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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2019. május 25.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXI. évfolyam 5. szám

Tájékoztatás a XVII.  
Uniókonferenciadöntéseiről

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar 
Uniója XVII. Uniókonferenciáját tartotta 
2019. május 5-én Budapesten, ahol a kül-
döttek meghallgatták az egyház vezetői-
nek, valamint az osztályok és az intézmé-
nyek vezetőinek beszámolóit az elmúlt öt 
évben végzett szolgálataikról, majd nagy 
többséggel újraválasztották az egyház 
háromfős elnökségét a következő 5 évre, 
valamint az egyház legfőbb döntéshozó 
testületét, a 15 fős Unióbizottságot.

A Magyar Unió vezetői a 2019–2024-es 
konferenciai ciklusban:

– Ócsai Tamás unióelnök,
– Csizmadia Róbert Csaba uniótitkár,
– dr. Zolyomi Renáta Edit uniókincstárnok.

A legfőbb döntéshozó Unióbizottság 
névsora: Ócsai Tamás (unióelnök), Csiz-
madia Róbert Csaba (uniótitkár), dr. Zo-
lyomi Renáta Edit (uniókincstárnok), dr. 
Ősz-Farkas Ernő (DET elnök), Hegyes 
Horváth Géza (TET elnök), valamint a 
Dunamelléki Egyházterület képviseleté-
ben: Hites Gábor lelkész, Balázs László, 
Nagy Gábor, Nagy Imre, dr. Nagyné Ba-
rabás Izabella, és a Tiszavidéki Egyházte-

rület képviseletében: Árvai Péter, Hegyes 
Csaba, Pörneki Attila, Ráczné Hamerszki 
Judit, Szőllősyné Nagy Annamária.

Az Alkotmány- és Alapszabály-előkészítő 
Bizottság tagjai: Csizmadia Róbert Csa-
ba (uniótitkár, bizottsági elnök), Audrey  
Andersson (TED titkár), Bihari Csaba 
(DET titkár), Dankó Ferenc (TET titkár), 
dr. Bondár Klára, Kormosné dr. Döbrei 
Zsuzsanna, dr. Heipl Tibor.

A konferencia továbbá megszavazta 
„Gyere ahogy vagy!” címmel az egyház 
stratégiai irányvonalát, amely az egyház 
legfontosabb célkitűzéseit tartalmazza a 
következő ciklusra.

Isten áldását kérjük a megválasztott 
vezetők szolgálatára!

HUC

A Magyar Unió újraválasztott elnöksége, Raafat Kamal és Audrey Andersson,  
valamint az Unióbizottság jelenlévő, megválasztott tagjai 

Raafat Kamal divízióelnök  
és fordítója, dr. Mihalec Gábor
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A végső dolgokról (görög eredetű szak-
szóval élve az eszkatológiáról) rendezett 
szimpóziumot az Adventista Teológiai 
Főiskola. A rendezvényen két protestáns 
egyetem és két főiskola dogmatika tanára 
mutatta be azt, amit a végső események-
kel összefüggésben kiemelkedően fontos 
kérdésnek tartanak. Szűcs Ferenc, a Ká-
roli Gáspár Református Egyetemről, Bé-
res Tamás az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemről, Rozgonyi Botond a Pünkösdi 
Teológiai Főiskoláról, Szilvási József az 
Adventista Teológiai Főiskoláról tartott 
rövid előadást, amit megbeszélés követett. 

Az előadások rávilágítottak, hogy 
számos terület van, ahol a keresztények 
hasonlóan gondolkodnak a végső esemé-
nyekről: közös keresztény hitünk szerint 
Jézus Krisztus a mennyben, az Atya jobb-
ján van, onnan jön el ítélni élőket és ha-
lottakat. Hisszük a test feltámadását és az 
örök életet (Apostoli Hitvallás). E közös 
hit kifejtésével azonban számos teológiai 
irányzat kísérletezik, és nagyon sok olyan 
téma szerepel a teológiai gondolkodás pa-
lettáján, amelyekben lényeges különbségek 
vannak a teológiai irányzatok között. Egy 
nap nem volt elegendő arra, hogy minden 
kérdést megvizsgáljunk, ezért a konferen-
cia célját szerényen úgy fogalmaztuk meg, 
miszerint szeretnénk látni, hogy napjaink 
kihívásai között ki, mit tekintek a legfon-
tosabbnak a végső dolgokból.

Mind az előadók, mind a résztvevők 
egyetértettek abban, hogy a konferencia 
számos kérdést emel ki, amiről tovább 
kell gondolkodnunk, hogy alaposabban 
megérthessük e rendkívül időszerű ta-
nítást. Az Adventista Teológiai Főiskola 
önálló kiadványban szeretné megjelentet-
ni az anyagot, ezért itt csak a legsarkala-
tosabb pontokat sorakoztatnánk fel tömör 
mondatokban. 

Szűcs Ferenc professzor előadásának 
két pontja is volt, amiről tovább kell be-

szélgetnünk: az egyik a próféciák törté-
neti beteljesedésének kérdése, a másik a 
holtak állapota. Isten a történelem keretei 
között végzi be a megváltás művét, ezért a 
történelemben láthatjuk munkáját, de ko-
rántsem állíthatjuk, hogy minden, ami le-
játszódik a történelemben Isten munkája. 

Ezért félrevezető az olyan teológia, és az 
olyan igehirdetés, amiben az előadó egyik 
kezében a Bibliát, a másikban a napi sajtó 
egy-egy szenzációsnak vélt közleményét 
tartja. Már csak azért is, mert a Szentírás 
Isten ihletett Igéje, a napi sajtó nem. Fon-
tos azt is látnunk, hogy Isten Krisztusban 
megőrzi a holtak személyi azonosságát 
a test feltámadásáig. Ezt határozottan 
tanítjuk, de a bibliai szöveg szűkszavú, 

metaforikus képeit nem 
szabad filozófiai speku-
lációkkal megtoldanunk.  

Béres Tamás profesz-
szor más oldalról közelí-
tette meg a témát, ő arról 
beszélt, hogy a klasszikus 
teológiai rendszer, mely-
ben a végső kérdések 
valóban csak a dogma-
tikák utolsó fejezetében, 
mintegy izolált módon 
szerepeltek, ma már nem 
elégítik ki a keresztények 
szükségleteit. Ezért újra 

kell gondolnunk e rendszereket úgy, hogy 
amit a végső eseményekről mondunk, az 
időszerű legyen. Mi adventisták a jelen-
való igazság jelentőségét ismerhetjük fel 
ezekben a gondolatokban.

Rozgonyi Botond tanár úr, miután rö-
vid áttekintést adott a pünkösdizmus jel-
legéről, elmondta, hogy a végidőről szóló 
tanításnak számos kihívása van, és ebből 
megtudhattuk, hogy e kihívások egy ré-
szével mi, adventisták is szembesülünk. 
Vajon Jézus eljövetelének várása nem 

tesz-e közömbösekké bennünket a világ 
bajaival és kihívásaival szemben? Nem 
kísért-e bennünket az a veszély, hogy ho-
vatovább örülünk a világban tapasztalható 
válságoknak, mert minél nagyobb a vál-
ság, annál hamarabb jön az Úr? Hogyan 
lehet összhangot teremteni az eljövendő 
ország várása, és e világ megjobbítására 
való törekvés között?

Szilvási József a római bibliai konfe-
rencia bevezető előadása alapján szólt a 
végidőről szóló adventista tanítás termé-
szetéről és kihívásairól. A legfontosabb 

kihívások között említette a végidőről 
szóló tanításunk alapjait. Hogyan érvé-
nyesül a végső eseményekről szóló ad-
ventista tanításban a Sola Scriptura elve, 
és milyen szerepe van Ellen G. White 
írásainak e tanítások megalapozásában? 
Mi az adventista eszkatológia: boldog re-
ménység, vagy az ítélet rettenetes várása? 
Jézus Krisztus áll-e a végső események-
ről szóló tanításunk központjában, Őt vár-
juk-e, vagy pusztán a bekövetkező esemé-
nyek foglalkoztatnak bennünket? A nagy 
küzdelem összefüggésében mit mondunk 
a gonoszok megsemmisülésének és Isten 
szeretetének összefüggéséről? Szabad-e, 
és ha igen, hogyan szabad Krisztus el-
jövetelének késéséről beszélni? Mi a re-
ménységünk szilárd alapja? És nem utolsó 
sorban, milyen választ adhatunk a bibliai 
reménység alapján azokra a kihívásokra, 
amit a tudomány mindenhatóságába vetett 
hit megrendülése idézett elő a világban? 
Van-e bármilyen kapcsolat a tudomány 
jövőképe, a futurológia, és a keresztény 
boldog reménysége között?

A kérdés több mint a válasz, ezért ez 
a konferencia nem lezárt, hanem elindí-
tott valamit, ami nem maradhat pusztán 
a teológusok magánügye, ki kell terjed-
nie a lelkipásztorokra, az igehirdetőkre, a 
gyülekezeti tagokra, sőt köze van hozzá 
minden felelősen gondolkodó embernek. 
Marana tha! Urunk jöjj! (1Kor 16:22). 

Dr. Szilvási József
rektor

A szimpózium előadói (balról jobbra): dr. Rozgonyi Botond, dr. Béres Tamás, dr. Szűcs Ferenc  
és dr. Szilvási József
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Tanácskozás a végső dolgokról
Az Adventista Teológiai Főiskola rendezvénye
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A misszió ma is lehetséges – még Európában is!
Ki a sótartóból! Missziótalálkozó Debrecenben

A hatodik alkalommal is nagy családi 
istentisztelet lett a Ki a sótartóból! Misz-
sziótalálkozó április 27-én Debrecenben. 
Jó volt látni a testvérek szemében az Is-
ten iránti szeretetet, az áldott reménysé-
get, hogy Jézus hamar visszajön értünk, 
és a hálás szívből fakadó munkálkodni 
vágyást Isten művében. Eljöttünk azért, 
hogy ünnepeljük csodálatos Istenünket, 
hogy ápoljuk a testvéri, munkatársi kö-
zösséget, és hogy tanuljunk hatékonyan 
és örömmel dolgozni Isten művében.

A Tiszavidéki Egyházterület vezetése 
megkeresi a világ különböző részein élő, 
az Úr művében hatékonyan dolgozó test-
véreinket, és megkéri előadónak ezekre az 
alkalmakra. Ők mindannyian olyan sze-
mélyek, akik nemcsak az íróasztal mellől 
ismerik a missziót, hanem gyakorolják is 
mindennapi életükben. Így esett a válasz-
tás ez alkalommal Paolo Benini testvérre, 
aki korábban több tisztséget is betöltött az 
Olasz Unióban, de ennél lényegesebb az, 
ahogyan az Istentől távol levő emberekért 
és a gyülekezetekért dolgozott, és most is 
dolgozik egy másik országban, ahová a 
szolgálata szólította. A 73 tagú Bergamoi 
Gyülekezet 245 tagúvá nőtte ki magát, 
és egy gyülekezet helyett most már négy 
különböző helyen jönnek össze, vendé-
gekkel együtt körülbelül 400-an, minden 
szombaton. Testvérünk jelenleg az In-
ter-európai Divíziónál dolgozik Svájcban, 
de ott is – munkája mellett – egy bibliata-
nulmányozó csoportot vezet. 

A Missziótalálkozó 
előtti két napon a Tisza-
vidéki Egyházterület lel-
készkarát képezte a misszi-
óra, és próbálta elfogadtatni 
velünk azt a tényt, hogy 
a misszió ma is lehetsé-
ges, még Európában is. 18 
olyan európai gyülekezetet 
tanulmányoztak, amelyek 
az elmúlt években jelentős 
növekedést tapasztaltak 
(Olaszországban, Spanyol-
országban, Portugáliában, 
Németországban, Svájcban, 
Romániában stb.). Ezeknek 
a tapasztalatait és tanulsá-
gait osztotta meg velünk.  

Szombaton délelőtt 
Paolo testvér az Igéből 
tárta elénk a gyülekezetnövekedés lelki 
alapjait, délután pedig olyan tapasztalato-
kat osztott meg velünk, amelyek bizonyít-
ják a misszió működőképességét. 

Úttörőink jelentős áldozatot vállaltak 
a misszió sikeréért, és készek voltak vál-
toztatni berögződött gyakorlataikon, ami-
kor a Szentlélek meggyőzte őket ennek 
szükségességéről. Nekik sem volt könnyű 
és nekünk sem lesz nehezebb, ha készek 
leszünk arra, amire ők készek voltak. 

A Tiszavidéki Egyházterület vezetése 
tovább akarja vinni azt, amit az Úr elkez-
dett népével a hat Missziótalálkozó által. 
Ezért hosszútávú misszióképzési tervet 

fektetett le, amelynek első alkalmát május 
18-án és 19-én tartottuk Miskolcon. Ha 
szeretnél csatlakozni, jelentkezz a lelké-
szednél! 

Isten csodálatos módon be fogja fe-
jezni munkáját ezen a földön. Legyél te is 
részese ennek a csodának!

Hegyes-Horváth Géza
TET elnök

Paolo Benini testvér, a konferencia főelőadója és fordítója, 
Szabó László testvér
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Ezzel a felkiáltással kezdtük meg április 
21-én Kecskeméten a Húsvéti séta 2019-
et. Az emberek hat sátor jeleneteinek se-
gítségével vehettek részt Jézus életének 
utolsó napi eseményeiben, végig abban 
a hiszemben, hogy talán a következő 
állomásnál megmenthetik Őt. Ám min-
denhol arról értesültek, hogy Jézust már 
továbbvitték, végül a Golgotánál szembe-
sültek vele, hogy végleg elmulasztották 
megmentésének lehetőségét. Az utolsó 
sátornál azonban a sírnál álló angyal el-
mondta a járókelőknek, hogy nem is kell 
megmenteniük Jézust, hiszen Ő mentett 
meg minket!

A Kecskeméti Gyülekezet jó úton ha-
lad afelé, hogy városi hagyományt teremt-
sen Húsvéti sétáival. Immáron negyedik 
éve jelenünk meg a belvárosban, hogy fi-

zikai és lelki feltöltődést 
biztosítsunk az arra sé-
táló járókelőknek. Min-
den évben arra törek-
szünk, hogy valami újat 

is hozzunk, idén ezt a missziós utánfutó 
biztosította, ahol egészségügyi mérések 
és ételkóstoló mellett egyéb gyülekezeti 

programokról kaphattak információkat a 
résztvevők. 

A sátrak jelenetei, a gyereksátor, a ját-
szótér, a mászófal, az utánfutó, a lelki beté-
rő nemcsak az arra látogató járókelőknek, 
hanem magának a gyülekezetnek is nagy 
élményt jelentett, és megtapasztalhattuk 
e kreatív evangelizáció közösségformáló 
erejét is. Így a gyülekezet már most neki-
állt tervezni a Húsvéti séta 2020-at.

-i-s

Május 4-én Sándorfalván megerősítő kép-
zésben részesültünk Palotás Kristóftól 
arról, hogy milyen is egy intergenerációs 
befogadó gyülekezet. Az iCOR nemzet-
közi elnevezésű új szemléletet a Generál-
konferencia is felkarolta, mert felismerte, 
mennyire fontos, hogy a gyülekezeteink 
megtartó közösségekké fejlődjenek, ahol 
fiatal és régóta fiatal együtt ünnepelheti 
Isten szeretetét. 

Sajnos sok helyen nem magától ér-
tetődő, hogy a gyülekezetek befogadó 
közösségek. Még mindig vannak olyan 

gyülekezetek, ahol megengedik, hogy a 
személyi ellentétek, ízlésbeli különbsé-
gek, vagy a befolyásért vívott személyes 
csaták megmérgezzék a közösség légkö-
rét. Ezt pedig azonnal megérzi mindenki, 

aki a gyülekezetbe belép. És nemcsak 
érzi, de szavaz is: a lábával. 

A sándorfalvi közösség sok tekintet-
ben megerősítést nyert a képzésből arra, 
amit ösztönösen eddig is jól tett, valamint 
a fejlődés új távlatait is bemutatta Kristóf, 
amiben még jobbá válhatunk.

Dr. Mihalec Gábor

Az idei május különleges alkalommal 
indult, hiszen egy kis erdélyi csapat láto-
gatta meg a szinte elfeledett magyar gyü-
lekezeteket Kárpátalján. A 10 főből álló 

vendégcsoport kórus- és versszolgálatok-
kal színesítette a szombatot. 

Délelőtt a Beregrákosi Gyülekezetben 
Kristóf Ferenc által hallhattunk Krisztus 
második eljöveteléről, délután pedig a 
Csongori Gyülekezetben adták elő prog-
ramjukat a testvérek, Kristóf Mária veze-
tésével. 

Mivel ezekben a gyülekezetekben 
már nagyon rég nem volt ilyen változa-
tos, vendégekkel teli szombat, sokak sze-
méből örömkönny csordult ki. A helyiek 
hálájukat bőven kifejezték, így mindkét 
helyen gazdagon megterített asztal fogad-
ta a jelenlevőket. 

Úgy érezzük, hagyományteremtő al-
kalmon vettünk részt, hiszen mindkét 
oldalról rengeteg pozitív visszajelzés ér-

kezett, ezért az Úr segítségével további, 
hasonló programokat tervezünk. Hálásak 
vagyunk az Úrnak és a testvéreknek, hogy 
ez a szombat létrejöhetett! – „Ó, mily szép 
és mily gyönyörűséges, ha a testvérek 
egyetértésben élnek!” (Zsolt 133:1).

Szász Barna Szilárd

„Mentsétek meg Jézust!”

Intergenerációs befogadó gyülekezet 
Sándorfalván

Különleges szombat Kárpátalján
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Február közepén kezdtük és még csak 
most fejeztük be Göncön azt a rendha-
gyó evangelizációs sorozatot, amely sok 
áldást hozott gyülekezetünk életében és a 
településen mindazok számára, akik ellá-
togattak hozzánk.

Régóta tapasztaltuk, hogy a Ker-Songs 
együttes koncertjeit sokan és szívesen lá-
togatják. A koncertek alatt egy-két 10-15 
perces áhítatot is szívesen meghallgatnak 
az emberek. Az ötlet ebből eredt: fordítsuk 
meg a sorrendet: az evangelizáció legen a 
központ és a koncert előtte és utána a keret. 
Ehhez ledobtuk az egyházi ruhát, felvettük 
a hétköznapit, és a zene stílusához iga-
zodva a téma is mindennapi volt: filmek, 
amelyeket a mai emberek néznek, milyen 
üzenetet hordoznak? Hogyan lehet ezekkel 
összehasonlítani az evangélium üzenetét?

Az előadásokat tíz alkalommal dr. Kor-
mos Erik tartotta, a zenei „keretet” azonban 
ezúttal többen, mondhatni nagyon gazdag 
tálalásban adták. A Ker-Songs mint házi-
gazda többször is zenélt. Egy alkalommal 
a Graholy család ritkábban látott fele, ifj. 
Graholy László és családja Angliából, a 
Colchester-i gyülekezetből egészítette ki a 

Ker-Songs hangulatát: Gra-
holy Hanna 8 éves, nagyon 
is profi, előadóművészi 
szinten kápráztatott el ben-
nünket keresztény énekek-
kel. A telkibányai Adventi 
Rézfúvós Kamaraegyüt-
tes is szolgált, valamint a 
göncruszkai református gyülekezet gyer-
mekeiből szervezett kamaraegyüttes, majd 
másik alkalommal a Göncruszkai Talentum 
Református Általános Iskola gitársuli nö-
vendékei, Graholy Krisztián vezetésével. 
Szinte ahány alkalom, annyiféle változatban 
szólalt meg a zene.

A helyi gyülekezet minden tagja ak-
tívan vett részt a szolgálatokban: a gye-
rekeknek minden héten másféle kreatív 
tevékenységről gondoskodtak, illetve 

minden alkalommal jutott szeretetven-
dégség is a látogatóknak és a gyülekezet 
tagjainak is, bőséggel.

Többnyire telt házzal tartottuk előadá-
sainkat. Külön megtiszteltetés volt, hogy 
az abaújvári református lelkész, Tóth Vik-
tória is kíváncsi volt előadásainkra. Két 
alkalommal is végighallgatott egy-egy 
előadást. A református dicsőítő zenekarok 
pedig önként ajánlották fel szolgálatukat és 

színesítették programjainkat, maguk is be-
kapcsolódva az alkalmak adta áldásokba.

Istennek legyen hála, a Gönci Gyüleke-
zet minden tagjának pedig köszönet az ak-
tivitásért, a példamutató hozzáállásért! Kö-
szönet illeti előadónkat dr. Kormos Eriket 
is, akik önként vállalta, hogy a gyülekezetet 
támogatja evangelizációs sorozatokkal, főis-
kolai tanári munkája mellett!

S. D. G.

Sikeres és érdekes evangelizációs 
sorozat Göncön

Azzal kezdenénk, hogy a részünkre érke-
ző AdventInfót mindig érdeklődéssel ol-
vassuk, és a benne megjelenő különböző 
tevékenységek híradásából mi is erőt me-
rítünk a tapasztalatokat olvasva.

Mi is, soproni testvérek, szeretnénk 
megosztani örömünket és az egyszerű, 
apró, de úgy érezzük mégis fontos bi-
zonyságtevő tapasztalatainkat veletek, 
ezért egy-két mozaikot megírunk legutób-
bi munkáinkról.

Nagy élmény volt a Sopron GYSEV 
Vasútállomás várótermében a húsvét előtti 

könyvterjesztés, amelyet április 8. és 18. 
között valósítottunk meg. Ehhez húsvét 
és karácsony előtt is mindig engedélyt ka-
punk. Igyekszünk ezt ki is használni. Az 
Advent Kiadótól rendeljük a könyveket, 
de ajándékozásra a saját tulajdonunkból is 
odaszánunk kiadványokat, amit többségé-
ben örömmel fogadnak az emberek. Vá-
sárolnak is, bár hozzá kell tennünk, hogy 
nem igazán az összeg (27 450 Ft) tükrözi 
az eredményt, mert az ajándékkönyvek is 
– mint néma tanúk – bizonyságot tesznek. 
Emellett számos alkalom kínálkozott a 
személyes bizonyságtételre.

Alkalmat kaptunk arra is, hogy hús-
vétkor az IKVA Idősek Otthonában ének- 
és versszolgálatot tartsunk és olvassunk 
a Bibliából április 20-án, szombaton dél-
után. De még ezt megelőzően hasonló 
megjelenésünk volt a Családsegítő „Lila 
Akác”, majd megint másik időpontban a 
„Napsugár” intézményi alkalmakkor, amit 
a résztvevők örömmel fogadtak.

Az „Egészségesebb, emberibb kör-
nyezetért és a virágos Sopronért” rendez-
vényeken minden hónapban előadásokat 
szervezünk. Ezeken az alkalmakon mindig 
sok az érdeklődő. Az előadók között orvo-

sok, különböző egyházak lelkészei vannak 
vagy egyetemi oktatók, de egyházunk ré-
széről is avatott előadók. Ezt a programot 
Sopronban sokan patronálják, a termet is 
ingyen biztosítják. Az érdeklődők száma 
sem csökken. Május 16-án dr. Szigeti Jenő 
előadása volt soron. Címe: „Családok vé-
delme, a békés és szeretetteljes együttélés”,  
amelyet szép számú hallgatóság kísért fi-
gyelemmel. Ezt megelőzően áprilisban a 
következő témát hallgatták a résztvevők: 
„Lelki egészség és a lelki egészségvéde-
lem”. Kertészeti-erdészeti szakemberek is 
megszólalnak minden alkalommal, így a 
másik téma: „A növények, a mindennapi 
csodák”, és ehhez hasonló szakmai kérdé-
sek, melyek elhangzása után virágmagokat 
és palántákat osztunk a résztvevőknek. 
Mindig felcsendül valamilyen szép muzsi-
ka is, mint legutóbb, Fodor Gábor fuvo-
laművész előadásában. A soron következő 
előadás június 12-én, délután 16 órakor 
lesz. Ennek címe: „A gyermek és az élő 
környezet”, előadó: Egerváriné Kökényes 
Zsuzsa.

A könyvterjesztésben öt testvérünk is 
tevékenyen részt vett, akik nagyon áldo-
zatos munkát fejtettek ki. Hisszük, Isten 
áldása kíséri a könyveket, de ezt látjuk 
rendezvényeinken is. Legyen az Úré a 
dicsőség!

Horváth Sándor

Soproni missziómunka
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Több éve már, hogy a gyermekiskolánk 
egyik kiemelkedő missziós programjáról, az 
Országos Gyermekkardiológián tett látoga-
tásainkról időről időre olvashattatok tőlünk 
(Újbudai Gyülekezet)  beszámolókat.

A mostani látogatásunk különleges-
sége a zenei-prózai szolgálaton kívül az 
ajándékaink egyike, a „SZÍV” üzenete 
volt, amelyet egy kézzel fogható „kaba-
laként” adtunk át, mint Jézus bátorítását – 
hogy mindig kéznél legyen gyermeknek, 
szülőnek – jó hírként üzenve: JÉZUS A 
TE GYÓGYÍTÓD.

Az egyik nagypapa az éneklés közben 
csendben, meghatottan csak annyit mon-

dott, miközben a szomo-
rú, beteg kis unokát simo-
gatta: „Azt hittem, ilyen 
csak a filmekben van…”

Minden pillanatban 
éreztük Isten jelenlétét, 
és kértük, adja meg, hogy 
áldás és öröm lehessünk a 
szükségben.

Pár nap múlva az osz-
tály vezetője felhívott, és 
elmondta, hogy amikor 
reggel bement a kórtermekbe, az asztalon, 
kézben látta a kis szíveket. A maradék 6 
kicsi szívet az aznapi, kórházi felvételes 

gyermekek kezébe adták, 
biztatásként. (Micsoda 
gondviselés! Nem több, 
nem kevesebb, pont hat!) 
Mert hát mit is kaphatna 
egy gyógyulni vágyó be-
teg szív a kardiológián?! 
Isten bátorító, megtapasz-
talható üzenetét!

A misszió folytatódik, 
a szíveket vinni fogjuk!

Hálásak vagyunk az 
isteni gondviselésért, kö-
szönet a tanítók, gyüle-
kezetünk hűséges segít-
ségéért! – „Mind boldog 

az, aki féli az Urat; aki az ő útaiban jár!” 
(Zsolt 128:1).

Kovács Zsuzsa

Kis gyülekezetünk életében először került 
megrendezésre regionális ifjúsági nap ápri-
lis 13-án. A fiatalokkal már hetekkel előtte 
készültünk rá, kerestük az énekeket, írtuk a 
programot. A legjobb az volt, hogy nemcsak 
páran tekintettük szívügyünknek, hanem 
mindenki hozzájárult valamivel. 

Az istentisztelet sem a jól megszokott 
módon zajlott. Sokat énekeltünk, rengeteg 
szolgálat volt, és délután csoportos be-
szélgetést tartottunk, ahol bizonyos kér-
désekre válaszolva mindenki megoszthat-
ta véleményét. Az időseket sem szerettük 

volna kihagyni, 
ezért megkértük 
őket, hogy mond-
janak egy verset, 
amit ők szívesen 
el is vállaltak. Jó 
volt látni, hogy 
a kis imaházunk 
annyira megtelt, hogy volt akinek már 
csak az előtérben jutott hely. Vendégeket 
is hívtunk, akik utána elmondták, hogy ál-
dásosnak érezték ezt a napot, és máskor is 
szívesen eljönnének.

Reméljük, hogy ez nem csupán egy-
szeri alkalom volt, és máskor is lesz ilyen 
szuper szombat a mi kis városunkban! 

Hegyes Dorina

Jézus a Te gyógyítód

Regionális ifjúsági nap 
Fehérgyarmaton

A Tesz-Vesz Gyülekezet a gyermekekért 
végzett szolgálatból kiinduló misszió. A 
Budapest Terézvárosi Gyülekezet 2017 
ősze óta minden hónap első vasárnapján 
készül arra, hogy a szolgáló közösség 
erejével, a gyermekek nyelvén átadott 
igei gondolatokkal, játékokkal, kézműves 
foglalkozással és egy különleges agapé 
vacsorával szólítsa meg a különböző kor-
osztályú gyermekeket, kiskamaszokat és 
szüleiket.

A tanév utolsó hagyományos Tesz-
Vesz Gyülekezet alkalma került megren-
dezésre április 7-én délután három órától. 
A téma Zákeus találkozása Jézussal és a 
talentumok voltak. Járai Zsolt fiatal lel-
kész testvérünk mondta el a történeteket a 
gyermekeket is aktívan bevonva a beszél-

getésbe, eközben a kivetítőn láthattunk 
képeket az elhangzottakról. A talentumok 
kapcsán beszélgettünk arról, hogy nem-
csak pénz, hanem egy tulajdonság, ké-
pesség is annak számít, például ha valaki 
fel tud vidítani, vagy meg tud vigasztalni 
másokat, ha szépen énekel, vagy rajzol. 
Fontos hogy mi is szolgáljunk ezekkel 
Istennek. Járai testvér olyan híres embe-
reket hozott fel példának, akik a talentu-
maikat jól használták és valami maradan-
dót hoztak létre a világ számra. A felsősök 
felismerték többek közt Einstein, Edison, 
Roosevelt, illetve Beethoven fényképét. A 
beszélgetés előtt és után egy vidám, fülbe-
mászó, négy versszakos éneket tanultunk 
Zákeusról, amihez ezúttal gitárkíséretet is 
kaptunk. Nagyon megtetszett mindenki-
nek a dal, úgyhogy sokszor elénekeltük!

Most is többféle, főleg a történethez 
kapcsolódó kézműves foglalkozás közül 
választhattak a gyerekek. Színes papírok-
ból elkészítették Zákeust egy nagy fán, 
aki fel- és le tud mászni egy hurkapálcára 
erősített fonál segítségével. Igen szép al-
kotások születettek, amivel jól eljátszot-

Zákeus találkozása Jézussal,  
és a talentumok
A tanév utolsó hagyományos Tesz-Vesz Gyülekezet alkalma a Terézvárosi Gyülekezetben
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Mint mindig, most is nagy lelkesedéssel 
készültünk az április 28-ára, a gyerekek-
kel való találkozásra. Hála Jézusnak, va-
lóban nagy öröm volt találkozni a szülők-
kel és a gyermekekkel egyaránt. 18 gyer-
mek érkezett erre az alkalomra.

Nagy szeretettel köszöntöttük őket, 
felelevenítettük a tábori énekeket. Décsei 
testvér előadta a „Didergő királyfi” tör-
ténetét, melynek tanulsága, hogy milyen 
öröm a másiknak örömöt szerezni, hiszen: 
„Aki mást felüdít, maga is üdül.”

Majd egy másik történet következett 
arról, hogy a szeretet, a másokért való ten-
ni akarás erőt ad, és akár még gyógyulást 

is hoz. Ezután megnéztünk egy tanulságos 
filmet, melynek az üzenetét közösen be-
széltük meg a gyermekekkel.

Sok finomsággal kedveskedtünk a 
gyerekeknek, és játszottunk, mozogtunk 
velük együtt. 

Szeretnénk ápolni a kapcsolatot to-
vábbra is a szülőkkel és a gyerekekkel, 
ezért a közeljövőben egy újabb közös ta-
lálkozót szervezünk. 

Décseiné Hilda

Szünidei bibliatábori találkozó 
Nyírturán

tak a kisebbek. Spatulákból készíthettek 
festékkel képkeretet, pénztartót vagy 
írószertartót. Színes gyöngyökből rakhat-
tak ki mindenféle formákat a résztvevők, 
amik kivasalás után akár hűtőmágnessé 
alakítva, ajándéknak is kiválóak. A kama-
szok eközben izgalmas ügyességi játékon 
versenyezhettek jutalomért cserébe: az 
udvaron felállított akadálypályán kellett 
végigmenni olykor asztal alatt csúszva, 
guggolva, székeket átugorva, pingpong 
labdát az ütőn megtartva lemenni a pincé-
be is vissza és még sorolhatnánk.

Mindenki éhesen ült a gyönyörűen 
feldíszített vacsoraasztalhoz, ahol finom 
krumplipüré; fűszeres, sült sárgarépa 
csíkok; rántott karfiol, sajt és halrudacs-
kák; csemege uborka és gyümölcs várta 

a gyerekeket, szülőket 
és segítőket egyaránt. 
Desszertként egy külön-
leges, tojáshabos almás 
pite koronázta meg az 
étkezést. Még sokáig be-
szélgettünk, játszottunk 
jó hangulatban egymás-
sal, ilyenkor hazamenni 
a legnehezebb. 

Májusban egy bog-
rácsozással egybekötött 
kirándulásra megyünk, 
majd a nyári szünet után szeptemberben 
folytatjuk ott, ahol abbahagytuk! Megkö-
szönjük, ha ismerőseitek körében ajánljá-
tok az alkalmakat (a Facebook Tesz-Vesz 
Gyülekezet oldalán találhatók a pontos 

dátumok és meghívók), és imáitokkal tá-
mogatjátok ezt a szolgálatot!

Boros-Kovács Szilvia

N Y Á R I  T Á B O R  F I A T A L O K N A K                         A J Á N L Ó    

S Z A B A D O N
Ha 13–18 év közötti fiatal vagy, ez a legjobb tábor, amin az idén részt vehetsz, mert ezt pontosan Neked 
terveztük!     Amire számíthatsz: Isten jelenléte, barátok, kikapcsolódás, feltöltődés, közösség, jó beszélge-
tések… – Azt hitted, mindent elmondunk előre? 

Arra hívunk, tölts egy hetet hozzád hasonló fiatalokkal, Isten jelenlétben, egy csodálatos helyen!

A tábor témája: Szabadon
Regisztráció határideje: 2019. június 16., 23.59h! Előre fizet kedvezmény (5%) határideje ennél a tábornál 
május 30. (csütörtök)!
A regisztráció az előleg utalásával/befizetésével válik érvényessé!
Táborozási díjak:
– 1. opció: kőház/fürdőszobás faház (A teljes részvételi díj hétfőtől vasárnapig 35 000 Ft.)
– 2. opció: faház/konténer-közös fürdővel (A teljes részvételi díj hétfőtől vasárnapig 27 000 Ft.)
– 3. opció: saját sátorral (A teljes részvételi díj hétfőtől vasárnapig 24 000 Ft.)

Összesen 6 éjszaka szállás. 
A részvételi díj (all inclusive) a tábor programjainak teljes (!) költségét magában foglalja hétfő vacsorától 

vasárnap reggeliig (szombat este két vacsora).

Regisztrációs link: http://bit.ly/2YwX5le 
ISZO
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A Hódmezővásárhelyi Gyülekezet fiataljai 
és kisgyerekei 2019. május 18-án anyák 
napi műsorral köszöntötték az édesanyá-
kat és a nagymamákat. 

Az örömünnep a fiatalok énekkari 
szolgálatával kezdődött, majd a kisgyere-
kek ének- és versszolgálatai következtek. 

A szülők és nagyszülők arcára mosolyt és 
örömkönnyeket fakasztott a gyermekek 
és ifjak szolgálata, akik meglepetésaján-
dékokkal is készültek. 

Az Igét a gyülekezet lelkipásztora, 
Bicskei Róbert szólta az egybegyűltek-
nek. Az ünnepélyes istentisztelet utáni 

szeretetvendégségben finom süteménye-
ket ehettek a gyerekek, és kedvükre játsz-
hattak.

Katona István

Május 4-én családi napot tartottunk a 
Szolnoki Gyülekezetben. Már a szomba-
tiskola is rendhagyó volt, hiszen a fiatalok 
és felnőttek négy vegyes csapatban be-
szélgettek a közösség csoportjairól – El-
len White-idézetek mentén. Hogyan lehet-
ne segíteni, hogy a gyermekek és a fiata-
lok döntésre jussanak Isten mellett, 
a nők és a férfiak megerősödjenek 
szolgálatukban, és mindannyian 
megtalálják a helyüket közöttünk? 

A fiatalok kapcsán megállapí-
tásra került, hogy téves szemlélet, 
ha „fogyasztói gyülekezetként” mi 
is „szolgáltatásokat” nyújtunk, és 
„szórakoztatni” kívánunk, hiszen eb-
ben nem vagyunk „versenyképesek” 
a világ kínálatával, ezenfelül az egy-
háznak ennél sokkal magasabb ren-
dű szerepe van. Krisztushoz vezetni 
szeretettel, ez a cél. Azt szeretnénk 
elérni, hogy minden ifjú érezze, hogy szük-
ség van rá a gyülekezetben, helye, szerepe, 
feladata van közöttünk. 

Hiszen – ahogyan az 
igehirdetésben elhang-
zott – hatalmas értékek 
és lehetőségek vannak 
a fiatalságban, renge-
teg pozitív tulajdonsággal rendelkeznek: 
kreativitás, nagy elméleti és gyakorlati 

tudás, pozitív életszemlélet, hit a dolgok 
megjavíthatóságában, ötletek, álmok, vá-
gyak és tervek a jövőre nézve. Az pedig, 

hogy elérik-e a céljaikat, attól 
függ, hogy milyen döntéseket 
hoznak, mert ez alakítja a szo-
kásokat és a jellemet. A leg-
jobb döntés pedig „az Úrnak 
felajánlott ifjú szív” (EGW: 
The Youth’s Instructor. 1887. 
augusztus 3.). Néhány példával 
is illusztráltuk ezt.

Emellett természetesen a 
férfiak és a nők szerepe is na-
gyon fontos a gyülekezetben.
Összességében megállapítot-

tuk, hogy mindenkire szükség van a gyü-
lekezetben, hiszen együtt vagyunk egy 

nagy család, igazi közösség. Min-
denki kapott egy jelképes ajándékot 
is bátorító igeverssel.

A közös ebéd után a gyermekek 
– néhány felnőtt kíséretében – a sza-
badban, a közeli Nefag parkban töl-
tötték a délutánt. A gyülekezetben 
maradó testvérekkel pedig elkezd-
tük a „szemléletváltó kurzust” Pál 
apostol tanácsa alapján: „Továbbá 
atyámfiai, amik csak igazak, amik 
csak tisztességesek, amik csak igaz-
ságosak, amik csak tiszták, amik 
csak kedvesek, amik csak jó hírűek, 

ha van valami erény és ha van valami di-
cséret, ezekről gondolkodjatok!” (Fil 4:8). 
Tehát felírtuk egymás neveit, és mellé 
azokat a jó tulajdonságokat, amiket érté-
kelünk és tisztelünk egymásban. Terveink 
szerint egy hónap múlva mindenkiről lesz 
egy pozitív tulajdonság-lista. Hisszük, 
hogy ha a jót keressük egymásban, és ezt 
ki is fejezzük, a közösségünk erősödni és 
épülni fog, és így tudjuk bemutatni Isten 
szeretetét.

óbkk

Anyák napja Hódmezővásárhelyen

Több, mint anyák napja
Családi nap Szolnokon

„Örüljetek az Úrban mindenkor!” (Fil 4:4)
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Bach János-passiója már több száz 
éve gyönyörködtet bennünket és segít 
Krisztus értünk hozott áldozatának mé-
lyebb megértésére. Ezt tapasztalhatta meg 

a kecskeméti közönség is a május 11-én 
megrendezett Pünkösdi koncerten. 

12 korál csendült fel a műből, melyet 
Fekete Pityu bácsi precíz fordítása nyomán 
magyarul énekelt a gyülekezet kórusa. Ez a 
különlegesség sokak figyelmét felkeltette, 
és a közönség soraiban több zenész kollé-
ga is izgatottan várta a végre mindenki szá-
mára érthető ikonikus mű megszólalását. A 
falat kétségkívül nagy volt, de fél év kitar-
tó munkája és Istenünk kipótoló kegyelme 
egy igazán színvonalas zenei élménnyé 
formálta az estét. Ebben segítségünkre volt 
még a városi Novum vonós kamarazene-
kar, akikkel évek óta együtt tervezzük a 

koncertjeinket. A korálok között dr. Csabai 
Tamás Istentől kapott gondolatai világítot-
tak rá mélységekre és magasságokra. 

Kívánom, hogy az ott jelenlevők még 
sokáig forgassák gondolataikban a hallot-
takat.

Ambrus Anett

Pünkösdi koncert Kecskeméten

Az Új Advent Kórustársaság (ÚJAK) ak-
tuális projektje Isten békességéről szól. 
Az „első felvonásra” április 6-án, Rákó-
czifalván került sor. A kórus délelőtt a 
Szolnoki Gyülekezet vendége volt, ahol 
az énekesek mellett egy kis zenekar is 
szolgált – az egyik kórustag csellista kis-
lányának indítványozására. Szőllősi Ár-
pád igehirdetésében megerősítette, hogy 
Isten számára nem az a fontos, hogy so-
kan vagyunk-e, hanem az, hogy készek 
vagyunk-e kifogások nélkül elindulni vele 
a szolgálatra. El is indultunk Rákóczifal-
vára, ahol a helyi szervező lelkesedésének 
köszönhetően megtelt a Varsány Művelő-
dési Ház. A több mint 100 fős hallgatóság 
mintegy fele olyan vendég volt, akik nem 
kötődtek a gyülekezethez. Együtt éltük át 
a másfél óra békét az énekeknek, versek-
nek és lélekemelő gondolatoknak köszön-
hetően. A helyiek virággal, ajándékkal kö-
szöntötték a kórus vezetőjét, szervezőjét 
és a lelkészt, majd vendégül láttak min-
ket. Kölcsönös élmény volt megismerni 
egymást, és a közösség erejét. A koncert 
bevételével – 101 000 forint gyűlt össze, 
amiért különösen hálásak vagyunk – a 
helyi óvoda fejlesztőcsomagjának megvá-
sárlását támogattuk.

Egy héttel később, ápri-
lis 13-án Budapesten a Rózsa 
Művelődési Házban szolgált 
az ÚJAK hasonló létszámú 
és összetételű közönség előtt. 
(Erről az alkalomról lásd az 
AdventInfo előző számában, 
XXI. évf. 4. szám, közölt beszámolónkat, 
Amotáné Benkő Noémi tollából – a szerk.)

Május 10-én – a harmadik másfél óra 
– a koncert folytatásaként megszervezett 
beszélgetés volt Rákóczifalván a helyi 
lelkész és a kórus szervezőjének vezeté-
sével. Nagyon elismerően nyilatkoztak a 
hangversenyről, akik a 10 vendégből je-
len voltak (3 fő), még napokig érezték a 
hatását. Kiemelték, milyen jó volt látni, 
hogy a csapat a szereplés után még soká-
ig együtt maradt, mint egy nagy család. 
Ezután őszintén beszéltünk arról, mi okoz 
békétlenséget, ki ezeknek a forrása, és ho-
gyan lehet kiegyensúlyozott az életünk a 
körülmények ellenére is: Isten segítségé-
vel. Személyes tapasztalataink és megté-
résünk története is ezt támasztotta alá, és 
a többieket is nyíltabbá tette. Felvetődött, 
hogy legyen folytatása a beszélgetésnek.

Május 11-én Székesfehérváron ven-
dégeskedett az ÚJAK, itt is igazán otthon 

éreztük magunkat. Este mintegy 110 fős 
hallgatóság előtt tartottuk jótékonysági 
hangversenyünket. A templom hidegével 
ellentétben a jelenlévők szíve melegség-
gel volt tele, így több mint 550 000 fo-
rint gyűlt össze Tibike gyógykezelésének 
folytatására. Előadás-sorozat is követi az 
alkalmat. A testvérek pedig igazán ki-
tettek magukért, hogy a lelki feltöltődés 
után fizikailag is jól érezzük magunkat. 
Köszönjük!

Május 12-én Siófokon ismételtük 
koncertünket. A délelőtt folyamán csodás 
napsütést kaptunk, így grillezés közben 
tovább mélyíthettük baráti kapcsolatain-
kat. De az időjárás a próba alatt zordabbra 
fordult. „Kint tombolt a szél, bent pedig a 
békességről énekeltünk, többnyire halk és 
szelíd hangon. Melyikben volt ott Isten...?  
Szerintem nem kérdés!” – fogalmazott 
karvezetőnk, Juhász Zsuzsa. A résztvevők 
is átélték ezt a nyugalmat.

Különös áldás egy ilyen kórusban 
szolgálni, és Isten kegyelmét lépésről lé-
pésre megtapasztalni. Legközelebb június 
1-jén Budapesten, a Kórusok Éjszakáján 
éneklünk majd, 19:00-tól a Magyar Nem-
zeti Múzeum belső udvarában klasszikus, 
22:20-tól pedig a Vörösmarty Gimnázium 
belső udvarában kortárs válogatást műso-
runkból. Reméljük, bizonyságtevésünkkel 
újabb szíveket tudunk majd megnyitni ez 
alkalommal is.

óbkk

Békesség öt felvonásban

Szolgálat a székesfehérvári testvérek körében

Az adomány átadása

Siófokon
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Április 27-én a Mozgó lelki- és egészség-
központ az Ifjúsági Szombatiskolai Kon-
ferenciára kapott meghívást. A program 
célja és a fiatalok érdeklődése az utánfutó 
után inspiráló volt számunkra, és a meg-
hívást, a bemutatkozás lehetőségét ezúton 
is köszönjük.

A szerelvény helyének megtalálása 
nem volt egyszerű feladat. A gyülekezet 
körüli szűk utcák miatt egy távolabbi par-
koló udvarban kaptunk helyet a kitelepü-
lésre. 

A napi program keretén belül lehető-
ségem adódott, hogy néhány percben be-
mutassam a szerelvényt és felhívást intéz-
hessek az egészségügyi végzettséggel ren-
delkező fiatalokhoz, hogy csatlakozzanak a 
Mozgó Misszió egészségügyi munkájához.

A délelőtt folyamán a résztvevők 8 kre-
atív csoportban tanulmányozták az aktuá-
lis szombatiskolát, amiből egy az utánfutó-
ban volt. Beszélgettünk az utca emberének 
megszólításáról, missziós lehetőségeinkről 
és az eddigi MM-tapasztalatokról.

Örülünk, hogy ezen a fórumon is meg-
jelenhettünk és beszélgethettünk olyan fia-
talokkal, idősebbekkel, akiken keresztül ez 
a munka szélesebb teret kaphat a küldeté-
sének betöltéséhez.

GY. J.

MEGNYITOTTUK!
Bizony, még alig telt el egy hónap a 
Bibliai Olimpia döntője óta,  de mi már 
örömmel értesítünk benneteket, hogy 
megnyitottuk a 2019/2020. évi Bibliai 
Olimpia regisztrációját!

Az első, helyi forduló időpontja: november 16., szombat. Téma: Bírák könyve. 
Bővebb információk, honlapunkon: bibliaiolimpia.org.

Hívd barátaidat, tanuljatok együtt! Regisztrálj, mint egyéni induló, vagy nevezz 
háromfős csapattal! Legyél Te is Bibliai Olimpikon!

a Bibliai Olimpia szervezői

A magyar Adventista Motoros Misszió 
meghívására áprilisban hazánkba láto-
gatott Juan Santos, az Adventista Moto-
ros Misszió nemzetközi elnöke (USA) 
és Ernani Gomez, az AMM nemzetközi 
nagykövete (Brazília), akik egyéb ma-
gyarországi programjaik mellett a DET 
központjában megbeszélést folytattak a 
DET vezetőségét képviselő Stramszki Ist-
vánnal, a DET kincstárnokával.

A megbeszélés során megtudhattuk, 
hogy egyházunk e különleges misszió-
ja több földrészen és országban is jelen 
van: a tagsága Brazíliában a legerősebb, 
itt mintegy 2000 főt számlál, az USA-
ban pedig közel 800 testvérük vesz részt 
ebben a misszióban. A magyar csoport – 
amely már 2012 óta tevékeny – Európá-
ban elsőként, 2018-ban szerveződött meg 
hivatalosan, és élvezi a DET anyagi és er-
kölcsi támogatását, ez utóbbiba beleértve 
dr. Szabó János lelkészi támogatását is.

Az AMM célja és gyakorlata – mint 
arról a misszió nemzetközi vezetői is be-
számoltak – többes:

  egy, a misszió, külö-
nösen a „nyakkendős 
misszió” szempontjá-
ból nehezebben elér-
hető társadalmi cso-
port, a motoros társa-
dalom elérése a közös 
érdeklődés révén;

  saját adventista fiatal-
jaink megtartása, akik 
számára ez a fajta 
tevékenység és misz-
szió kötődési pontot 
jelenthet az egyházon 
belül abban az élet-
szakaszban, amikor 
más talán éppen nem 
vonzza őket;

  valamint a motorozástól függetlenül a 
legkülönbözőbb karitatív tevékenysé-
gek és programok végzése és szerve-
zése arra a közösségre támaszkodva, 
amelyet a motorozás hoz össze, és 
akik körében egyaránt megtalálhatóak 
adventisták és nem hívők. Sőt Brazí-

liában – brazil testvérünk elmondása 
alapján – más felekezetek lelkészei is.
A magyar motoros misszió céljai és 

már jelenleg is folyó gyakorlata szintén 
megegyezik a fentiekkel.

S.I.

Az Adventista Motoros Misszió 
vezetőinek látogatása

(Balról jobbra): Juan Santos AMM USA nemzetközi nagykövet  
és volt nemzetközi elnök, Görög Péter AMM Magyarország titkár, 
Ernani Gomes AMM Brazília nagykövet, Pap Róbert AMM tag, 
Szerekován János AMM Magyarország alelnök, Szilvási Attila 
AMM Magyarország elnök

Ifjúsági Szombatiskolai Konferencia 
– Mozgó Lelki- és Egészségközpontos kitelepüléssel

Az  Adventista  félóra   

következő  műsorát   

június  14-én,  pénteken,   

13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.
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A Hetednapi Adventista Egyház szerve-
zésében a Nemesvámosi, Veszprémi és 
Balatonfüredi Gyülekezetek tagjainak 
részvételével korhű jelmezekben, rövid, 
autentikus jelenetekkel tették színesebbé 
a húsvétvárást a Kossuth utcán, a posta 
előtti téren.

Jézus kihallgatásának hat helyszínét 
és a Gecsemáné-kertet jelképező sátraknál 
rövid jeleneteket adtak elő az erre az al-
kalomra készített korhű jelmezekbe öltö-
zött szereplők szombaton Veszprémben. A 
húsvéthoz kapcsolódóan szervezte meg a 
Hetednapi Adventista Egyház a „Húsvéti 

séta a belvárosban” 
nevű programját.

„Az az üzenete 
ennek az interaktív 
sétának, hogy kü-
lönböző módokon 
megpróbáljuk be-
vonni a járókelőket. 
A célunk az, hogy 
beleélhessék magu-

kat az emberek abba, ami történt. Jó az 
olvasás és jó, ha tévén nézzük a történetet, 
de mi egy kicsit többet szeretnénk adni, 
hogy az adott személy a résztvevőjévé 
váljon az eseményeknek és állásfoglalást 
is kérünk az emberektől.

A sétához egy kis útikönyvet adunk, 
és ha az állomásoknál előadott jeleneteket 
meghallgatják és kitöltik az útikönyvet, 
akkor a végén ajándékot kapnak” – mond-
ta el Kalocsai Tamás lelkipásztor, aki ki-
emelte, hogy a húsvét szellemiségét úgy 
is szerették volna átadni az embereknek, 
hogy véradást szerveztek a program mel-
lé, amelynek „Jézus a vérét adta érted, adj 
Te is vért!” – volt a szlogenje.

A gyerekek kis kecskéket, bárányokat 
is láthattak az állatsimogatónál és kézmű-
ves foglalkozással is készültek részükre 
a 10-től 14 óráig tartó gazdag belvárosi 
program során.

Forrás: veol.hu

A veszprémi járókelők beleélhették 
magukat a húsvéti történetbe

Fo
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Május negyedikére a Lovasberényi Gyüle-
kezet rendelte meg a missziós utánfutót. Vá-
rakozással indultunk neki az útnak szakadó 
esőben és 9 fokban. Vajon eláll-e az eső? 
Elűzi-e azokat, akik tervezik, hogy eljön-
nek? Ezekkel a gondolatokkal kezdődött a 

reggeli imaóra és kezdtük mi is a kitelepü-
lés munkáit a kastélypark süllyedő gyepén. 
A gyülekező testvérek hittel, jókedvvel lát-
tak hozzá az ételkóstolónak és a gyerekek 
kézműves foglalkozásának  helyet biztosító 
sátrak felállításához, az utánfutó mellett. 

Az eső a nap folyamán kis megsza-
kításokkal ugyan, de végig esett. Mindez 
az emberek érdeklődését és a testvéreink 
szorgalmát, odaadását nem törte meg. A 
kedves ápolónő mosolyogva és fárad-
hatatlanul szolgálta a szűrésre betérőket 
egészen délutánig.

Dietetikusunk, az életmód-tanácsadás 
mellett érdekes és hasznos előadást tartott 

a testsúlyunkat befolyásoló tényezőkről. 
Nagyon jó oldalról fogta meg ezt a kényes 
témát, és fakasztott többször mosolyt, ne-
vetést az arcokra. Úgy éreztem, hogy az 
utánfutóban és a sátrakban szorgoskodók 
a gyülekezet lelkészével együtt napfényt 
hoztak a park fái közé, és sok áldást és kö-
szönő szavakat annak az ötven embernek 
az ajkára, akik a jobbik részt választották 
ezen a napon.                                        Gy. J.

Városi nap Lovasberényben

Április 14-ére Várgesztesre kapott meg-
hívást a missziós utánfutó. A Tatai Gyü-
lekezetnek már hagyományosan megren-
dezésre kerülő Glow teljesítménytúrájába 
kapcsolódtunk be. Előzetes megbeszélé-
seink szerint gyermek kézműves foglal-
kozásokra készültünk plusz asztalokkal, 
gyerekkönyvekkel, játékokkal és zenével.

Borongós, esős vasárnapra ébredtünk, 
és gondolom, nem csak mi fakadtunk imá-
ra, hogy ha lehet, legyen száraz napunk… 
Nem lett verőfényes napsütés, de a kint 
töltött időből 7 órán keresztül szinte folya-
matosan tele volt a gyerekkuckó. Közel 40 
gyermek szorgoskodott az asztaloknál és 
készítettek szebbnél szebb dolgokat.

Mi mint technikai személyzet ki is 
szorultunk a lépcsőre a nézelődő apukák, 
anyukák és nagyszülők közé. A gyerme-

kekre várakozás közben lehetőségünk 
adódott a komoly beszélgetésekre a sze-
relvényről, életmódról, a világ állapotáról, 
a természet szeretetéről és a hitről.

A vállalkozás végeztével szeretnék kö-
szönetet mondani a Tatai Gyülekezet tagja-
inak. Az előkészületben és kapcsolattartás-
ban fáradozó testvéremnek. A két testvér-
nőnek, akik lelkesedéssel, szeretettel állták 
a gyerekek rohamát, és magas színvonalú 
programokkal töltötték meg az utánfutót. 
A segítő kezekért, amiket kaptunk mind a 
ki- és a bepakoláshoz (rekordidő alatt ké-
szültünk el reggel és este is). Az óvatos és 
körültekintő figyelem még arra is kiterjedt, 
hogy a hosszabbítónkat tisztára takarítsák a 
sártól. Végül pedig, de nem utolsósorban, 
az önkéntes sofőrünknek és fiának is, akik 
jó korán kelve, majd későn hazaérkezve el-

szállították a szerelvényt, és segítettek a nap 
folyamán ott, ahol arra szükség volt.

Jó volt megállni, köszönetet monda-
ni közösen Istennek mindazért, amiben 
részesülhettünk – meghallgatta imánkat. 
Hálát adtunk mindazokért, akik közelebb 
kerülhettek Teremtőjükhöz a természeten 
és a szolgálatokon keresztül. Ahogy be-
fejeztük az imát, és elindultunk haza…, 
eleredt az eső.

Gy. J.

Mozgó misszió Várgesztesen



AdventInfo

12
AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes 

formában. Felelős kiadó és főszerkesztő: Ócsai Tamás unióelnök. Szerkesztő: Kiss Virág. Területi felelősök: Kis István (DET), ifj. Szőllősi Árpád (TET).
Internetes szerkesztő: Törőcsik Ábel. Szerkesztőség: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; Tel.: (28) 547–360; Fax: (28) 452–229

Híranyagokat, észrevételeket az adventinfo@adventista.hu e-mail címre vagy levélben, faxon a fenti elérhetőségeken várunk.

A D R A  h í r l e v é l

2019. május 11-én Székesfehérváron, a Szekfű 
Gyula utcai evangélikus templomban tartott se-
gélykoncertet az Új Advent Kórustársaság. Az 

összegyűlt adományt a helyi önkormányzattal 
történt egyeztetés alapján egy olyan család kapta 
meg, amely anyagi nehézségekkel és egy beteg 
gyermek nevelésével küzd. Az alkalmon 120-
130 hallgató jelent meg, 558 500 forintot adomá-
nyozva a családnak. 

Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy segít-
hettünk, és köszönjük a helyiek odaadó munkáját 
a szervezésben.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Az ADRA Alapítvány „Élet lehelete” oktatás-
fejlesztési programjában április hónapban nem-
csak az iskolákban megkezdett munkát folytat-
tuk, hanem rendezvényeken is megjelentünk. A 
Glow teljesítménytúra rajt-cél állomásán, illetve 
a Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ által rendezett családi 
napon is részt vettünk. Instruktoraink bemutatót 
tartottak az érdeklődőknek. 

Az oktatási intézményekben megkezdett 
munka is folytatódott: a budapesti Balassi Bálint 
Nyolcévfolyamos Gimnáziumban több mint 500 
diákot oktattunk az újraélesztésre, illetve megál-
lapodás született az iskola vezetésével a program 
folytatását illetően. Szeptemberben tanárokból és 
diákokból álló oktatói csoportokat fogunk képez-
ni, hogy az intézmény fenntartható módon tudja 

ellátni a diákok képzését, és biztosítson rendsze-
res gyakorlási lehetőséget az alapfokú újraélesz-
tés technikáját illetően. 

Május elején visszatértünk a medgyesegyhá-
zi Schéner Mihály Általános Iskolába is, ahol fel-
mértük a két hónappal ezelőtt lezajlott tréningen 
tanultak alkalmazását. A felmérésből kiderült, 
hogy a megkérdezettek egyike sem gyakorolta az 
újraélesztést az eltelt időszak alatt, és a protokoll 
teljes és hibátlan elvégzésére egyetlen tanuló sem 
volt képes. Nagyjából 60-70%-ban emlékeztek a 
tréningen tanultakra. Mindez megerősíti azon 
feltevésünket, mely szerint a gyakori ismétlés és 
a gyakorlási lehetőség biztosítása elengedhetetle-
nül szükséges ahhoz, hogy ez a gyakorlati isme-
ret készség szinten beépüljön. Ezért nagyszerű, 
hogy ez az iskola is szeretne saját oktatókat, va-

lamint a teljes tanári kar és kisegítő személyzet 
képzésére is megkértek bennünket

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

2019. április 6-án, szombaton este a Terézvárosi 
Gyülekezet adott otthont a „Szívből dicsérlek” 
ifjúsági jótékonysági koncertnek, melynek célja 
az ADRA katasztrófaalapjának megsegítése volt. 

Talán különös dolog olyan időszakban 
ilyen jellegű gyűjtést szervezni, amikor nincs 
semmilyen veszélyhelyzet, vagy azzal történő 
fenyegetettség. Ám tudnunk kell, hogy az ilyen 
helyzetekre történő reagálás akkor a leghatéko-
nyabb, ha fenntartunk egyfajta felkészültségi 
szintet, hogy azonnal cselekedjünk, amikor hir-
telen támad a szükség a segítségre. Ennek alap-
feltétele egy olyan pénzügyi alap, mely azonnal 
rendelkezésre áll egy ilyen helyzetben. 

Erre tekintettel szervezték a koncertet, 
melyen fiatal előadók nagyszerű szolgálatok-
kal emelték fel a jelenlévőket Istenhez. Hálá-
val tartozunk nekik ezért, és természetesen az 
adományozóknak, akik mindösszesen 207 230 
Ft-tal támogatták az Alapítványt. A fent említett 
pénzügyi alap a továbbiakban is támogatható!
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Fejlesztési és Segély Alapítvány; Közlemény: 
Katasztrófaalap

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Aktív munka az életmentésért

Segélykoncert az ADRA 
katasztrófaalapjának támogatására

Felhívás!
2019. évben az ADRA Alapítvány képzést  
hirdet katasztrófákban történő segítség
nyújtásra való felkészülésre.

Képzési időpontok és helyszínek: 2019. jú
nius 30–július 1. Bózsva és 2019. augusztus 
5–6. Balatonlelle. 

A képzést stratégiai partnerünk, a Kelet-ma-
gyarországi Speciális Mentő Egyesület tagjai 
tartják az alábbi témakörökben:
  árvízvédelmi ismeretek;
  alapvető vízi mentési ismeretek;
  kötéltechnikai alapismeretek;
  elsősegély-nyújtási és újraélesztési 

alapismeretek.
A képzés ingyenes, azonban az utazás és ét-

kezés költségei a résztvevőket terhelik, szállás 
saját sátorban.

Jelentkezéseket a cd@adra.hu e-mail címen 
várjuk.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Segélykoncert Székesfehérváron


