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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2019. október 26.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXI. évfolyam 8. szám

„Szeretek ebben  
az egyházban szolgálni”

Beszámoló a Generálkonferencia Éves Tanácsüléséről

Vezetői szolgálatom egyik felemelő élmé-
nye a Generálkonferencia Éves Tanácsü-
lésén való részvétel. Idén október 10–16. 
között vettem részt az egyház „főhadi-
szállásán”, az egyesült államokbeli Silver 
Springben (Maryland).

Immár 7 éve a Végrehajtó Bizottság 
minden éves ülése egy vezetőképző sze-
mináriummal kezdődik egy-egy, az egy-
ház egészének fontos témát megcélozva. 
Idén az ifjúsági szolgálatok voltak a cél-
keresztben. (Korábban téma volt az egy-
ház szabályai, a Nevelési Osztály munká-
ja, az egészségügyi üzenet stb.)

Csütörtökön és pénteken az ifjúsági 
szolgálat szerteágazó tevékenységével, 
kihívásaival ismerkedhettünk nagyszerű 
beszámolók, lelkesítő projektek és a fiata-

lok szolgálata által. A leg-
felemelőbbek azok voltak, 
amikor a lelkes fiatalok 
zenéltek: a cserkészek egy 
hatalmas dobzenekarral 
vonultak fel (csak úgy 
dübörgött a Generálkonfe-
rencia ülésterme), az egyik 
egyetem pedig egy barokk 
vonószenekarral szolgált. 
Mindkét bemutató hatal-
mas ovációt (taps) váltott 
ki a bizottság tagjaiból.

Az egyház Archiválá-
si, Statisztikai és Kutatási 
Központjának vezetője 
előadásában arra emlé-
keztetett, hogy az egyház 

t a g s á g á n a k 
több mint fele 
a fiatal korosztályhoz tartozik. 
(És a gyerekeinket még nem 
is számoltuk...)

Ha visszatekintünk a múlt-
ba, megdöbbentő, hogy az egy-
ház – nemcsak az Adventista 
Egyház, hanem az egész ke-
reszténység – története során a 

fiatalok min-
dig döntő sze-
repet vállaltak 
a változások-
ban, a mű elő-
re vitelében. 
Elég csak a 
r e f o r m á t o -
rokra gon-
dolni, akik 
húszas-har-
mincas éveik 
elején voltak, 
amikor világ-
raszóló tettei-

ket véghezvitték. De az adventista úttörők 
is ugyanilyen korúak voltak, amikor elindí-
tották a mozgalmat, ami mára világszéles, 
hatalmas egyházzá nőtte ki magát. (Az ad-
ventista úttörőkről és reformátorokról csaló-
ka képek azt sugallják, hogy meglett, idős 
emberek voltak, pedig csak azzá lettek, akik 
megérték.)

Nagy kihívás, hogyan lehet fiatalja-
inkat bátorítani a szolgálatra. Az egyik 
megoldás, hogy igenis meg lehet őket 
bízni felelősségteljes feladatokkal, hiszen 
a civil életben ezek a fiatalok sokszor vál-
laltok, vállalkozások sikeres vezetői, akik 
megfelelő intelligenciával, kitartással, 
lelkesedéssel és kreativitással végzik fel-
adataikat. Ha a gyülekezetekben és a csa-
ládban példamutató életeket látnak maguk 
körül, akik az egyházban értéket és nem 
kritizálni valót látnak, akkor örömmel 
szolgálnak.

Vasárnaptól a szokásos napirendi 
pontokkal folytatódott a bizottság ülése: a 

Ted N. C. Wilson elnök szombati prédikációjában Isten helyreállí-
tó megváltói munkájáról beszélt

(Fotó: Brent Hardinge/GC Communication, ANN)
A cserkész fiatalok zenei szolgálata 

Egy egyetemistákból álló vonószenekar komolyzenei szolgálata
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következő évek programjai, a Munkarend 
(Working Policy) módosításai, javaslatok 
a Generálkonferencia Ülésére. A sokak 
számára kevésbé izgalmas pénzügyi be-
számolók most tartogattak érdekességet, 
hiszen a Generálkonferencia egy sok éve 
elindított folyamat lezárásaként véglege-
sítette, hogy az Észak-amerikai Divízió 
(NAD) is ugyanakkora tizedszázalékot 
fizessen a GK-nak, mint a többi 12 di-
vízió. Így az eddigi 2%-ról 3%-ra emel-
kedik mindenkié, a NAD-é pedig 6%-ról 
csökken 3%-ra. Mindez hosszú évek alatt 
megy majd végbe, hogy ne legyen elvi-
selhetetlen teher senkinek. Ez a módosí-
tás komoly fegyelmezettséget vár a GK 
pénzügyi vezetésétől, hiszen átmenetileg 
csökkenhet a GK bevétele.

A pénzügyekhez tartozik a GK Re-
vizori Szolgálatának (GCAS) jelentése 
is. Idén is hangsúlyos volt a jelentésben, 
hogy az intézmények, egységek (terü-
letek, uniók, divíziók, GK) jó részénél 
sok-sok, a szabályoknak nem megfelelő 
működést, a munkarendtől eltérő gya-
korlatokat mutattak ki. Ezek többsége a 
nyilvántartások vezetése, bizonylatolási, 
belső ellenőrzés hiánya stb. Ezek nem 
szándékos szabálytalanságok, hanem fe-
gyelmezetlenségek, amelyek azonban a 
működés tisztaságának, átláthatóságának 
biztosítása és a bizalom erősítése végett 
szükségesek.

A legtöbb napirend közvetlen kapcso-
latban van a misszióval, melyek az egyes 
osztályok, intézmények, szolgálatok, di-
víziók missziós beszámolói voltak. Min-
dig nagy lelkesedéssel figyelem ezeket, 
hiszen számtalan jó minta, ötlet van, amit 
valamilyen módon hasznosítani lehet itt-
hon is. Ezeket hazaérkezésemkor meg 
szoktam osztani vezetőtársaimmal...

A legnagyobb érdeklődést azonban 
két napirendi pont váltotta ki. 

Az egyik az egyház abortuszról szóló 
új állásfoglalása. Már volt egy állásfogla-
lás korábban (ez elérhető magyarul is az 

egyház honlapján: adventista.hu), azonban 
a vezetés úgy látta jónak, hogy egy újat fo-
galmaznak meg. Nem mintha a régi elvek 
nem lennének érvényesek, de változik a 
környezet és a nyelvezet is, amit haszná-
lunk. A most elfogadott állásfoglalás egy 
teológiai állásfoglalás a Biblia alapján. 
Alapvetően arról szól – számos bibliai pél-
dán keresztül bemutatva –, hogy Isten az 
élet Istene, aki a magzat életét is számon 
tartja, és ennek követnie kell az emberi 
gyakorlatokat. Ugyanakkor elismeri, hogy 
vannak olyan élethelyzetek, amelyekben 
mindenkinek saját lelkiismerete szerint 
kell döntenie, és a gyülekezet legyen egy 
támogató, óvó közösség, ahol az érintett 
nem támadást, hanem szeretetet kap.

Az állásfoglalás nem tartalmaz sok 
gyakorlati útmutatást, inkább csak elveket 
fogalmaz meg. Az egyház Egészségügyi 
Szolgálatok Osztálya kapta a megbízást, 
hogy a bibliai elveken alapuló állásfogla-

lás figyelembevételével majd fogalmazza 
meg azokat a protokollokat, amelyeket 
a gyülekezetek, lelkészek, egészségügyi 
intézmények használhatnak, ha kihívással 
találják szembe magukat.

A másik, sokak által várt napirendi 
pont pedig egy tavaly elfogadott dokumen-
tum végrehajtása volt. Talán emlékeznek 
az AI olvasói, hogy beszámoltunk egy 

dokumentum elfogadásáról, amely azt tár-
gyalja, milyen eljárást kell alkalmazni, ha 
egy egység nem követi az egyház szabá-
lyait. Nos, a mostani ülésen a GK vezetése 

előterjesztésében 6 unió 
került figyelmeztetés-
re, amiért az egyház 
felszenteléssel, illetve 
egyházi engedélyekkel 
kapcsolatos szabályait 
nem tartja be. Ezek az 
uniók vagy nem szen-
telnek fel senkit lelkészi 
szolgálatra, vagy pedig 
nőket is felszentelnek. 
A határozat meghoza-
talát egy keresztényi 
lelkülettel lefolytatott 
vita előzte meg, ahol 
mindenki kifejthette ál-

láspontját. Egyesek amellett érveltek, hogy 
nem a nyilvános megszégyenítés a megfe-
lelő eszköz az egység munkálására; mások 
azzal érveltek, hogy vannak más egységek 
is, amelyek valamilyen módon nem tartják 
be az egyház szabályait, ezért miért csak 
ebben a kérdésben hozunk határozatokat; 
némelyek pedig az egyház egységes gya-
korlata mellett foglaltak állást (a hozzá-
szólások zöme a határozati javaslat ellen 
volt). A bizottság végül titkos szavazással 
megszavazta a nyilvános figyelmeztetést 
az érintett 6 uniónak.

Minden ilyen ülésen vannak köny-
nyebb és nehezebb napirendi pontok. 
Vannak, akik nem értenek egyet a töb-
biekkel, de hihetetlenül felemelő, hogy 
nem személyeskedő, támadó, hanem az 
egységet erősítő viták vannak az egyház-
ban, ahol az ellenkező oldalon lévők nem 
kérdőjelezik meg a másik adventistaságát, 
Istenhez való hűségét.

Szeretek egy ilyen egyházhoz tartoz-
ni, ebben az egyházban szolgálni...

Ócsai Tamás
unióelnök

Elias Brasil de Souza, a Bibliakutató Intézet 
igazgatója ismerteti az abortuszról szóló, új 
állásfoglalást, mögötte Artur A. Stele alelnök

(Fotó: Tor Tjeransen/ANN)

Az uniók figyelmeztetéséről folyó vita egyik felszólalója  
Lowell C. Cooper bizottsági tag (Fotó: Tor Tjeransen/ANN)

A Végrehajtó Bizottság egyöntetű szavazata (Fotó: Brent Hardinge/GC Communication)
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2019. november 10-én szeretettel várjuk a gyülekezeti gyerme-
kiskolák tanítóit és az érdeklődő szülőket az országos

GYERMEKTANÍTÓK ÉS SZÜLŐK KÉPZÉSÉN!

A nap témája: 

Hogyan kössük le a tiniket? – A tinédzserek hitoktatása

Előadó: Kerekes Szabolcs
Szabolcsról, aki a ReMa Alapítvány munkatársa, a követke-

zőket olvashatjuk: „Hiszem, hogy a mi felelősségünk az, hogy 
élő szeretetközösséggé formáljuk a ránk bízott kamaszokat. 
Olyan közösséggé, ahol sok egyházon kívüli fiatal is megtérhet. 
Ezt a korosztályt nem könnyű elviselni, hát még szeretni. Lá-
zadnak, a maguk útját keresik. Veszélyben vannak a fogyasztói 
kultúra olcsó élvezeteinek forgatagában, ugyanakkor nyitottak 
az életre szóló döntések meghozatalára. Döntő fontosságú még 
ebben az életkorban elérni őket az evangéliummal, közvetíteni 
feléjük Isten szeretetét és kegyelmét.”

Helyszín: Bp.-Újbudai Gyülekezet, Budapest XI., Szüret u. 19. 
A program (9.45h – 15.30h) a következő: 
  A tinédzser (11-14 év) és kamasz (14-18 év) lélek jel-

legzetességei, és ennek alkalmazása a keresztény ifjúsági 
munkában

  A biblikus és vonzó tini alkalom néhány jellegzetessége
  Kreatív ima – a tinik imaéletbe vezetése
  Olyan tini szeretetközösség létrehozása, ahova lelkesen 

járnak a kamaszok
A tréningen sok játék és gyakorlat lesz, ami a későbbiekben 

is jól használható.
A helyszínen megvásárolhatók lesznek az Alapítvány oktatá-

si segédanyagai, tábori anyagai, foglalkoztatói. 
Jelentkezni Mihalec Dóránál, a gyermekszolgalatok@gmail.

com e-mail címen vagy a 30/664-3044-es telefonszámon lehet 
november 5-ig a név és e-mail cím megadásával. A regisztrált 
résztvevőknek ebédet biztosítunk. 

A gyülekezet a Nyugati pályaudvartól a 6-os villamossal kö-
zelíthető meg, amely a Móricz Zsigmond körtérig visz, innen a 
Villányi úton felfelé haladva jobb kéz felől lesz a Szüret utca. 
Ez körülbelül még 10 perc gyaloglás. Ugyanez a körtér a Kele-
ti pályaudvartól és a Kelenföldi pályaudvartól a 4-es metróval 
érhető el. 

Szeretettel várunk mindenkit!

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

ENDITNOW® 2019 
A Női Szolgálatok Osztálya – más osztályokkal együtt – 2019. 
november 9-én szombaton 9.30 órától Erőszakmentes Napot 
szervez Pécsett, a Hetednapi Adventista Egyház gyülekezetében. 

Az egyház Generálkonferenciájának hét szervezeti egysége 
fogott össze az emberek közötti erőszak, bántalmazás problé-
májának kezelése érdekében. A Gyermekszolgálatok Osztálya, a 
Nevelési Osztály, a Családi Szolgálatok Osztálya, az Egészség-
ügyi Szolgálatok Osztálya, a Lelkészi Szolgálatok Osztálya és 
az Ifjúsági Szolgálatok Osztálya csatlakozott a Női Szolgálatok 
Osztályához az 

„enditnow® Az adventisták nemet  
mondanak az erőszakra”

kezdeményezés támogatásában. Az emberi erőszak mindenkit 
érint, ezért örülünk, hogy mindezek a szolgálatok, a fiatalok és 
idősek, a férfiak és nők, a gyermekek és felnőttek, gyülekezeti 
tagok és egyházi lelkészek szolgálatai mind részt vesznek benne, 
hogy felhívják a figyelmet a társadalmi és lelki bántalmazásra, 
ami minden formájában tragikus. 

A rendezvény témáit a Generálkonferencia Nevelési Osz-
tályának társigazgatója dr. Julian Melgosa, továbbá a Kelet-kö-
zép-afrikai Divízió Női- és Gyermekszolgálatok Osztályának 
igazgatója, Debbie Maloba állította össze. 

Amennyiben más gyülekezetek is szeretnének Erőszakmen-
tes Napot tartani, az előadások anyaga és diaképei, a Hetedna-
pi Adventista Egyház honlapján, a Szolgálat és Küldetés linkre 
kattintva, a Női Szolgálatok Osztálya letölthető anyagai között is 
megtalálhatók (lásd www.adventista.hu).

A rendezvény témái: 
– Isten útja a lelki rugalmassághoz: a hit, mint védőpajzs
– A helyes gondolkodás, út a lelki rugalmasság eléréséhez
– A traumától a rugalmasságig
– A megbocsátás: út az ellenálló képességhez

Az alkalom témáival segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, 
akik akár gyerekkoruktól kezdve traumákat éltek át, ezekben 
megrekedtek, és nem tudnak továbblépni. Isten bölcsességével 
képesek leszünk megoldást találni a gondjainkra, megtanulunk 
megbocsátani, feldolgozni sérelmeinket és kudarcainkat. Meg-
világítja számunkra, hogy a megrázó eseményeken túljutva, 
nagyobb érzékenységgel, megértéssel és könyörületességgel tu-
dunk a hasonló helyzetben lévő emberekhez fordulni. 

Célunk Isten szeretetének bemutatása, melynek felismeré-
sével megtanulhatjuk szeretni a bántalmazót és megbocsátó lel-
kületre juthatunk. Megmutatjuk, milyen lépéseket kell tennünk 
ahhoz, hogy lelkünk békére leljen. Ne jelentsen küzdelmet a 
felejtés és a megbocsájtás! Sokan nem tudják, hogyan kell újra 
meg újra olyan jóindulattal, önként és teljesen megbocsájtani, 
ahogyan megváltónk, Krisztus bocsát meg nekünk. 

Meg kell értenünk annak a jelentőségét, amit egy szerető, 
megbocsátó szív tett értünk, a megbántott emberért, és amit a mi 
szerető, megbocsátó szívünk tehet a bántalmazóért. 

A megbocsátás és elengedés a lelki békénk megtalálása. A 
kereszten függve Jézus végignézett az Őt kínzó bántalmazóin és 
így szólt: „Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják, mit cse-
lekszenek” (Lk 23:34). 

A Női Szolgálatok Osztálya nagyon sok szeretettel várja az 
érdeklődőket erre az eseményre.

Tonhaizer Anikó
NSZO munkacsoporttag

O R S Z Á G O S ,  K I E M E LT  P R O G R A M O K

Gyermektanítók és szülők képzése
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, 
heti 40 órás alkalmazotti munkakör.

A jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű jogviszony.

A munkavégzés helye: Pécel, Ráday u. 12.

A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok:
1.  Kommunikáció szóban és írásban, 

angol és magyar nyelven, 
a)  a főiskola akkreditációja során 

történő közreműködés,
b)  hír- és tartalomszolgáltatás  

a kommunikációs csatornákon,
c)  marketing.

2.  Könyvtárosi/könyvtáros asszisztensi 
feladatok:
a)  érkeztetés, állományba vétel,
b)  nyilvántartás,
c)  olvasói szolgálatatások.

Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra az in-
tézmény Pénzügyi Szabályzójának (2019) 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  angol tárgyalóképes (C1) nyelvtudás 

szóban és írásban,

  könyvtáros segéd/asszisztensi vagy 
teológusi végzettség,

  Microsoft Office alkalmazások biz-
tonságos kezelése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  gyakorlat angol nyelvterületen,
  gyakorlat a Corvina integrált könyvtá-

ri rendszer moduljában,
  csapatmunkában való együttműködés 

képessége,
  teológiai szaknyelv és szakkönyvek 

ismerete,
  hetednapi adventista egyháztagság.

Alkalmazási feltétel: A munkakör betöl-
tésének feltétele, hogy a jelentkező nem 
áll nyilvános könyvtárban végezhető tevé-
kenység folytatását kizáró foglalkozástól 
való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
  részletes szakmai önéletrajz,
  végzettséget igazoló okirat(ok) máso-

lata,
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány,
  nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggésben 
való kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének kezdő 
időpontja: A munkakör 2019. november 
1. napjától tölthető be a belépéshez szük-
séges iratok rendelkezésre állása esetén.

A jelentkezés benyújtásának módja: 
Elektronikusan a ttibor@adventista.

hu és másolatban az atf.fotitkar@adven-
tista.hu e-mail címre. Kérjük feltüntetni: 
„Pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A jelentkezők értékelése után a ki-

nevezésről a rektor javaslatára a főiskola 
fenntartója, a Hetednapi Adventista Egy-
ház Igazgatótanácsa dönt.

A pályázat eredményéről az érintettek 
írásbeli értesítést kapnak.

Egyéb lényeges információ: A pályázat 
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további el-
érhetőségeket és információt a www.atf.
adventista.hu honlapon szerezhet.

ATF

Az Adventista Teológiai Főiskola pályázata
kommunikációs és könyvtárosi munkakör betöltésére

A 2019/2020-as tanévtől az intézményben a lelkészi, 
hallgatói mentori szolgálatot dr. Szilvási András látja 
el, aki közel negyven éve végez lelkészi szolgálatot. 

Lelkészi szolgálata főként az alábbi négy területre 
irányul: 
1)  a hallgatók lelkigondozása, hallgatói életútjuk 

mentorálása, tanácsadás;
2)  az intézményben közösségi programok szervezése 

a hallgatók számára;
3)  a hallgatók bevonása az egyházi, valamint az in-

tézmény székhelyén lévő gyülekezet(ek) életébe 
(levelezős hallgatók esetén a lakhelyükön vagy 
annak közelében lévő gyülekezeteket jelenti);

4)  együttműködés az intézmény székhelye környékén 
szolgáló lelkésszel/lelkészekkel (levelezős hallga-
tók esetében a hallgató lakhelyén szolgálatot telje-
sítő lelkésszel).

Elérhetősége: Az ETN tanulmányi rendszeren belül. Fogadóórája az intézményben: 
az ETN tanulmányi rendszeren belül megadott időpontokban a Gyakorló Teológiai Tan-
széken, vagy az imaszobában.

ATF

Új lelkipásztor az ATF-en A reformáció 
és Isten Igéje 

a 21. században
2019. október 28. 

Pécel, Ráday u. 12.

Az Adventista Teológiai Főiskola sze-
retettel vár minden érdeklődőt a fenti 
időpontban, a főiskola imatermében 
rendezendő egész napos (10.00h–16.10h) 
programjára.

A program ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött. A férőhelyek száma korlá-
tozott. A regisztráció elmaradása esetén 
ebéddel nem tudunk szolgálni. Regiszt-
rálni az atf@adventista.hu-ra küldött 
egyszerű üzenettel, vagy telefonon, illet-
ve személyesen a főiskola elérhetőségein 
lehet.

ATF
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Az idén másodszor került sor a Theológiai 
Szemle meghívása és szervezése alapján 
a vallási kiadók találkozójára. Ezen az 
eseményen van lehetőségük a kiadóknak 
bemutatni az évi „könyvtermésük”-ből 
egy kiadványt, amelyet kiválasztottak, és 
úgy ítélik meg, hogy az igényt tarthat szé-
lesebb körű érdeklődésre. 2018-ban Szil-
vási József: Hetednapi adventista egyház-
közi kapcsolatok c. könyvét ismerhették 
meg az érdeklődő kiadóhivatalok igaz-
gatói, szerkesztők és teológiai tanárok. A 
könyvet maga a szerző, prof. dr. Szilvási 
József mutatta be.

Az idei eseményre október 9-én került 
sor. Erre az alkalomra az Európa Bibliája 
c. kiadványt választotta az Advent Kiadó. 
A könyvet prof. dr. Tonhaizer Tibor mu-
tatta be. Rajtunk kívül hat vallási kiadó 
ismertette egy-egy könyvét. Az idén le-
hetőségünk volt nemcsak meghallgatni az 
ajánló személy – általában teológiai taná-
rok, főszerkesztők mondják el a könyvről 
véleményüket, ajánlásukat – mondaniva-
lóját a kiadványról, hanem a folyosón levő 

kiállításnál kézbe venni, és 
megvásárolni is lehetett. 
Több kitűnő könyv is nap-

világot látott kiadótársainknál, amelyek 
közül is kiemelkedett az Unitárius Egyház 
négy és fél évszázados történelmét bemu-
tató, lexikon-méretű kiadvány, amelynek 
még nem készült el minden darabja, de 
folyamatosan kerülnek ki a nyomdából a 

kötetek. Ugyancsak érdekes, két nyelven  
(magyar-angol) jelent meg a Magyaror-
szági Evangéliumi Pünkösdi Egyház mint-
egy százéves történetét bemutató kötet, 
amelyet az egyházunk által is jól ismert,  
dr. Rozgonyi Botond teológiai tanár is-
mertetett.

Öröm számunkra, hogy a meghívás-
sal lehetőséget nyertünk arra, hogy részt 
vegyünk ezen az alkalmon, és megismer-
hessük sok vallási kiadó kiváló munkáit. 
Külön örömünkre szolgál, hogy az Euró-
pa Bibliája c. könyvből jelentős mennyi-
séget rendelt meg a Kálvin Kiadó. 

E. Kökényes Zsuzsa
Advent Kiadó 

ügyvezető igazgató

Könyvbemutató a Theológiai 
Szemle szervezésében

Hazaérkezett!
Keresztség Újbudán

Gyülekezetünk szabadegyetemi missziós 
szolgálatának egyik gyümölcse beérett. 
Hosszú út vezetett idáig Csiki Károly 
testvérünknek, aki a sokat emlegetett Csi-
ki bácsi, adventista lelkész családjából 
eljutott a keresztségig, s elmondhatjuk: 
„Hazaérkezett!”

Isten hívását elfogadta, döntött mel-
lette. A szeptember 28-i keresztségi isten-

tisztelet alámerítkezési szolgálatát Simon 
Zsolt lelkész testvér végezte. Isten dicső-
ítésére, vendégeink örömére szolgálatok 
hangoztak el. Dr. Tokics Imre lelkész út-
ravaló biztatása pedig így szólt Mk 1:17 
alapján: „És monda nékik Jézus: Köves-
setek engem, és én azt mívelem, hogy 
embereket halásszatok.” A történelem 
során többször hangzott már el: „Kövess 
engem…!” – történt rombolás, kiirtás, de 
most a Messiás hív! A szemedbe néz, s azt 
kéri: Kövess engem! Ha Őt követed, em-
berhalásszá leszel.

Kovács Zsuzsa

Nyírpazonyi imaházunk tetőcseréje már 
régóta megoldásra várt, hisz az 1990-ben 
elkészült épület cserépfedésén sajnos már 
rövid idő után megjelentek a termék gyári 
hibái. A cserép garanciális cseréjére bizo-
nyos okokból nem volt lehetőség, így a 
testvéri közösség helyi módszerekkel pró-
bálta megoldani a rendszeres beázásokat.

Ennek hátterén már jó ideje érett az a 
terv, hogy a tetőhéjazatot felújítsuk. Eb-
ben az évben a területi és a helyi gyűjtés 
eredményeként a munkálatokhoz szüksé-
ges összeg rendelkezésünkre állt. Hálásak 
vagyunk Istennek, hogy indította testvére-

ink szívét közelben és távolban, és előte-
remtette az anyagiakat.

Abban is tapasztaltuk Urunk 
segítségét, hogy gyorsan talál-
tunk kivitelezőt a munkálatok 
elvégzésére. Imaházunk tetőhé-
jazata nemcsak műszakilag, de 
esztétikailag is megújult. Szív-
ből vágyunk arra, hogy mindin-
kább betölthesse szerepét Isten 
műve építésében, és vele együtt 
a lelki ház is egyre szebb legyen 
Urunk dicsőségére!

Bálint György

Tetőfelújítás Nyírpazonyban
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Október 12-én, szinte napra 
pontosan egy évvel az első új-
budai (Szüret utcai) regionális 
ifjúsági találkozó után megren-
deztük a másodikat. Az ese-
ményt lázas készülődés előzte 
meg, amiből a gyülekezet egész 
ifjúsága kivette a részét. A jól 
bevált formán nem sokat változ-
tattunk, talán csak annyit, hogy 
a tavalyi spontán kialakult dél-
utáni szieszta helyett most tu-
datosan hagytunk szabadidőt a fiataloknak 
a beszélgetésre, éneklésre vagy csak arra, 
hogy feltöltődjenek. 

Na de kezdjük az elejéről! Délelőtt egy 
különleges, csapatépítős, kreatív szombatis-

kolán vehettek részt a fiatalok. Ezt követte 
a délelőtti istentisztelet az ifjúság szolgála-
tával és Palotás Kristóf igei gondolataival. 
A kiadós ebéd után sétáltunk egyet a közeli 
Feneketlen-tónál, és megállapítottuk, hogy 

igenis van feneke. A délutáni alkalom során 
lehetőségünk volt egy nagyot beszélgetni 

a nap témájáról, vagyis arról, 
hogy vajon készen állunk-e, 
hogy megtegyük a következő 
lépést Isten felé, bármi legyen is 
az. A szabadprogram, valamint 
az ebéd maradványainak elfo-
gyasztása után pedig sportolni 
mentünk egy közeli tornaterem-
be. Az igazán kitartóak a sport 
után még tovább maradtak egy 
pizzavacsorára és társasjátéko-
zásra. 

A nap valóban áldásosan 
telt, egy jó kis vidám csapat 
gyűlt össze, és a többiek nevé-
ben is mondhatom, hogy már 

most várjuk a következő szüreti ifjúsági 
napot!

Demjén Évi

Készen-lét – Elvárások. Illúziók. 
Elfogadás

Újabb Csendes hét zárult le az ősz be-
köszöntével. A mostanra hagyománnyá 
vált programhetet idén ötödik alkalom-
mal rendeztük meg iskolánkban.  Eleinte 
csak lelki feltöltődés céljával indultunk el, 
azonban mostanra egy aktív, élmények-
ben dúsgazdagon megszervezett hetet 
tudhatunk magunk mögött. 

Ahogy körültekintettem a világban 
és azon töprengtem, hogy valami igazán 
aktuális témával ruházzam fel a mostani 
Csendes hetet, rájöttem, hogy annyi min-
dennel foglalkozunk, de amellett sokszor 
elsiklunk, hogy Isten nem csak a bibliai 
időkben tett csodákat. Ő képes arra, hogy 
ma, a mostani világban is csodákat hoz-
zon létre életünkben és környezetünkben. 
Így az idei tanév őszi időszakában az is-
kolakezdést és a sokszor nehézkes elindu-
lást gondoltam, kicsit izgalmasabbá tehet-
nénk, és tanulhatnánk a csodákról, azok-

ról, amiket Jézus tett és azokról, amiket mi 
élhetünk át. 

A hét minden nap-
ján megismerkedtünk, 
vagy felelevenítettünk 
egy bibliai csodát vagy 
példázatot, amelynek 
célja az volt, hogy a 
gyerekek még jobban 
megismerjék Isten irán-
tunk tanúsított szerete-
tét. Ezeket a története-
ket  egy-egy délutáni 
foglalkozás követte és 
mélyítette el a gyere-
kekben. Megismerked-
tünk a jó Pásztorral, és 
elkészítettük saját, meg-
talált báránykánkat, de 
beteget is láttunk meggyógyulni, és magot 
is vetettünk, hogy a példázat szerint, Isten 

bennünk is növekedést 
indítson el. 

A hetet most kü-
lönleges módon sike-
rült lezárni, ugyanis 
két vendégcsapat is 
érkezett iskolánkba. 
Délelőtt a Ker-Songs 
énekegyüttes koncer-
tezett és dr. Kormos 
Erik gondolataival 
megfűszerezve még 
inkább elmélyíthet-
tük a héten tanulta-
kat. A együttes kö-

zös éneklésre is hívta 
a gyerekeket, amely 
nagy élményt jelen-
tett sok apróságnak. A 
délutáni alkalom sem 
maradt izgalommente-
sen, ugyanis az ADRA 
Alapítvány munkatár-
sai is meglátogattak 
bennünket, akik ha-
sonló módon, zenével 
és játékokkal, kreatív 
foglalkozással készül-
tek iskolánk tanulói 
számára. 

A későbbi véleménykutatás alkalmá-
val a megkérdezett gyerekek nagy többsé-
ge nyilatkozta, hogy számára különleges 
élmény volt ez a szombat, és várják vissza 
vendégeinket. 

Ezúton is szeretném megköszönni a 
meghívott vendégeknek, hogy megtisztel-
tek jelenlétükkel, és reméljük, hogy miha-
marabb találkozhatunk. Továbbra is nagy 
szeretettel várjuk mindazokat, akik szeret-
nék megismerni iskolánkat, pedagógusain-
kat és gyermekeinket, akik rendelkeznek 
azzal a csodával, hogy képesek bármennyi 
szeretetet adni, ha hagyjuk! 

Csomó Hajnalka 
iskolalelkész

Csodák hete a Tiborszállási Péchy 
László Adventista Általános Iskolában 
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Madzagfalvi napok
Egy év kihagyás után ismét részt vettek a 
békési adventista gyülekezetek a Madzag-
falvi napok elnevezésű városi rendez-
vényen, melyet idén is szeptember első 
hétvégéjén rendeztek meg a városban. A 
péntek délutántól vasárnap estig tartó ren-
dezvénysorozaton a helyi szervezetek is 
megjelenhettek. A mi sátrunk a kézműve-
sek közt kapott helyet. A két és fél napos 
programban a szombat délelőtt kivételével 
könyvárusítással és Lelki Betérővel vettünk 
részt. Majdnem mindannyian „Adventisták 
Békésért” feliratú pólót viseltünk. 

Ezen a szombaton Sitkei Zoltán, az 
ADRA magyarországi vezetője volt gyü-
lekezetünk vendége, így délután az Élet 
lehelete programmal ő is részt vett a 
rendezvényen. Sok érdeklődő hallgatta 

meg, hogy mit kell tenni, ha eszméletlen-
nek látszó embert találunk, s ha meggyő-
ződtünk róla, hogy valóban leállt a lég-

zése és a vérkeringése. Az 
ambu babán jó néhányan 
ki is próbálták a bemutatott 
újraélesztési módszert. 

A könyvek iránt elein-
te nem mutatkozott nagy 
érdeklődés, mert a rendez-
vény látogatói elsősorban a 

különböző szórakozási lehetőségek miatt 
jöttek el, de később elkelt néhány kiadvá-
nyunk. 

A Lelki Betérőben résztvevők szá-
mára egy héttel korábban Csizmadia Ró-
bert tartott egy tapasztalatokkal tarkított, 
tartalmas előkészítést. Ez volt az első 
alkalom, hogy ilyen módon ajánlottuk 
fel szolgálatukat a város lakóinak, ezért 
kíváncsian vártuk, hogy mi fog történni. 
Napközben a közelben elhaladókat kíván-
ságvirág segítségével próbáltuk megszólí-
tani, mely a gyermekek közt mindhárom 
napon nagyon népszerű volt. 

Első este senki sem jött be a sátorba 
beszélgetni, de a második este már sok 
látogatója volt a betérőnek, az eleredt eső 
jóvoltából. Csoportosan jöttek be jókedvű 
fiatalok, akik a koncert után mentek haza-

felé, és éppen a közelben voltak, amikor 
jobban kezdett esni. Nem akartak igazán 
bejönni, csak a sátor szélén álltak meg, 
de beljebb hívtuk őket, hogy ne ázzanak 
meg, ülőhellyel és teával kínálatunk őket, 
és beszélgetni kezdtünk velük. Ketten ké-
sőbb vissza is jöttek. 

Vasárnap este már olyan látogatóink 
voltak, akik azért jöttek be, mert a felirat 
és a világító Biblia alapján sejtették, hogy 
mire számíthatnak. Olyan kérdéseik és 
küzdelmeik voltak, melyekben lelki tá-
mogatásra, segítségre vágytak. 

Mindennap egy kicsit többet tudtunk 
adni abból, ami szerintünk igazán fontos. 
De az egyik visszatérő vendégünk telefon-
beszélgetéséből elcsípett szavak alapján 
annyi biztos, hogy e két és fél nap után több 
ember tudja a városban, hogy kik vagyunk. 
Így mondta a társának: „Itt vagyunk, az ad-
ventista hit-sátorban.” Bízunk benne, hogy 
mindenki, akivel kapcsolatba kerültünk, 
akár a könyvek, akár a betérő kapcsán, kel-
lemes emlékekkel ment el tőlünk. Abban 
mindannyian egyetértettünk, hogy ha lesz 
lehetőségünk, jövőre folytatjuk! 

SCS

Gyerekkoromban sokat nézegettem olyan 
könyveket, ahol régi kardokat, páncélo-
kat, pénzeket vagy egyéb használati tár-
gyakat ábrázoltak, és azon ábrándoztam, 
bárcsak kivehetném őket a könyvből és 
megfoghatnám, megtapinthatnám őket. 

Ez a vágyam teljesült szep-
tember 22-én vasárnap, 
amikor Jézus korabeli tár-
gyakat (illetve azok máso-
latát) ástunk el az albertirsai 
gyülekezet udvarán. A gye-
rekeknek fémdetektor segít-
ségével kellett megtalálniuk, 
majd régészszerszámokkal 
kiásniuk a leleteket. 

Az első állomásnál bá-
ránycsontokat, aranyrögöket, mirha- és 
tömjénszelencét, illetve egy félelmetes kar-
dot találtak a gyerekek. Egy Máté evangé-
liuma-töredék segítségével – amely szintén 
a föld alatt lapult – kiderítettük, hogy Jézus 
születésének a helyét tártuk föl. 

A második állomáson egy esküvő kel-
lékei kerültek napvilágra (evőeszközök, 
edények, tálak, szőlőmagok, hangszerek). 
Az egyik kancsóban talált papirusz segít-

ségével ráébredtünk, a kánai menyegző 
helyszínén állunk.

A következő állomáson sokat kellett 
ásni, mert a hatalmas koporsó – benne egy 
római centurio teljes harci díszben – nehe-
zen adta meg magát. A halott mellett talált 
pénzérme, illetve a kezében szorongatott 
papirusz elárulta, hogy annak a százados-
nak a sírját tártuk föl, aki Jézushoz fordult 
beteg szolgája meggyógyítása érdekében. 

Bibliai régészet Albertirsán
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Július végén ismét sok gyermek gyűlt össze 
a békési Kert utcai imaházban. A húsz, főleg 
óvodás és kisiskolás résztvevő közt voltak 
gyülekezeti tagjaink, a Szent Lázár Alapít-
vány dolgozóinak gyermekei, illetve uno-
kái, az ő barátaik, osztálytársaik, és a tavaly 
szeptember óta minden hónapban megszer-
vezett Bibliai Játszóház látogatói közül is. 

Hétfőtől péntekig mindennap meghall-
gattunk, eljátszottunk, vagy megbeszéltünk 
egy-egy izgalmas fejezetet Eszter történe-
téből, tanultunk egy, a történethez kap-
csolódó éneket és bibliaszöveget, kézmű-
veskedtünk és játszottunk. A tízórait és az 
uzsonnát rendszerint örökifjú testvéreink 

készítették a gyermekeknek, szerdán pedig 
pizzát sütöttünk egyikük udvari kemen-
céjében. Pénteken egész napos játszótéri 
játék volt a program a békéscsabai Csaba 
parkban. Szombaton a tábor résztvevői 
felolvasták a napi történetek összefoglaló-
it, elénekelték a héten tanult énekeket, és 
elmondták a bibliaszövegeket a meghívott 
hozzátartozóknak, akiket kis uzsonnával is 
megvendégeltünk. 

A vendég gyermekek nagyszülei kö-
zül volt olyan, aki hihetetlen, kedvező 

változásról számolt be unokája viselke-
désében. Egy másik vendég kisgyermek 
pedig azt mondta, hogy: „A ti imaházatok 
a legjobb hely!” 

A szervezők számára rendkívül fá-
rasztó volt a hét. Látva a gyerekek és 
hozzátartozók örömét, hallgatva köszöne-
tüket, mindannyian úgy gondoltuk, hogy 
megérte a belefektetett időt és fáradságot. 
A résztvevők közül egy gyermek jelezte, 
hogy részt szeretne venni a szeptembertől 
folytatódó játszóházban, ketten pedig a 
kis tinik számára tartott esteken. 

Köszönet a szervezőknek, és hála Is-
tennek, aki végig támogatott minket! 

scs

A tábor egész időtartama alatt ez a példa-
mondat lebegett a szemeink előtt: „Légy 
bátor, mint Dániel!” Azt gondolom, jobb 
mottót, témát nem is választhattunk volna, 
hisz a mai gyerekeknek nagyon bátraknak 
kell lenniük bizonyos élethelyzetekben. 
Ki kell állniuk magukért, megvédeni a 
saját véleményüket, vállalni önmagukat. 
Ehhez a tábor hetében sok segítséget és 
gyakorlati tanítást kaptak Dániel történe-
teinek tanulmányozása által.

A résztvevő gyerekeket három kor-
csoportba tudtuk osztani. Minden csoport-
ban két tanító foglalkozott a gyerekekkel. 
A reggeli gyülekező után zászlófelvonás, 

közös éneklés és imádkozás kö-
vetkezett, majd a gyerekek az 
aznap feldolgozásra kerülő tör-
ténetet láthatták a táborvezetők 
előadásában. Ez egy élő szerep-
lőkkel bemutatott előadás volt, 
ami mindig különleges élmény 
volt számukra, hiszen a szerep-
lők (táborvezetők) korhű jelmezbe bújtak, 
és díszletet, eszközöket is használtak a 
még hitelesebb megjelenítéshez.

Ezt követően a csoportok játékos for-
mában feldolgozták a látott történetet és 
megbeszélték annak erkölcsi mondaniva-
lóját. Ez adta meg a táborunk különleges 

értékét, mert szerves része volt a gyere-
kekkel való lelki közösség, lelki kapcsolat 
kialakítása és a szemléletük formálása.

Szabad játékra a gyülekezetünk ud-
varán volt lehetőség, ahol nagyon sokféle 
játék állt a gyerekek rendelkezésére, míg 
előkészültünk az ebédeltetéshez.

„A ti imaházatok a legjobb hely!”
Gyermektábor Békésen

„Légy bátor, mint Dániel!”
Szünidei Bibliatábor Nyíregyházán

A negyedik állomáson rengeteg ókori 
pénzérme került elő. Sőt, az egykori tulaj-
donos koponyája is felszínre került, ami-
ről – kis méretű lévén – rögtön kiderült, 
hogy egy alacsony emberé lehetett. Ismét 
egy papirusz igazított el bennünket, ami-
ből kiderült, Zákeus házát találtuk meg.

Az utolsó állomáson vasszögeket, 
dobókockákat, egy római dárdát, tövis-
koszorút, illetve egy furcsa, háromnyelvű 
táblát találtunk. Jézus halálának a helyszí-
nét tártuk föl. 

Ezek után a gyerekek ki-
próbálhatták az ókori fazekas-
mesterséget, illetve a gyüleke-
zeti teremben megtekinthették 
az Adeia kiállítás tárlatát. Mint-
egy 25-30 gyerek vett részt az 
egész napos programon. Re-
méljük, hogy az ókor világán 
keresztül kicsit Jézus élete is 
közelebb került az apró régé-
szek szívéhez. 

Á.T.
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Az október 12-i Szuper Szombatra az 
ADRA is kapott meghívást a szervezők-
től. A reggeli órákban nagyszerű volt látni 
és tapasztalni, ahogy a helyszínre érkező 
sok kisgyermek és szüleik lelkesen és 
jókedvvel adták át a rászorulók részére 
hozott adományaikat az ADRA standnál.

Az adományok között volt sok plüssjá-
ték, könyv, társasjáték, színezők és – amire 
nem is számítottunk – pénzadomány is! 

Az összegyűlt játékokat és a pénza-
dományt az ADRA Alapítvány kiegészíti 
élelmiszercikkekkel és ruházattal, és a 

novemberi hónapban átadjuk a Bokréta 
Lakásotthoni és Gyerm0ekotthoni Köz-
pont X. kerületi, Szlávy utcai lakásotthon 
lakóinak. Itt igen nehéz sorsú kisgyerme-
kek laknak, akik nagyon fognak örülni 
az ajándékoknak, és akiknek a nevében 
is  hálásan köszönjük a testvérek hasznos 
támogatását!

A délutáni órákban az érzékenyítős 
feladatoknál az ADRA önkénteseinek se-
gítségével három állomásnál szolgáltunk, 
ahol a résztvevők kipróbálhatták, hogy 
milyen nehézségekkel küzdenek a vak 

és gyengénlátó embertársaink, illetve a 
különböző mozgásszervi betegségekkel 
küzdők.

Lőrinc Melinda
ADRA munkatárs

„...a jókedvű adakozót szereti az Isten”

Két hónap előkészület után, október 3-án 
kezdtük a Gyógyító ételek c. ötrészes fő-
zőkörünket, mely egyben ételbemutató és 
-kóstoló is. Tágas helyen, az ajkai mű-
velődési ház aulájában rendeztük meg, s 
mint kiderült, szükség is volt erre a nagy 
térre. Előkészületként 6000 szórólapot 
postáztunk ki, továbbá az ajkai tv-ben, a 
helyi városi újságban és még 40 plaká-
ton keresztül hirdettük meg a programot. 
Öröm volt a bibliaköröseinkkel együtt 
heteken keresztül, rendszeresen imádkoz-
ni és munkálkodni a programért. Minden 

várakozásunkat felülmúlta az indulás. 
Mintegy száz vendég jött el, többször is 
pótszékeket kellett behozatni. A hallga-
tók érezhetően nagy érdeklődést mutat-
tak, ez a kérdéseikből, a figyelmükből, 
továbbá abból is kiderült, hogy amikor 
megkérdeztem, kik szándékoznak eljönni 
a következő alkalomra is (az ételkészítés 
miatt fontos volt ezt tudnunk), mindenki 
jelentkezett.

A Veszprémi Gyülekezetből négyen 
jöttek el segíteni. Felállították a nyolc 
alapelvről a 16 roll-up-ot is. A rövid kez-

dő előadásom után a feleségem, 
Horváth Zsuzsanna vezette a 
gyakorlati részt. Segítői az aj-
kai bibliakörös háziasszonyok 
és Horváth Sándorné volt. Az 
alkalom után sokan érdeklődés-
sel olvasták és fényképezték a 
roll-up-okon lévő gondolatokat. 
A recepteken kívül kiosztottam 
egy érdekes tanulmányt, nyolc 
magyar orvosnak a 2016-os 
ORVOSI HETILAP 157. szá-

mában megjelent tanulmányát, melynek 
címe: A növényi alapú étrendről, melyet 
a Pécsi Tudományegyetem Egészségtu-
dományi Karának Táplálkozástudományi 
és Dietetikai Intézete adott ki, egyértelmű 
ajánlással. Érzékeltük, hogy milyen nagy 
szükségük van az embereknek fizikai és 
lelki gyógyulásra. Öröm számunkra, hogy 
segíthetünk és szolgálhatunk feléjük.

Reméljük, hogy hasonló tapasztala-
tokban részesülünk a továbbiakban is!

Szabó Attila

Életmóddal az egészségért Ajkán

Ebéd után a gyerekcsapat két részre 
oszlott, az egyik fele csapatversenyeken, a 
másik kézműves foglalkozáson vett részt, 
majd cseréltek. A gyerekek elmondása 
alapján a kötélhúzás a táborvezetőkkel, 
a dinnyeevő verseny és a vízibombacsata 
volt a legemlékezetesebb.

A kézműves foglalkozások is a heti 
téma köré épültek. A gyerekek egyik 
kedvenc története a „Dániel az oroszlá-
nok vermében” volt. Ehhez csodás, puha 
oroszlánfejpárnákat csomóztunk.

A háladobozba, mely az első napon 
készült, a gyerekek egész héten gyűjt-
hették a gondolataikat, érzéseiket, amiért 
hálásak Istennek, hogy a szombati záró 
istentiszteleten elővegyék és hangosan el-
mondjanak belőle egyet-kettőt.

„Hálás vagyok a 
finom ebédért.” (Dá-
vid, 5 éves)

„Hálás vagyok, 
mert sokat tanultam 
Dániel történeteiből, 
és jó volt beszélgetni 
a felnőttekkel. (Lili, 
13 éves)

„Én azért vagyok 
hálás Istennek, mert 
új barátokat ismer-
hettem meg.” (Ricsi, 
11 éves)

„Én azért vagyok 
hálás, mert itt lehettem, és azt szeretném, 
ha jövőre is lenne ilyen tábor…, és hogy 
ne legyen vége…”  (Hanna, 10 éves)

Ilyen és ehhez ha-
sonló, őszinte gyerme-
ki hozzászólások után, 
mi magunk is azon le-
szünk, hogy a gyerekek 
kapcsolata ne érjen vé-
get a tábor befejeztével. 
Célul tűztük ki, hogy 
negyedévente csalá-
di napot szervezzünk 
a táborban résztvevő 
gyerekeknek és szüleik-
nek. A köztük kialakult 
szoros köteléket, össze-
tartást ápolni kell, mint 

ahogyan tette ezt Dániel is a barátaival!

Páll Gabriella



AdventInfo

10

Mit gondoltok, mekkora súlya lehet  
1,5 kamionnyi vagy 30 raklap Bibliának? 
Ezt mi csak sejthetjük, de egyik testvérünk 
pontosan tudja, mert mostanra ajándéko-
zott oda ennyi Szentírást a jó Isten neve 
megdicsőítésére és sokak áldására.

– Honnan jött az ötlet, hogy Bibliákat és 
missziós könyveket adjál ajándékba az 
embereknek?
– Minden adventistának feladata, hogy Isten 
ügyét képviselje. Természetemnél fogva gya-
korlatias vagyok, ha az evangélium jó híréről 
van szó, szeretek kézzelfogható, mindig el-
érhető ajándékot adni az emberek kezébe. 
Meggyőződésem, hogy a Biblia és a köny-
vajándékozás az egyik leghatékonyabb evan-
gelizációs módszer, amelyet bárki végezhet. 
Addig, amíg Isten éltet, hála neki, ott lehetek 
a tettek mezején, és ezt ki is szeretném hasz-
nálni egészen addig, míg erőm engedi. 

– Mi a kimondatlan célod ezzel a missziós 
tevékenységgel?
– Nekünk, akiket az Úr elhívott, hogy szol-
gáljunk neki, az a célunk, hogy embereket 
vezessük hozzá. Ehhez a legjobb eszköz a 
Biblia és Isten igazságának a megismertetése.

– Ha egy érdeklődő neked szegezi a kér-
dést, miért adsz neki ajándékba Bibliát, 
mit felelsz neki? Volt-e már ilyen eset?
– Eddig nem volt egyetlen egy ember sem, 
aki nem fogadta el a Bibliát, pedig már ösz-
szesen kb. 15 000 Szentírást ajándékoztunk 
el segítőkkel együtt… Illetve módosítok, 
egy fő mégis volt, aki először visszautasí-
totta, de egy év múlva visszajött, és még-
is elkérte. Nem kevés könyvtárba, iskolai 
könyvtárba és kórházba juttattunk el Bibli-
ákat a menny dicsőségére.

– Mi lendít tovább azon, hogy itt látszólag 
kevés a sikerélmény? Mi segít neked foly-
tatni ezt a szolgálatot?
– Egyáltalán nem hajt a sikerélmény, mert 
biztos vagyok benne, hogy megfelelő időben 
és alkalommal az emberek kezébe kerül-
ve ők olvasni fogják a terjesztett irodalmat. 
Hiszem, hogy a mag, ha jó földbe kerül, ott 
megtermi a gyümölcsét. Jól kell ismernünk a 
szereposztást az ember és az Isten színpadán: 
az én feladatom, hogy végezzem a munkát, a 
többi már a Mindenható dolga.

– Soha nem volt megingásod ebben a szol-
gálatban?
– Egyáltalán nem, mert ha lett volna ilyen 
érzésem, már régen abbahagytam volna. Ez 
a munka értelmet és célt ad az életemnek, 

örömmel tölt el, ami-
kor egy könyvet átad-
hatok másoknak.

– Elmesélnél néhá-
nyat a legkedvesebb 
tapasztalataid közül 
a könyvajándékozás-
sal kapcsolatban?
– Mindig vannak kü-
lönleges, megerősítő tapasztalatok. Egyszer 
eljött hozzám egy férfi, fél évvel azután, 
hogy megajándékoztam egy Bibliával. Be-
szélgetni kezdtünk, és elmesélte, hogy még 
nem tudta kiolvasni a Bibliát, addigra csak 
félig sikerült neki. Ennek nagyon megörül-
tem… Volt olyan könyv, amely az egyik kli-
ensem gyermeke által eljutott egy külföldi 
egyetemre, ott pedig a magyar szobatársak 
kézről kézre adták egymásnak. 

– Melyik könyv volt ez, meg lehet tudni?
– Susi Hasel Mundytól a „Ha ezrek esnek is 
el”. Arról is tudok, hogy más felekezetű lel-
kipásztorok és presbiterek nagyra becsülik 
E. G. White könyveit, és írásait idézik vagy 
használják fel az igehirdetésükhöz.

– Vannak-e segítőid ebben a missziós pro-
jektben?
– Név szerint nem említeném meg őket, de 
akiket, akiket Isten Lelke vezérel, azok meg-
találják a forrást. Nagyon sokan keresnek fel, 
lelkészek, gyülekezeti tagok, de még idős, 
beteg egyháztagok is, akik a körülmények-
kel nem törődve, lelkesen mennek, és végzik 
a munkát. Tudomásom szerint egy alföldi 
nagyvárosban két idős bácsi már 80 000 „A 
legjobb út” című könyvet ajándékozott el. 

– Mit tanácsolnál azoknak, akik el szeret-
nék kezdeni a Bibliák, vallásos irodalmak 
ajándékozását, mit kerüljenek el, ami 
buktató lehet?
– Nagyon fontos, hogy először első lépcsős 
missziós könyveket ajándékozzunk az em-
bereknek.

– Mit értesz az első lépcsős missziós 
könyv alatt?
– Semmiképpen nem A nagy küzdelem című 
kiadványt. Ilyen első lépcsős írás például 
A legjobb út vagy A Jézushoz vezető út, A 
képzeleten túl, a Szeretetre vágyunk, a Nincs 
lehetetlen, a Passió… Mi leginkább ezekkel 
a könyvekkel dolgozunk.

– Mik azok a módszerek, amelyek egyen-
getik a sikeres könyvajándék-evangelizá-
ció útját?

– Ha egy gyülekezet húsvéti ünnepélyt tart, 
meg szoktak keresni a támogatások miatt. 
Ilyen esetben ajánlom Ellen G. White: Passió 
című könyvét, vagy Mark Finley: Az utolsó 
napok könyvét, karácsonykor meg naptárt 
szoktunk ajándékozni vagy a Remény a mai 
családoknak című kiadványt. Jelenleg a leg-
újabb ajándékunk a Remény a holnapon túl, 
szintén Mark Finley tollából.

– Jutottak el ajándékkönyvek és Bibliák a 
külföldön élő magyarsághoz is?
– Természetesen igen. Ukrajnába, Erdélybe, 
Szlovéniába és a Vajdaságba is küldtünk 
ki ajándékkönyveket és Szentírásokat nagy 
számban, többnyire evangelizációs alkal-
makra.

– Milyen hatással vagy befolyással van ez 
a missziós lelkület a családodra?
– Örülök a változásnak, mivel mára a csalá-
dom nagy része (a feleségem, a gyermekeim 
és az unokáim) szintén alkalmazza a köny-
vajándék-missziót. Ha a hálánkat szeretnénk 
kifejezni a háziorvosnak, a gyógyszerésznek, 
a fodrásznak, a cipésznek, a cukrásznak vagy 
bárkinek, akivel kapcsolatban állunk, min-
dig választható a könyvespolcról egy aktu-
ális témájú, testre szabott irodalom, amelyet 
nagyon szívesen elfogadnak tőlünk. Már 
szokásunkká vált, hogy bárhová utazunk, a 
zsebben vagy az autóban mindig van ajándé-
kozásra váró könyvecske.

– Köszönöm a beszélgetést, és azt kívá-
nom, hogy még sok-sok áldást tapasztal-
jál meg és adjál másoknak a családoddal 
együtt a szolgálatodon keresztül a jó Isten 
útján, vele együtt járva!

Czinkota Orsolya

Mint ősszel a falevél… 
Hogyan adjunk missziós könyveket ajándékba?

Forrás: tetinfo.adventista.hu

Az interjú Nagy István  
testvérrel készült.
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Bölcs Salamon élete és története volt a té-
mája három adventista cserkészcsapat kö-
zös táborának, amely július 9-15. között 
került megrendezésre a Gömöri-Hevesi 
dombságon található Egerbocs község 
közelében.

A 431. sz. Huenergardt F. János 
Cserkészcsapat által szervezett táborhoz 
csatlakozott a 112. sz. Kubinyi Zoltán 
Cserkészcsapat és az 1942. sz. Michnay 
László Cserkészcsapat, amely így mint-
egy száznegyven fő részvételével került 
megrendezésre. Az Egerbocs községtől 
észak-keleti irányba elterülő dobvidéken 
találtak otthonra a cserkészek.

A tábor különlegessége volt, hogy 
néhány újdonság került bevezetésre és 
kipróbálásra mind a tábor szervezésében, 
mind a programokban – mondta Kassai 
Csaba Péter táborparancsnok. Így példá-
ul számunkra új dolog volt az, hogy most 
nem korosztályonként, hanem cserkész-
csapatonként, illetve rajonként kerültek 

kialakításra az altáborok. Ennek eredmé-
nyeként az egy helyről érkező cserkészek 
a táborban is átélhették a közösségi össze-
tartozás élményét. De újdonság volt még 
többek között az is, ahogyan megszer-
vezésre került a 14-18 év közötti kósza 
korosztály számára az életkoruknak meg-
felelő élményeket adó program, valamint 
néhányan, akik felkészültek voltak rá, kü-
lönpróbát tehettek a tábor során.

Cserkésztáborok esetében már meg-
szokott, hogy kerettörténet alakítja a 
programokat. A résztvevők mintegy há-
romezer évet mentek vissza az időben. A 
táborlakók részt vehettek Salamon koro-
názási ünnepségén, bekukkanthattak a ki-
rály és Szulamit közötti szerelmi történet-
be és annak tanulságaiba. Majd láthatták, 
hogyan sikerül neki támogatókat találni a 
jeruzsálemi templom megépítéséhez, és 
saját maguk is kivehették részüket a szent 
hely megépítésének folyamatában, ké-
sőbb ott lehettek a felszentelési ceremóni-

án is. Hallhatták a király bölcsességeit és 
figyelhették bölcs döntéseit. Ott lehettek 
akkor is, amikor Sába királynő személyes 
látogatás keretében csodálhatta meg a ha-
talmas birodalom szépségeit és a király 
isteni bölcsességét.

A kerettörténethez kapcsolódóan na-
gyon sok feledhetetlen élmény részesei 
lehettek a tábor lakói: a közös éneklé-
sek, esti tábortüzek, méta, csapatjátékok, 
íjászat, cserkész-fogadalomtétel és nem 
utolsó sorban az Árvai Pálma és Árvai 
Tamás lelkészek által átadott délelőtti és 
szombati lelki üzenetek segítségével.

Köszönetet mondunk a Hetednapi Ad-
ventista Egyház szervezeti egységeinek, 
hogy anyagilag támogatták a táborozó-
kat. Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik sokat dolgoztak a tábor szervezése 
és annak megvalósulása érdekében, de 
különösen azoknak, akik azért fáradoztak, 
hogy több mint száz éhes gyomor meg-
elégíttessen! Köszönjük Palotás Kristóf-
nak, az egyház ifjúságvezetőjének, hogy 
meglátogatta táborunkat, valamint Laka-
tos Péternek, hogy készségesen rendelke-
zésünkre bocsátotta a tulajdonában lévő 
táborhelyet.

kcsp és rsb

Cserkésztábor bölcs Salamonnal
„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet” 
(Péld 9:10).

Családi áldás
Tavasz, napfény, melegség a szívünkben! 
Ismét egy különleges szombat ma is. Egy 
család: négy gyermek, egy édesanya és 
egy édesapa. Egy szerető nagybácsi, aki 
lelkész, áldást kér; örömmel, mosolyog-
va, mindenkire. A kicsi Szofira is. Isten 
vezesse! Isten óvja meg! Segítse, terelje! 
Szülőknek tanácsolója legyen! 

Egy gyülekezet, mely készül, süt-főz, 
együtt örül. Vendéget fogad, örömmel. A 
hely kevés, nem baj, az udvar is telik. Eső 
úgysem esik. 

Áldás, útravaló, ajándék a család 
minden tagjának, hogy érezzék, ők mind 
egyformán szeretve vannak. Ebéd, beszél-
getés, nevetés. Isten jelenléte. Új barátsá-
gok. 

Kicsi Szofi, az Ég áldjon! 

2019. április 13-án a 
Sándorfalvi Adventista 
Gyülekezetben Fekete 
Richárd és Feketéné Hor-
váth Krisztina gyermeke-
iket Isten oltalmába he-
lyezték, áldást kértek éle-
tükre. Krisztina testvére, 
Horváth Gábor lelkipász-
tor mondott útravalót Is-
ten Igéjéből a családnak 
és a gyülekezetnek, majd 
ő kért áldást a családra, 
különösen a legkisebb 
gyermekre, Szofira.

Örömünkre szolgált, 
hogy sok barát és rokon el tudott jönni, 
hogy együtt örüljenek a családdal és ve-
lünk. Az imaterem és a kisterem is zsúfo-
lásig megtelt, el sem fértünk az épületben. 
Ez ismét megerősítette bennünk a felisme-
rést, kinőttük az imaházat. 

A gyülekezet minden tagja nevében 
kívánok jó egészséget és sok örömteli pil-
lanatot az egész családnak! Isten áldjon 
meg benneteket!

Polgárné Papp Katalin
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2019 őszén az ADRA Adventista Fejlesztési 
és Segély Alapítvány fejlesztési programot 
indított a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kész-
ségfejlesztő Iskola, Nevelést-Oktatást Végző 
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagó-
giai Intézmény Kurityáni Eperjesi István Ta-
gintézményben. Még előző év decemberében 
jártunk az intézményben, ahol lehetőségünk 
volt betekinteni abba a nagyszerű munkába, 
melyet az itt dolgozók végeznek. 

Az intézmény vezetője beszámolt a ne-
hézségekről, melynek alapja, hogy – bár spe-
ciális fejlesztési munka folyik az iskolában, 
melyhez különleges eszközök szükségesek – 
ugyanolyan normatíva alapján valósul meg a 
szakmai munka, mint egy átlagos iskolában. 
Sok tárgyi eszközre van szükségük, melyek 
segítségével munkájukat hatékonyabban tud-
nák elvégezni. A legnagyobb hiány a játszó-
tér volt, ami az intézményben tanuló gyerme-
keknek több mint játékos időtöltés helyszíne. 
Segít fejleszteni mozgásukat és a mozgással 
kapcsolatos készségeiket, mely különösen 

nagy jelentőséggel bír ebben az iskolában. 
Szeptemberben megkezdődött a játszótér 
építése, melyet az Oszkár.com Telekocsi Kft. 
adományából tudunk megvalósítani. 

A játszótér átadására terv szerint no-
vember hónap folyamán kerül sor, addig is 
a fejleményekről Facebook oldalunkon tájé-
koztatjuk az érdeklődőket.

ADRA Alapítvány

Az ősz folyamán határainkon túl is munka 
kezdődött: a kárpátaljai ADRA-képviselettel 
közösen településfejlesztési programot kezd-
tünk el „Élő Víz” címmel, melynek során 
magyar anyanyelvű családok által lakott, el-
maradott településrészeken a megfelelő vízel-
látáshoz szükséges kutakat létesítünk. 

Hihetetlen, hogy egy szomszédos ország-
ban olyan gondokkal küzdenek az emberek, 

mint a megfelelő ivóvíz kérdése, mely szá-
munkra az egyik legtermészetesebb dolog! 
A kutak fúrásával a program jelenlegi állása 
szerint legalább 25 családon tudunk majd 
segíteni. Keressük továbbá mindazokat, akik 
anyagilag szívesen támogatnák a program 
további folytatását, hiszen több ezerre tehető 
azok száma, akik nélkülöznek.

Honlapunkon található adománykataló-
gusunkban megtalálhatók azok a részletek, 
melyek alapján konkrét eszközök rendszerbe 
állításáról tudunk gondoskodni e jelen prog-
ram folytatásaként (http://adra.hu/media/pdf/
karpatalja-adomkat-minta-2.pdf).

ADRA Alapítvány
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A D R A  h í r l e v é l

Az előző számban írást tettünk közzé a nyári 
táborunkról, melyben száznál is több rászo-
ruló gyermek vett részt. A programunk cél-
ja nem csupán a gyermekek táboroztatása, 
ezen belül is a szeretet átadása, értékközve-
títés, élmények szerzése, hanem az is, hogy 
folyamatosan tartsuk a kapcsolatot velük, az 
átadott értékeket felszínen tartsuk bennük. 
Ennek érdekében az ősz folyamán önkéntes 
csapatunkkal három helyszínen is látogatást 
tettünk: Dunaújvárosban, Tatabányán és 

Tiborszálláson. Találkoztunk a 
korábbi években megvalósult 
ADRA táborok számos részt-
vevőjével, valamint számunkra 
ismeretlen gyerekekkel is. Fe-
lelevenítettük a táborban tanult 
énekeket, élményeket, majd együtt játszot-
tunk, beszélgettünk.

Szeretnénk ezzel is Isten munkáját el-
mélyíteni életükben, hiszen a gyakoribb ta-
lálkozások kapcsolati szinten is lehetővé te-

szik a szorosabb kötődések létrehozását, így 
Isten szeretetének átadását, melyről hisszük, 
hogy életre szóló hatással van életükre.

ADRA Alapítvány

Évközi gyermekvédelmi program
Avagy: van élet a nyári tábor után!

„Élő Víz” program 
Kárpátalján

Intézményfejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében

Az ADRA Alapítvány 2019-ben útjára indított oktatás-fejlesztési programja, az „Élet lehelete” kere-
tében várja mindazok jelentkezését, akik szívesen vállalkoznak arra, hogy oktatási intézményekben 
az alapfokú újraélesztés elméletét és gyakorlatát átadják. 

A tevékenységhez szükséges tanfolyam díját az Alapítvány átvállalja, a megfelelő szakmai hát-
tér és eszközök biztosításával együtt. 

Jelentkezés és további információ: cd@adra.hu, +3630 269 5689
ADRA Alapítvány
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