismerünk: az állami vezetőkért,
egyházunk vezetőiért, a hajléktalanokért,
bántalmazottakért, a szenvedő gyerme
kekért, a hitük miatt üldözöttekért, akiket
Isten szintén a nyájába hív. A listát kiegé
szíthetitek a környezetetekben élőkkel is.
A Nők Nemzetközi Imanapjának té
mája a tanítványság. Az imádkozás a ta
nítványság fontos tevékenysége. A tanít
ványság soha nem ér véget, mivel az egy
élethosszig tartó folyamat. E gondolatkör a
tanítványságra való elhívásra, annak fontos
ságára és következményeire összpontosít.
Kívánjuk, hogy ez az üzenet és az
egész anyag ösztönözzön benneteket arra,
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Jelentkezési határidő: 2019. április 15.
A felvételi vizsga írásban és szóban tör
ténik: A vizsga anyaga és követelményei
megtalálhatóak az intézmény honlapján.
A felvételi vizsga helye és időpontja:
Adventista Teológiai Főiskola, 2119 Pécel,
Ráday u. 12. 2019. június 30. (vasárnap)
de. 10 órától.

Szakirányú továbbképzések

Felsőfokú diplomával rendelkezők szá
mára az alábbi szakirányú továbbképzé
seket hirdetjük meg:
– családi életre nevelés,
– életmód-tanácsadó teológus,
– életmód-tanácsadó lelkigondozó.
Jelentkezési határidő: 2019. július 15.
További részletek és a jelentkezési lap le
tölthető a főiskola honlapjáról (www.atf.
adventista.hu), vagy a Tanulmányi Hiva
taltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Rá
day u. 12; telefon: 30/668-6333; e-mail:
atf@adventista.hu).
ATF

hogy a tanítványság és az imádkozás napi
gyakorlattá váljon életetekben!
E napra szemináriumi anyag és bemu
tató segédanyag is készült, amelyet hasz
nálhattok. A teljes anyag megtalálható és
letölthető a Hetednapi Adventista Egyház
Női Szolgálatok Osztályának oldaláról
(www.adventista.hu).
Ha a fenti időpont esetleg más gyüle
kezeti programmal ütközik, akkor se mu
lasszátok el, hanem lehetőségetekhez mér
ten próbáljátok megtartani az imanapot.
A Női Szolgálat Osztályának Munkacsoportja 2019. március 2-án a Nágocsi
Gyülekezetben (8674 Nágocs, Ady Endre
utca 11.) tartja meg a Nők Nemzetközi
Imanapját, ahová szeretettel hívunk és
várunk minden érdeklődő testvérnőt!

Bodnár Jánosné
megbízott osztályvezető

AdventInfo
Egyszerű, dolgos családból származott. Ha
tan voltak testvérek. Sokáig a helyi tsz-ben dol
gozott. Sok baj érte az életben. Több hozzátarto
zóját eltemette, beteg gyermekeit nevelte. Uno
kája, Zolkó és párja, Xénia gondozta betegágyán.
Harminc évvel ezelőtt alámerítéses kereszt
séggel megkeresztelkedett és lett a Hetednapi
Adventista Egyház Geszti Gyülekezetének halá
láig hűséges tagja.
2018. április 3-án népes család búcsúzott
tőle a geszti temetőben, köztük nyolc ükunokája
is. Temetésén Farkas Attila helyi lelkész hirdette
a feltámadás és az örök élet igéit a gyászolóknak.
Istenünk adjon minden megszomorodott
szívnek vigasztalást az Ő nagy kegyelméből!

Búcsúzunk...

F. A.

Nagy Sándorné
sz.: Viski Irma







1944–2018
Nagy Sándorné Viski Irma 1944. augusztus 23án született Gáborjánban. Édesapja Viski Gyu
la, édesanyja Szabó Julianna. Dolgos, egyszerű,
hívő emberek gyermekeként nőtt fel. A szülői
ház melege, édesanyjuk szeretete, édesapjuk
hamisságot nem tűrő fegyelmezése és nevelése
egész életét, életének irányát meghatározta.
Fiatalon Budapestre került, belekóstolt a
nagyvilági életbe, és szíve visszavágyott szere
tett családjához és falujába.
1978. március 18-án kötött házasságot
Nagy Sándorral, akivel nagy szeretetben és
egyetértésben éltek. Boldogságuknak férje halá
la vetett véget. Segítőkész és áldozatkész életét
mindnyájan ismertük. Szeretett önmaga lenni,
szerette, ha zajlott körülötte az élet.
Közel két évtizedes gyülekezeti élete alatt
a gáborjáni közösség hűséges pénztárosa, ügye
inek intézője volt. Hatalmas űrt hagyott maga
után a gyülekezetben. Az utolsó három hónap
betegsége csak fokozta Irmuska, a gyülekezet
és a lelkészcsalád egymás iránt érzett szeretetét,
aggodalmát. Betegségének hordozása, nővéré
nek ereje feletti ápolása, Isten akaratában való
megnyugvása, szeretetének ezernyi jele betöl
tötte Jézus szavait, amit János evangéliumában
így olvasunk: „Erről ismeri meg mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást
szeretni fogjátok!”
Temetése 2018. augusztus 28-án 14 órakor
volt a gáborjáni temetőben. Köszönjük Istennek
az ő életét és köszönjük, hogy találkozni fogunk
vele a feltámadás dicső hajnalán!
F. A.






Keresztesi Károlyné
sz.: Ötvös Julianna
1937–2018
Keresztesi Károlyné Ötvös Julianna 1937 már
cius 27-én született Geszten. Édesapja Ötvös
Sándor, édesanyja Rostás Erzsébet.

özv. Finta Györgyné
sz.: Szatmári Anna
1926–2018
Özv. Finta Györgyné Szatmári Anna 1926. feb
ruár 26-án született Bucsán. Az akkori nehéz
időkkel a háttérben a szülei kötelességüknek
eleget téve szorgalmasan dolgoztak, biztosítva a
család megélhetését, mindennapi szükségleteit.
Szatmári Anna ifjúvá cseperedve meg
ismerkedett Finta Györggyel, akivel 1946.
december 7-én házasságot kötött. Szerelmük
gyümölcseként megszületett 1947-ben Anna
lányuk, és 1953-ban György fiuk. Gyermekeit
odaadóan, nagy szeretettel nevelte, vette körül,
ahogy csak egy anya szeretheti gyermekeit.
1955. június 18-án kötött szövetséget az
Úrral és lett a Bucsai Gyülekezet halálig hű és
szolgálatkész tagja. Bölcs, nemes jellemű, alá
zatos, békeszerető és családösszetartó volt. Éle
te példaértékű volt. 2011-ben elvesztette férjét.
Kedves bibliaszövege Jób könyve 19. feje
zetéből való: „Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll.”
Testvérnőnk 2018. november 6-án hajnalban,
ebben a hitben csendesen megpihent az Úrban.
Temetése november 18-án 11 órakor volt
a Bucsai temetőben. Ravatalánál Sztán János
nyugdíjas lelkész testvér mondott kezdő imát és
Ócsai József presbiter testvér prédikált a feltá
madás biztos reménységéről. Az istentiszteletet
levezette és énekelt Farkas Attila helyi lelkész.
Istenünk adjon boldog találkozást Annus
nénivel a feltámadás dicső hajnalán!
F. A.
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id. Csizmadia Sándor
1932–2018
2018. november 6-án – szinte napra pontosan
három hónappal fia elvesztése után – id. Csiz
madia Sándor testvér visszaadta életét Terem
tőjének. Temetése november 15-én volt a ba
latonfüredi köztemetőben. A gyászszertartáson
Kalocsai Tamás és Szabó Attila lelkészek szol
gáltak.
Sanyi bácsi 86 évet kapott az Úrtól, s ő
megbecsülte az ajándékot, a legnagyobb ko
molysággal élte meg hitét.
Csizmadia testvér 1932. április 19-én szüle
tett a Zala megyei Söjtörön.
Édesapját hamar elveszítette, anyukája
egyedül nevelte.
Iskolái elvégzése után Budapesten dol
gozott. Itt találkozott Horváth Katalinnal, és
néhány hónapi ismeretség után házasságot is
kötöttek 1954-ben. Egy évvel később, 1955.
szeptember 5-én megszületett egyetlen fiuk,
Sándor. Nehéz körülmények között éltek, kezük
munkájával kerestétek a mindennapi betevőt.
Szerszámkészítő foglalkozása mellett sok időt
szentelt a futballnak is, sőt az edzősködést is
kipróbálta, amíg egészségi állapota engedte.
Nyugdíjas éveit szintén tevékenyen töltötte.
Sokat sakkozott, és még többet olvasott. Kereste
az élet értelmét, kereste Istent, és neki gondja
volt a vele való találkozásra.
Unokáik születése miatt költöztek Bala
tonfüredre. Itt került először kezébe egy utcai
standon vásárolt Biblia. Rövidesen az imaház
egyik székén találta magát, hogy 30 éven ke
resztül az legyen a helye. 1991-ben szövetséget
kötött Istennel, aki sok feladattal bízta meg a
közösségben.
2009-ben feleségét, 2012-ben menyét,
2018-ban egyetlen fiát veszítette el.
Utolsó éveiben elméjét lassan tönkretette a
kór. Egyre kevesebb dolog maradt meg, amire
emlékezett, de az alábbi igét mindig elmondta
unokáinak: „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó
az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik”
(Zsolt 34:9, Károli ford.).
Emlékét a feltámadás reménységével szí
vünkben őrizzük!
KáTé

„ Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz énbennem, ha meghal is, él ”
(János 11:25)
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ADRA

hírlevél

Összegzés a tavalyi évről
Mellékelten láthatjátok és olvashatjátok a 2018. év rövidített
ADRA beszámolóját, kis ízelítőt adva múlt évi munkánkról.
Hálásak vagyunk a támogatóknak, akik az év folyamán lehe
tővé tették a humanitárius munkáink megvalósulását.

Továbbá, 4 nyertes pályázatért vagyunk hálásak Urunknak,
mely közül 2 NEA pályázati támogatást működésre fordíthatunk,
1 pályázati támogatásból (Magyar Élelmiszerbank Egyesület)
az ADRA táborban résztvevő gyermekeket támogattuk, 1 TED
pályázati támogatás pedig a 2019-ben kezdődő „Élet lehelete”
program megvalósulását teszi lehetővé.
Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány, ügyvezető igazgató

Önkéntesképzés
Ez évben több önkéntesképzést tervezünk, az ország több településén.
Időpontok és helyszínek:
 március 10-én, 10.00 órai kezdéssel:
Miskolc, Apáczai Csere János u. 1.;
 április 6-án, 10.00 órai kezdéssel:
Bp.-Terézvárosi gyülekezet, Budapest, Székely Bertalan u. 13.
A képzések befejezésének várható időpontja: 14.00 óra.
További tervezett helyszínek: Zalaeger-

szeg,
Balatonlelle,
SzeTovábbi
tervezett Békéscsaba,
helyszínek: Pécs,
Zalaegerged;
pontos
szeg, melyeknek
Balatonlelle,időpontjáról
Békéscsaba, és
Pécs,
Szecíméről
a továbbiakban
küldünk
tájéged; melyeknek
időpontjáról
és pontos
koztatást.
címéről a továbbiakban küldünk tájéÚgy az eddigiekben aktív önkénkoztatást.
teseknek,
azoknak, aktív
akik önkénezután
Úgy azmint
eddigiekben
szeretnének
bekapcsolódni
az önkéntes
teseknek, mint
azoknak, akik
ezután
munkába,
hogy részt
vegyeszeretnénekszükséges,
bekapcsolódni
az önkéntes
nek
e képzések
valamelyikén,
hiszen
fonmunkába,
szükséges,
hogy részt
vegyetos
újszerű információkat
tájékoznekése képzések
valamelyikén, és
hiszen
fontatást
alkalmakon.
tos és kapnak
újszerű ezen
információkat
és tájékoztatást kapnak ezen alkalmakon.
Lőrincz Melinda
ADRA
munkatárs
Lőrincz
Melinda
ADRA munkatárs

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük azoknak az önkénteseknek,
akik a december eleji felhívásunkra je
lentkeztek és készen állnak a február 17ére megszervezett alapvető újraélesztési
képzésre.
Ennek eredményeként 12 fő instruktor
kezdheti el e nagyszerű és szükségszerű
humanitárius programot, melyet oktatási
intézményekben tervezünk megvalósítani,
megtanítva a diákoknak az alapvető újra
élesztési technikákat.
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs
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