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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2019. március 30.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXI. évfolyam 3. szám

Adventista identitásunk alappillérei 
közül a szombat és a szombatünneplés 
kérdését vizsgálva került megrendezésre a 
Dunamelléki Egyházterület által szervezett 
és az Adventista Teológiai Főiskola által 
támogatott második tudományos Biblia-
konferencia 2019. március 1–3. között. 

Számok
Jóllehet azt gondoljuk, hogy mi adventis-
ták már mindent tudunk a szombatról, a 
három helyszínen, (József utcai baptista 
imaház, Práter utcai és a Terézvárosi ad-
ventista kápolna) a 234 regisztrált részt-
vevő és legalább ugyanennyi megjelent 
érdeklődő – nem beszélve azokról, akik 
az internetes közvetítés segítségével kö-
vették élőben a konferenciát, valamint 
az, hogy a világháló különböző oldalaira 
feltöltött videókat is több ezren tekintették 
meg – azt mutatja, hogy nagyon is idősze-
rű és szükséges volt a témaválasztás.

Szombattal kapcsolatos 
kérdések és válaszok
A konferencián plenáris és szekció-előa-
dásokkal törekedtünk minél több oldalról 
megismertetni a szombat ajándékát, így: 

Prof. dr. Tonhaizer Ti-
bor: Nyugalomnapok a ko
rai egyház életében és teo
lógiájában, prof. dr. Szige-
ti Jenő: Elvesztett kincsünk 
a szombat (Szombat-va-
sárnap-viták története) és 
dr. Szabó János: Szombat
ünneplés az Újvilágban 
előadásai a szombatünnep-
lés egyháztörténeti ívét 
rajzolták meg. 

Zarkáné Teremy Krisztina E. G. White 
szombat kapcsán írt bizonyságtételeit mu-
tatta be.

A szombat Újszövetségben való meg-
jelenésével és értelmezésével drs. Fenyve-
si Péter: Szombat János evangéliumában,  
dr. Kormos Erik: A szombat már igen, 
vagy még nem (Zsid 4:1–11) és dr. Gallusz  
László: Szombat a Jelenések könyvében 

előadásai foglalkoztak. 
A szombat dogma

tikai és etikai vonat
kozásairól szólt prof. 
dr. Szilvási József: 
Jézus és a szombat, Is
ten pecsétje és a szom
bat, dr. Tokics Imre: 
A szombat és erkölcs, 
valamint Hites Gábor: 
Szombat és megszente
lődés előadása.

Szilvási Tibor: Szombatünneplés a Kö
zelKeleten és Kovács-Bíró János: A 21. 
századi (magyar/nyugati/európai) társada
lom szombatelvonási tüneteinek orvoslása 
az evangéliummal előadásai a misszioló
giai kihívásokat vázolták fel.

Ám a legnagyobb érdeklődés a szom-
bat gyakorlatban való megélésére irá-
nyuló, Árvai Pálma: Szombat: az öröm 
napja – Gyermekeinknek is?, Cserbik Já-
nos: A Tízparancsolat OFFLINE (kikap
csolva) parancsolata – Milyen egy digitá
lis szombat?, Csizmadia Róbert: Szombat 
és szeretet. A szombat teológiájának XXI. 
századi relevanciája a családi életre és 
drs. Horváth Péter: A szombat mentálhigi
énés vonatkozásai témákat övezte. 

Duna Bibliakonferencia
Adventista identitás és a szombat

Ünnepélyes szombatkezdésen Mózes könyvéből héberül (Tóth Szilárd),  
Márk evangéliumából görögül (Hites Gábor) hangoztak el a szombat igéi

Dr. Gallusz László

Prof. Dr. Szilvási József

Dr. Róna Tamás főrabbi
A Terézvárosi Gyülekezet  

kórusának szolgálata
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Ahogy egy főrabbi látja 
Emellett idén szerettük volna nem adven-
tista szemszögből is megnézni a szombat-
ünneplés kérdését, így meghívott vendé-
günk dr. Róna Tamás főrabbi tórai, talmudi 
és személyes történetekkel fűszerezve mu-
tatta be a szombat szerepét a zsidóságban, 
kihangsúlyozva azt az egész konferencián 
többször idézett gondolatot, hogy nem a 
zsidóság tartotta meg a szombatot, hanem a 
szombat a zsidóságot. Nem mi tartjuk meg a 
szombatot, hanem a szombat minket.

Reflexiók
Vasárnap, a konferencia végén ismét arra 
jutottunk, hogy a szombat ajándéka olyan 
különleges és végtelen, hogy bőven van 
még tanulnivalónk annak érdekében, 
hogy ne magát a napot, ne a keretet, ha-
nem ezen a napon a Teremtőt ünnepeljük. 
Ezt az előadók és a résztvevők a követke-
zőképp fogalmazták meg:  

Előadói részről
„A szombat sokaknak inkább a tilalmak 
mezsgyéjét jelenti, azt, hogy mit nem sza-
bad, és mit nem teszünk. Ez a szombat 
leszűkítése az egyén, a család és a közös-
ség számára is. Pedig a szombat az öröm 
és a felszabadulás ünnepe.” (Dr. Tokics 
Imre)

„A szombat nem a ki-, hanem a be-
kapcsolódás napja. Ezen a napon nem azt 
csinálunk, amit akarunk, hanem bekap-
csolódunk a menny légkörébe.” (Prof. Dr. 
Szigeti Jenő)

„A legnagyobb kihívás a szombat 
apokaliptikus, végidőre vonatkozó és az 
evangéliumi, gyógyító aspektusát egyen-
súlyba hozni. A szombat ne legyen a rio-
gatás eszköze (vasárnaptörvény), hanem 
az öröm napja, ugyanakkor az ünneplés 
prófétai látás nélkül kevés.” (Dr. Gallusz 
László)

„Kétségtelen, hogy van egy terhes 
örökségünk, ahogy a szombatot törvényes-
kedő módon éljük meg szabályzásokat és 
tilalmakat felállítva. Viszont látom azt a 
veszélyt, hogy ez átbillen és a szombat 
elveszti a szent jellegét. Ezzel nem azt 
mondom, hogy vissza kell térni a korábbi 
formai tiltásokhoz, hanem hogy a szom-
batról szóló igéket kutatva a családokban 
és a gyülekezetben is kreatív módón végig 
kell gondolni az ebben rejlő lehetőségeket, 
így megszerettetni, megízleltetni a szombat 
szépségét.” (Prof. Dr. Szilvási József)

Résztvevők
Gondolatok, melyek az értékelő kérdőív-
ben többször megjelentek:

„Köszönöm Ócsai Tamás igehirdeté-
sét Mária és Márta történetéről.”

„Különleges élmény volt a közös 
szombatkezdés, a kórusok szolgálata és a 
közös énektanulás.”

„Hálás vagyok, hogy itt lehettem. A 
szombatünneplés újabb dimenziói nyíltak 
meg számomra. Átértékelődtek a súly-
pontok.”

„Megláttam a nagy különbséget a 
szombat megtartása és a megünneplése 

között.” 
„Minden előadásból 

kaptam gondolkodni valót. 
Érdekes volt dr. Róna Tamás 
előadása. Jó volt nem csak 
adventista előadót hallani a 
témáról.”

„Ez a konferencia segí-
tett újrafogalmazni adventis-
ta identitásomat.”

„Nekem a legtöbbet a közös szombat-
kezdés adta és az a lelki feltöltődés, amely 
megerősít abban, hogy az adventisták kö-
zött megtaláltam a helyemet.”

Még több reflexió elérhető a Du-
namelléki Egyházterület Facebook olda-
lán, a YouTube csatornán, illetve az előa-
dások videó- és a szekciók hanganyaga 
(folyamatosan töltjük) megtalálható a du-
nabibliakonferencia.hu weboldalon.

Megvan a nyugalomnapod?
Végezetül, álljon itt néhány sor dr. 
Ősz-Farkas Ernő, a II. Duna Bibliakonfe-
renciát lezáró, a Zsidókhoz írt levél 4. fe-
jezetéből vett igei gondolataiból: „Kedves 
Testvérem! Neked megvan a szombatod, 
vagy nincs meg? Mert formailag mond-
hatjuk, hogy nekünk, Hetednapi Adventis-
táknak formailag megvan. De ugyanakkor 
az a tapasztalatunk, hogy ez nem teljesen 
nyugalom. 

Ahogy a földi Kánaán jelképe volt a 
mennyei Kánaánnak, úgy a szombat is jel-
képe valami másnak, amiről Pál is ír. Ez a 
Krisztusban, a megváltásban való nyuga-
lom. Ezért ahogy a szombat nyugalmában 
megízleljük a nyugalmat, úgy kell nekünk 
abbahagyni az önmegváltás cselekedetei-
nek erőfeszítését, és rábízni magunkat és 
az üdvösségünket Jézus Krisztusra. Vajon 
megvan-e ez a nyugalma Isten népének? 
Az üdvösség nyugalma, a Krisztusban 
való nyugalom, az Istennel való barátság 
nyugalma, az üdvbizonyosság nyugalma?

Minden szombat erre kell, hogy em-
lékeztessen bennünket. Mert ez az a nyu-
galom, ami már itt boldogságot ad, és ami 
igazán odavisz minket a mennybe, Isten 
közelségébe. Hiszen oda készülünk. Mi 
nemcsak hetedik napot ünneplők, nem-
csak hetednapiak, hanem adventisták, ad-
ventvárók vagyunk, és ez a másik pillére 
a mi identitásunknak. Ezzel a gondolattal 
kívánok igazi nyugalmat, ami kihat, nem-
csak az ez utáni szombatjainkra, hanem a 

hétköznapjainkra, 
az emberi kapcso-
latainkra, a közös-
ség egész életére. 
Ámen.”

TSZ

Szilvási Tibor Ócsai Tamás Dr. Ősz-Farkas Ernő

Az Új Advent Kórustársaság szolgálata

Zarkáné Teremy Krisztina szekcióelőadása
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ÉS Napok – 2019
Az idei Ének és Sport Napok március 
14–17-ig került megrendezésre Szegeden. 
Csütörtöktől vasárnapig az esemény fő-
előadója, Belinda È. Samari hat plenáris 
előadás keretében egy lelki utazáson ve-
zetett végig, ahol alkalomról alkalomra 
a résztvevők elmélyülhettek a következő 
kérdésekben: Hol vagyok? Hogyan jutot-
tam ide? Hol vagyok Istenhez képest? Mi-
ért vagyok itt? Hol szeretnék lenni? Ho-

gyan juthatok oda? Ha rossz irányba in-
dultam el, visszatalálok-e még Istenhez? 
Ér-e valamit egyáltalán az én történetem? 

A kérdések körbejárása segített felfe-
dezni, hogyan haladunk a mi történetünk-
ben. Az általunk választott utak néha Isten 
közelébe vezetnek minket, néha eltávolí-
tanak tőle. Bármelyik forgatókönyvről 
beszélünk, a lényeg: hogyan haladjunk 
előre úgy, hogy megérkezzünk oda, ahol 
az Istennel való kapcsolatunkban lenni 
szeretnénk. 

Az Ifjúsági Osztály csapata, karöltve 
a Szegedi, Sándorfalvi és Hódmezővásár-
helyi Gyülekezetek fiataljaival, mindent 
megtett annak érdekében, hogy ezáltal 
a négy nap által Isten nagyszerű lelki és 

közösségi élményben része-
síthesse azt a közel 200 fia-
talt, akik jelen voltak ezen a 
rendezvényen.

A szorgalmas készülődés 
meghozta eredményét, hi-
szen a plenárisok tartalma, a 
kiváló zene, a sport majdnem 
szünet nélküli lehetősége és 
minden más programlehető-
ség igazi élményt biztosított, 
és talán kárpótolta az otthoni 
kényelmes ágy és az ételek 
hazai ízének a hiányát. 

A szombati napon a 
résztvevők száma túllépte a 

300-at, de a helyszűkének a kellemetlen-
ségét talán elfeledtette Istent dicsőítésé-
nek a lehetősége. 

A déli órákban mi is csatlakoztunk 
ahhoz a több ezer fiatalhoz, akik a vi-
lág különböző országaiban ezen a napon 
nemcsak szóval, hanem tettekkel közvetí-
tették a reménységet és Isten szeretetét az 
emberek felé.

Hisszük, hogy ez a hétvége feltöltő-
dést, erőt és motivációt adott a résztve-
vőknek. Segített célba érni!                     k.p.

Idén az ÉS Napok keretében szombat dél-
után lehetőségünk volt csatlakozni egy 
világszéles megmozduláshoz, amelynek 
lényege: Isten szeretetét és reménységet 
közvetíteni a körülöttünk élők számára, 
tettekkel. „Legyél te a prédikáció!” – erre 
invitálja ez a nagyszerű kezdeményezés a 
fiatalokat. 

Március 16-án a déli órákban az ÉS 
Napok résztvevői elindultak... jót ten-
ni. Az Ifjúsági Szolgálatok Osztálya, az 
ADRA, a Szegedi és Sándorfalvi Gyü-
lekezetek összefogásának köszönhetően 
három lehetőség állt a fiatalok rendelke-
zésére: 

1) Az ADRA tartós élelmiszercso-
magjainak eljuttatása olyan családokhoz, 
ahol ez nagy örömöt jelent.

2) Egy kis csokoládéval együtt egy 
motivációs üzenetet átadni a járókelők-
nek.

3) Egy dallal és egy élelmiszercso-
maggal szebbé tenni a napját egy-egy haj-
léktalannak.

A résztvevőktől kapott visszajelzések 
közül szeretnénk egy néhányat megosztani:

„Kifejezetten jó érzés volt részese 
lenni, a közös éneklés megadta a jó ala-
pot. Ezek után már csak bónusz volt az 
ételosztás.”

„Nagyon tetszett az Ifjúsági Világnap 
akció, csodás érzés volt látni az emberek 
arcán a boldogságot!

Valós tapasztalat volt Istennel. Kész-
tetést éreztem arra, hogy nagyobb hang-
súlyt fektessek az Istennel való kapcsola-
tomra és többet tegyek Istenért.”

„Jó volt részese lenni a kezdeménye-
zésnek, örömöt hozni az emberek szívébe.”

„Csodás, felemelő tapasztalat volt 
részt venni az Ifjúsági Világnap megmoz-
dulásban! Várom a következő hasonló le-
hetőséget!”

„Az ilyen missziós alkalmak során 
mindig az az érzésem, hogy ezt sokkal 
többször kéne csinálni! Én hajléktala-
noknak énekeltem, és nagyon felemelő 
volt látni, hogy mennyire meglepődtek 
és aztán mennyire örültek az összegyűlt 

Ifjúsági Világnap – 2019

Jézus követése  
a XXI. században 
Értékteremtő Konferencia

Budapest, 2019. március 29–31.

Előadó: Sam Leonor, a La Sierra Egyetem ifjú-
sági lelkésze. Szolgálatának meghatározó mo-
tívuma, a Jézus radikális követésére való hívás, 
fiatalok motiválása egy szeretetteljes, növekvő, 
küldetésorientált hitre. 
Regisztráció: ertekteremto.org/regisztracio
Bővebb infó: ertekteremto@adventista.hu

Videó: https://goo.gl/DMtUYq  

Facebook esemény: https://www.facebook.
com/events/425380494867656/  

A program főelőadója, Belinda È. Samari
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pénznek és az ételnek. Szerintem ez egy 
nagyon jó program volt és nagyon jó len-
ne a gyülekezetemmel is megismételni. 
Több ilyet!”

„Érdekes élmény volt, ilyesmit még 
nem csináltam. Nagyon sok ember, akit 
megközelítettünk, nyitott és kedves volt.”

„Nagyon tetszett, mert lehetett segíte-
ni olyan embereken, akikre ráfért a segít-
ség. Meg szeretném ismételni a gyüleke-
zetemmel is.” 

„Nagyon jó tapasztalat volt számom-
ra. Már vettem részt hasonló programban. 
Örültem, hogy a csapatomban tudtam 
tevékenyen részt venni. Kissé izgultunk 
ugyan, de az Úr vezetett és bátorságot 
adott. Mindenképp megismételném.” 

„Persze, hogy szeretném megismétel-
ni, ismét nagyszerű élmény volt, akárcsak 
előző évben.”

„Istent teljesen közel éreztem magam-
hoz és éreztem, hogy amit csinálok/csiná-
lunk az egy nagyszerű dolog. Jó volt más 

embereknek örömet szerezni egy kis 
üzenettel és csokival. Áldással meg-
rakodva térhettünk vissza.”

Az Ifjúsági Világnap nem csak 
egy napról szól. Ennél sokkal több. 
Ez egy olyan nap, aminek célja fel-
hívni a fiatalok figyelmét arra, hogy 
sok-sok embernek szüksége van kö-
rülöttünk arra, hogy rajtunk keresz-
tül találkozzon Isten szeretetével! 

Az idei év mottója: Fogadj örök-
be... egy hajléktalant, egy időst, egy 
rabot, egy beteget... egy parkot, amely 
szebb lenne, ha valaki néha összegyűj-
tené az ott összegyűlt szemetet…!

Ne feledd, a jó, a szép, a kedves-
ség, a szeretet ma is menő!

Ha megérintett a fiatalok tapasztalata, 
ne várj! Indulj el! Ne csak beszélj, hanem 
tegyél is valamit! Öröm lesz ez számodra 
és a környezeted számára is!

Ha ötletre van szükséged, vagy kér-
désed van azzal kapcsolatosan, hogy mit 

tehetnél, írj az adventista.ifi@gmail.com 
e-mail címre, és mi segítünk!

Az összefoglaló videó az Ifiinfó You-
Tube csatornán tekinthető meg: https://
goo.gl/eL66BF 

k.p.

Boldogságbefőtt
„A nagymamám főzte boldogságbefőtt tele 
van B-vitaminnal. Megoszthatom veled?”  
Ezekkel a mondatokkal léptek oda a fiata-
lok a város központjában sétáló emberek-
hez, akik egy szépen körbedíszített befőttes 
üvegből húzhattak egy darab csokit, amit 
körbetekertünk egy bátorító üzenettel. 

Semmit nem vártunk cserébe, csak 
szerettünk volna mosolyt csalni az embe-
rek arcára. A legtöbb esetben sikerrel jár-
tak a fiatalok, de néhányan nagyon meg-
lepődtek, hogy ezt önszántukból teszik, 
semmit nem várva cserébe. Érdekes volt, 
hogy az emberek keresték, hogy hol van 

a trükk, és amikor rájöttek, hogy nincs 
trükk, különös beszélgetések alakultak 
ki, és öröm volt azt is látni, amikor a vá-
lasztott idézet szíven találta az embereket. 
Szemtanúi lehettünk, hogy amikor ezeket 
a bátorító szövegeket elolvasták az em-
berek, hogyan változik meg a tekintetük, 
és még ha az első pillanatban kétkedve is 
fogadták a jelenlétünket, utána mindenki 
arca felragyogott. Bárki készíthet hasonló 
befőttet, íme a recept: 
  Egy tiszta befőttesüveg (lehetőleg ak-

kora, hogy beférjen egy ember keze);
  300 apró csokoládé;
  15 jól megfogalmazott bátorító üzenet 

(nem kell, hogy a Bibliából legyen);
  egy jó csapat, akik sokszorosítják az 

idézeteket, feldarabolják, ráragasztják 

az idézeteket a csokira, és a befőttes 
üveget is feldíszítik;

  legalább egy személy, aki az idézete-
ket összegyűjti;

  10-20 fiatal, akiknek nem lehet nemet 
mondani.  
Befejezésül: Ismét rádöbbentünk, 

hogy nem véletlen, amiért Jézus a gyer-
mekeket állítja példaként a tanítványok 
elé. Tizenéves fiatal lányok és fiúk, meg-
ingathatatlan lelkesedéssel léptek oda ide-
gen emberekhez, és csempésztek egy kis 
boldogságot az életükbe. Ha kapcsolatépí-
tésről akarunk tanulni, őket kérdezzük!

Osvald László

„Kedves Kolléganők! Egy kéréssel fordulok 
felétek, szeretném egy program megvalósu-
lásához a segítségeteket kérni! 2019. már-
cius 14–17-ig Szegeden egy keresztény or-
szágos ifjúsági konferencia (Ének és Sport 
Napok) szervezésében szombat délután ka-
ritatív programokat szervezünk fiataloknak. 
Az egyik állomás keretén belül az ADRA 
(Adventista Fejlesztési és Segély Alapít-
vány) jóvoltából élelmiszercsomagokat sze-
retnénk rászoruló családoknak házhoz vin-
ni. Szeretnénk, ha a fiatalok megtapasztal-
hatnák az ajándékozás örömét és a szociális 
érzékenységük is fejlődhetne ezáltal. Ehhez 
lenne szükségünk 20 címre…”

Az első lépések egyike volt ez a levél, 
majd jött a következő és a következő, és a 

címek olyan tempóban, hogy már az első 
nap után vissza kellett mondanom, mert 
elfogyott a kapacitás. 

Felhívott egy kedves védőnő az első 
nap, ő ajánlana 3 családot, de messze van 
attól a helyszíntől, amit kértünk, megér-

ti, ha nem, de ha esetleg… Azt mondtam 
neki, hogy meglátjuk, mennyi cím jön 
össze, és majd visszatérünk rá. Külvárosi 
részt ajánlott, ott is tanyát. Védőnőként 
tudom, milyen nehéz sokszor egy-egy el-
dugottabb tanyára rátalálni, nem akartam 

ennek kitenni a fiatalokat. Majd, amikor 
elköszöntünk, annyit mondott, hogy min-
dig minden szociális támogatással így jár-
nak, mert senki nem akar oda kimenni, és 
kedvesen elköszönt. Én pedig elszégyell-
tem magam. Majd később visszahívtam, 
és mondtam neki, hogy megoldjuk, bizto-
san lesz autóval valaki, de kértem, hogy 
úgy írja le a támpontokat, hogy megtalál-
juk a helyet. 

És az Úr gondoskodott! Három bele-
való fiúból álló csapat is összeállt, láttam, 
ők megbirkóznak a feladattal, az egyikük 
autóval volt. Elvállalták. A végén csak 
annyit mondott: jó, hogy mi mentünk, 
mert terepjáróval voltunk, a nagy homok 
miatt egy személyautó nem ment volna 
végig azon az úton. Istennek hála a gon-
doskodásáért!

A külvárosi védőnőtől hétfőn ezt a 
levelet kaptam: „Kedves Kati! Csak sze-
retném még egyszer megköszönni a le-
hetőséget, és tolmácsolni a gondozottaim 

Kézzelfogható  
szeretet

Fiatalok házhoz viszik az ADRA tartós 
élelmiszereket tartalmazó csomagját
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Február 23-án sok fiatal gyűlt össze Buda-
pestről és környékéről az isaszegi kápol-
nában. Azért jöttek, hogy a gyülekezettel 
együtt Istent dicsőítsék, találkozzanak Is-
tennel és egymással. 

Délelőtt Istent dicsőítő szolgála-
tok készítették elő a jelenlevők szívét a 
Szentírás üzenetére. Együtt gondolkod-
hattunk arról, ahogyan Isten újjá szeretne 
minket teremteni és Ő ezt meg tudja tenni 
az életünk kihívásai közepette is. A rossz 
nem változik jóvá, a tragédia sem alakul 
át áldássá, Isten nem „fájdalomcsillapítót, 
nyugatót” alkalmaz a problémáinkra! Ő 
helyreállítja életünket, meggyógyít. Nem 
fognak eltűnni a megpróbáltatások, de az 
Ő jelenléte mindig gyógyulást és megol-
dást hoz. 

Az imádat alkalmai, a finom ebéd és 
vacsora, a közös beszélgetések, az esti 
sport és a nap minden egyes részlete elő-
segítette azt, hogy Isten áldásait megta-
pasztalják a résztvevők. Hálásak vagyunk 
ennek a napnak a megvalósulásáért!

k.p.

háláját a csomagokkal kapcsolatban. Volt, 
aki már szombat délután örömködve hí-
vott telefonon. Nagyon megindító… Szép 
hetet!”

Volt olyan család, aki be is invitálta a 
fiatalokat és teával kínálta, így lehetősé-
gük volt beszélgetni is. Találkoztak Istent 
kereső családdal is, akinél búcsúzáskor 
együtt imádkoztak. Akadt olyan család, 
aki este sms-t küldött nekem, hogy meg-

kapták a csomagot, és nagyon szépen 
köszönik. Sok fiatal ment gyalog ADRA 
mellényben, mert 1-1,5 km-es körzetben 
több cím is volt, ők kézben cipelték a ne-
héz, ADRA felirattal és logóval ellátott 
táskákban lévő élelmiszert, tisztítószert.

Látványosságai lettünk Szeged belvá-
rosának a többi programmal együtt. Erről 
szól az Ifjúsági Világnap. Felhívni az em-
berek figyelmét Istenre, a Szeretetre.

Köszönjük az ADRA támogatását, kö-
szönjük a szegedi és a sándorfalvi fiatalok 
önzetlen szolgálatát az előkészületek so-
rán, és a résztvevőknek, hogy személye-
sen felkeresték a családokat!

Bátran szervezzünk minél több olyan 
programot, melynek középpontjában a 
kézzelfogható Szeretet áll. Isten áldása 
lesz rajta!

Polgárné Papp Katalin

Zuglói ifi
Nagyszerű ifjúsági szombatot tudhatunk 
a hátunk mögött Zuglóban február 16-án. 
Délelőtt közösen elmélkedhettünk arról, 
hogy ki is az, aki azt mondta, hogy: „Én 
vagyok”. Sokszor nem tudjuk a válaszokat, 
s ezért csak kérdéseket fogalmazzuk meg 
Isten számára. Számon kérjük Istent, hogy 
a problémáinkra miért nem kapunk vála-
szokat. Hibáztatunk és felelősségre vonunk. 
Valóban Isten a felelős ezért? 

Az Ige nem arról szól, hogy ha Jézusra 
nézel, akkor minden sikerülni fog, hanem 

arról, hogy Sátán egy legyőzött ellenség. 
Viszont neked is részesévé kell válnod a 
győzelemnek. Az erő Istentől jön. Nem 
győzhetsz a völgyben, ha nem kaptál erőt a 

hegyen. Jézus győzött, de 
ez a győzelem csak akkor 
lehet a tied, ha Jézus is a 
tied. Ő a Győzelem! 

Délután egy dicsőítő 
alkalmon vettünk részt 
közösen, ahol együtt éne-
kelhettünk megannyi fi-
atallal áldva Isten nevét. 
Végül éjszakába nyúló 
társasjátékestet tartottunk. 

Sok szeretettel várunk 
következő alkalmainkra gyülekezetünk-
ben! 

Magyar Balázs

Önámítástól az újjászületésig
Regionális ifjúsági nap Isaszegen

Élet vagy illúzió
Regionális ifjúsági nap Gyulán

Újra a Gyulai Gyülekezet adott helyet 
annak az alkalomnak, amelyre Békés és 
Csongrád megyéből jöttek fiatalok már-
cius 2-án. A szombatiskola, a délelőtti és 
a délutáni alkalmak üzenete által Palotás 
Kristóf és Osvald László vezetésével Is-
ten arra hívta fel a figyelmünket, hogy le-
gyünk azok az emberek, akik pozitív nyo-
mot hagynak maguk mögött, a körülöttük 
élő emberek életében. Ne legyünk áldoza-
tai a minket körülvevő világ feje tetejére 
állított értékrendjének, hanem legyen bá-
torságunk életünk legjobb verzióját élni! 

A jó idő, a fiatalok szolgálata, a jó be-
szélgetések, az éneklés, a kedves fogadta-
tás, a lelki üzenet, a finom ételek, az esti 
sport mind hozzájárult Isten közelségének 
a megtapasztalásához. Köszönjük!

k.p.

Az  Adventista  félóra   
következő  műsorát   

április  5-én,  pénteken,   
13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.

Palotás Kristóf ifjúsági osztálytitkár  
motivációs igehirdetése

Az isaszegi fiatalok szolgálata
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Immár negyedik alkalom-
mal kerül megrendezés-
re a tiborszállási Péchy 
László Adventista Általá-
nos Iskolában a Csendes 
hét elnevezésű program, 
melynek keretein belül 
bibliai igazságokat, törté-
neteket tanulmányozunk 
vagy bibliai személyek 
életével ismerkedünk 
meg. A lassan hagyo-
mánnyá vált hetet ezen 
alkalommal a bibliai szuperhősök tették 
izgalmassá, ugyanis a hét minden napján 
1-1 bibliai személlyel ismerkedtünk meg, 
és fedeztük fel életükben Isten csodálatos 
vezetését. 

A délutáni programok tették igazán 
valódivá a megismerést, hiszen hőseink 
történeteinek jellegzetes tárgyait alkottuk 
újra és éltük át azokat a pillanatokat, ame-
lyekbe ők kerülhettek annak idején. El-
készítettük Dávid hárfáját, Eszter királyi 
jogarát, a Tízparancsolat kőtábláit, Noé 
történetéből megalkottuk a szivárványt és 

megfőztünk egy olyan ételt, amelyet Dá-
niel is biztos szívesen fogyasztott volna. 

A hetet egy szombati alkalommal 
zártuk, ahol megismerkedtünk, illetve fe-
lelevenítettük a legnagyobb Hőst. Jézus 
Krisztusról tanultunk, és ebben segítsé-
günkre volt és Isten üzenetének tolmácso-
lása által Dankó Ferenc TET titkár. 

Az Úr különös és csodálatos módon 
használta fel ezt az alkalmat arra, hogy 
az iskola diákjainak, pedagógusainak és a 
megjelent testvéreknek felbuzdítsa szívét 
és lelkét Isten keresésére és szolgálatára. 

Jézus Krisztus a legnagyobb szuperhős, és 
gyermekeink nagy érdeklődéssel figyel-
ték ennek a ténynek az alátámasztását. 
Hiszem, hogy Isten mindent feltud hasz-
nálni annak érdekében, hogy kimutassa 
hatalmas szeretetét és megmentő kegyel-
mét. Mi pedig ennek eszközei vagyunk, és 
szívmelengető érzés, hogy egy-egy ilyen 
alkalommal láthatjuk diákjaink érdeklődő 
tekintetét. Remélem, hogy Isten az ő éle-
tükben is képes változást előidézni. 

Szeretettel kérek minden Testvért, 
hogy imában emlékezzen meg az iskoláról 
és annak tanulóiról, mert hiszem azt, hogy 
az ima az egyetlen megoldás mindarra, 
amivel diákjaink és szüleik küzdenek!

Csomó Hajnalka
iskolalelkész

Szuperhősök költöztek Tiborszállásra! 

Nagy várakozással tekintettem a hétvége 
elé, mert a csapat sokat dolgozott az előké-
születeken. Pénteken este kezdtünk vacso-
rával és áhítattal. A hétvége témája A nagy 
küzdelem című könyv volt. 

Ócsainé Bartalos Klára beszélt nekünk 
a nagy küzdelemről, majd Cserpán Ádám-
mal – Saul király életén keresztül – „a kis 
küzdelembe” nyertünk bepillantást, ami a 
mi életünkben is zajlik. Az estét kóruspróba 
zárta, majd a lányokkal elmentünk a szállás-
ra, a helyi kerakos gyülekezetbe. Köszönjük 
a testvéreknek, hogy befogadtak minket! 

Szombaton finom reggeli után foly-
tattuk a programot. A szombatiskola alatt 
A nagy küzdelem fejezeteit beszéltük át, 
minden fiatal bemutatta néhány mondattal, 
idézettel az általa választott egy-két részt. 
Az igehirdetést néhány csodálatos kórusmű 
és egy különlegesen illusztrált gyermektör-
ténet előzte meg. Erdődi Péter megerősített 
bennünket, hogy Sátán már legyőzött ellen-
ség, és mi is győzhetünk Krisztusban bízva. 
A közös ebédet követően 5-6 fős csapatokra 
oszlottunk, és bejártuk a város egy részét A 
nagy küzdelem projekt szórólapjaival. A 
hideg ellenére nagyon jól éreztük magunkat 
az emberek – és főként kutyusok – társa-
ságában. Isten megáldott bennünket, mert 

hamar végeztünk a területünkön, a kincset 
is megtaláltuk. Visszaérve a gyülekezetbe 
teával kínáltak minket, majd folytattuk A 
nagy küzdelem fejezeteinek megismerését. 
A vacsorát követően még néhány játékra is 
futotta energiáinkból. 

Este 10 óra körül a csapat nagy része 
elindult haza, ki közelebbre, ki távolabb-
ra, hiszen vendégeink többek között Rá-
ckevéről, Székesfehérvárról, Miskolcról, 
Pécs és Győr környékéről érkeztek. 

Köszönjük Istennek a jó időt és a ta-
pasztalatokat, melyekben részünk volt. 
Hálásak vagyunk a helyi gyülekezetnek 
és a szervezőknek, hogy ennyit dolgoztak 
értünk! Reméljük, hamarosan ismét talál-
kozunk!

Jónás Katalin

Egy fiatal tapasztalatai
Ifihétvége Szolnokon, 2019. február 22–23.

Jubileumi ünnepély
100 éves az Üdv- és Adventi Énekek 

Az Üdv- és Adventi Énekek 100 éves jubileu-
ma alkalmából ünnepséget szervezünk 2019. 
május 18-án szombaton Gáborjánban, a 
faluházban, 10 órai kezdettel.

Ezt a kottás énekeskönyvet ugyanis 1918-
ban adták ki, és bár az ünnepélyes megemlé-
kezésre tavaly nem sikerült sort keríteni, most 
szeretnénk megvalósítani. Vendégeink lesznek 
dr. Szigeti Jenő és Hegyes-Horváth Géza terü-
leti elnök, valamint az Adventi Rézfúvós Kama-
raegyüttes. 

A részvétel regisztrációhoz kötött. A je-
lentkezéseket a 30/664-3289-es telefonszámon, 
valamint az fattilane74@gmail.com e-mail cí-
men várjuk.

Farkas Attila

Gyermektörténet

Péntek esti alkalom
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Iskolacsengőtől messze, Bózsván, vár rád a 
Fürkészek izgalmas tábora! A kapitányaink 
segítségével idén is felkutatjuk a Zemplén 
kincseit, a csodálatos kvarckristályfogakat, 
csillogó ásványokat. Kirándulunk nappal és 
éjjel, hogy megismerjük az élő erdő titka-
it. A csapatok összemérhetik ügyességüket, 
tudásukat élő sakkban, métában, fociban, 
zászlókészítésben, számháborúban és más 
stratégiai játékokban. Lehetőség lesz lovag-
lásra, kézműveskedésre, sőt a tőrvívás alap-
jainak elsajátítására is. Esténként az árnyék-
színház kreatív, örömteli percei nyújtanak 
felejthetetlen élményt mindannyiunknak. 
A Zemplén kincsei mellett a szív és lélek 
ékességeit is felfedezzük József kalandos és 
csodálatos életén keresztül. 

Mi a jelmondatunk? Mt 7:12 szerint: 
„Amit szeretnél, hogy veled tegyenek, te is 
azt tedd a másikkal!” 

Táborunkba 7–14 éves korú gyermeke-
ket várunk (szülők nélkül). A tábor helyszí-
ne és időpontja: Bózsva, 2019. július 23–30.

Ha képeket vagy videót szeretnél néz-
ni eddigi táborainkról, akkor itt kaphatsz 
egy kis ízelítőt: https://www.youtube.
com/results?search_query=minthacsak-
malettvolna&amp;page=1 

Téged is szeretettel várunk és hozd 
magaddal barátaidat is! (A tábor díján túl 
500 Ft kézműves anyagköltséget is ké-
rünk a résztvevőktől.) 

Frendné Adrienne  
és a válogatott kapitányok

Álmodj velünk és a Biblia egyik  
legnagyobb álmodozójával,  
Jákob fiával, Józseffel!

Te szoktál álmodozni arról, hogy mi leszel, 
ha nagy leszel, vagy hogy hova utaznál szí-
vesen, esetleg milyen ruhákat hordanál? Ha 
igen, akkor gyere velünk Egyiptomba egy 
időutazásra! Ha átszelnéd a sivatagot egy 
teve hátán, ha egy pillantás erejéig bekuk-
kantanál egy börtönbe, ha szívesen felülnél 
a fáraó trónjára, ha kíváncsi vagy a fáraók és 
a piramisok titkára, akkor itt a helyed! 

Hogy hol? Természetesen Balaton-
lellén, a Nílus partján. Hiszen ki szabhat 
határt a fantáziának, az álmodozásnak? 
Miért ne lehetne az idén a Balaton a Nílus 
folyó partja, ahol krokodilok és vízilovak 
tanyáznak?

Az álmok megvalósulásához sok eset-
ben keményen meg kell dolgozni. Hogyan 
lehetnél híres sportoló, ha nem edzenéd az 

izmaidat lovaglással, számháborúval; hí-
res festő, divattervező, ha nem gyakorol-
nád az ecset, az olló használatát kézműves 
foglalkozásokon; híres tudós, ha elmédet 
nem csiszolnád a különböző vetélkedő-
kön? A Szünidei Bibliatáborban erre is 
lehetőséget adunk neked!

Ami még vár: régi és új barátságok, 
hajókázás, fürdés a Balatonban, a kedves 
tanítók, fagyi a Márton cukrászdában és 
még sok meglepetés!

Ha elmúltál már 6 éves, de még nem 
vagy 15, akkor szeretettel várunk a nílusi 
kalandtúrára!

Időpont: 2019. június 24–30. 
A fáradt felfedezőkre igazi felüdülés 

vár az oázisban, avagy az üdülő több mint 
50%-ban modern, fürdőszobás, klímás 
szobáiban. Az új körülményekhez igazod-
va a tábor teljes összege 36 000 forint, 
ami tartalmazza a szállást, az étkezést, 
valamint a tábori programok költségeit.

Jelentkezni június 15-ig vagy a szál-
láshelyek beteltéig lehet az adventista.hu 
honlapon vagy közvetlenül a következő 
linken: https://docs.google.com/form-
s/d/e/1FAIpQLSefusFo4f9NH7mynnM-
rcBA5DzfxNjCtziJsnMzSrTckFbMOtQ/
viewform?vc=0&c=0&w=1 

Kérünk, hogy ezzel egy időben fizess 
be 18 000 forint előleget a következő 
számlaszámra: OTP Bank 11742331-
20008134-00000000 (kedvezményezett: 
Hetednapi Adventista Egyház). A közle-
mény rovatba írd fel a neved és az SZBT 
szót! A befizetést igazoló másolatot a kö-
vetkező e-mail címre küldd el: gyermek-
szolgalatok@gmail.com. 

A felfedezőnek sohasem száll inába a 
bátorsága, ezért a szülőket otthon hagyja! 
Szeretettel várunk 2019-ben is a Szünidei 
Bibliatáborban!

Dóri néni és a tanítók

Időpont: 2019. április 6., 18 óra
Helyszín: Budapest, Székely Bertalan u. 13.

Az elmúlt évek során az ADRA Alapít-
vány számos olyan helyzetben nyújtott 
segítséget, ahol a természet erői, vagy 
éppen az emberi mulasztás okoztak ka-

tasztrófákat. Magyarországon egyedülálló 
módon a világ többi irodái között stratégi-
ai együttműködő partnerünk, a Kelet-Ma-
gyarországi Speciális Mentő Egyesület 
segítségével már első beavatkozóként ott 
lehettünk az árvizeknél, viharkároknál és 
a vörösiszap-katasztrófánál. A mentőcsa-

pat tagjai tudásban, felkészültségben és 
felszereléseikkel továbbra is készen áll-
nak arra, hogy vészhelyzetben oda men-
jenek, ahonnan mindenki más menekül. 
A katasztrófaalap azt a célt szolgálja, 
hogy az ilyen jellegű beavatkozásokat a 
jövőben is végezni tudjuk akár Magyaror-
szágon, akár a környező országokban. A 
2019. április 6-án, a Terézvárosi Adven-
tista Gyülekezetben megrendezésre ke-
rülő segélykoncert ezt az alapot hivatott 
támogatni.

k. p.   

Ifjúsági jótékonysági koncert
                 P R O G R A M A J Á N L Ó           

Kalandok a Nílus partján – Álmodj velünk!
N Y Á R I  T Á B O R  G Y E R E K E K N E K                         A J Á N L Ó    

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

Ha nyár, akkor Bózsva!
Ki a sótartóból!  

Konferencia
2019. április 27., szombat

Előadó: Paolo Benini, az Inter-európai Divízió 
Szombatiskolai és Személyes Szolgálatok, 

valamint az Adventista Misszió Osztályainak 
vezetője. Olaszországi gyülekezetek alapításá-

nál és megtartásánál ért el eredményeket.

Néhány előadáscím ízelítőül:
–  A gyülekezetnövekedés ma is  

lehetséges Európában
–  Mi az eredményes tanítványság  

három titka?
–  Mi a legnagyobb szükséglete  

egyházunknak ma?

a Tiszavidéki Egyházterület elnöksége
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Lemberg megyében – Ukrajnában – a 
Bárvinok szanatóriumban február 13-tól 
24-ig „Jézus lábnyomán” címmel egy 
evangelizáción vehettünk részt. Minden 
reggel 7 órakor kezdődött a program. Ima-
alkalom, majd torna, azután 8-kor reggeli. 
9 órakor kezdődtek a délelőtti előadások. 
Először egészségügyi témában Ábrámov 
Péter orvos testvér adott tanácsot, hogyan 
tudjuk megőrizni az egészségünket. 

Meleszj Vitálij, a Nyugati Egyházte-
rület Missziós Osztályának vezetője volt a 
program házigazdája és egyik szervezője. 
Gyürüs Anna és István lelkész házaspár 
Magyarországról tartották az előadásokat, 
akik a Magyar Unió ajánlásával jöttek el 
Ukrajnába. Abban, hogy megrendezés-

re kerüljön ez az evangelizáció, sokat 
segített a Magyar Unió, jelentős anyagi 
támogatással, valamint sok könyvvel, a 
magyarok közti szolgálathoz. Külön meg 
kell említeni Csizmadia Róbert uniótitkár 
személyes közreműködését a program 

magyar részről történő 
megszervezésében. 

A 10 nap alatt a je-
lenlevők megismerhet-
ték Palesztina területeit, 
amelyekről a Biblia em-
lítést tesz. Láthatták azo-
kat a helyeket, ahol Jézus 
is járt: a Jordán folyót, 
ahol Jézus megkeresztelkedett; Kánát, ahol 
a vizet borrá változtatta; Jézus kedvenc 
városát, Kapernaumot; a Genezáreti-tavat, 
Gecsemánét, Masszadát, Jeruzsálemet és 
még sok mindent. Az előadások második 
részében a hallgatók elgondolkozhattak 
azokon a bibliai verseken, amik az adott 
helyhez kötődnek. A programot magyarról 

ukrán nyelvre Bíró 
Róbert lelkész fordí-
totta, aki részt vett a 
szervezésben is. 

A jelenlevők 
használhatták a sza-
natórium kínálta 
természetes gyógy-
módokat, különbö-
ző vízkezeléseket, 
masszázst, valamint 
a szaunát. A konyhai 
személyzetnek és a 
tapasztalt szakácsok-
nak köszönhetően 
mindig finom, kizá-

rólag növényi alapú ételeket fogyaszthat-
tunk, a főzőtanfolyamokon pedig azt is 
meg lehetett tanulni, hogyan kell elkészíte-
ni ezeket az egészséges ételeket. 

A program utolsó alkalma a szombati 
nap volt. Az ünnepélyes istentiszteleten 

rész vett többek között a Nyugati Egyház-
területtől Sevcsuk Valentin lelkész testvér, 
aki a terület Lelkészi Osztályának a ve-
zetője. Az alkalmat még ünnepélyesebbé 
tette Michail Iváscsenko és Rita Tkacsen-
ko énekszolgálata. 

Azonban a legfőbb esemény a három 
személy – Okszána, Dániel és Vilhelm 
– keresztsége volt, akik a „Jézus lábnyo-
mán” című evangelizáció hatására indul-
tak el Jézus lábnyomán.

Rajtuk kívül még öt ember jött előre, 
akik a közeljövőben szeretnének megke-
resztelkedni. Értük Gyürüs István lelkész 
imádkozott.

A keresztség után a Nyugati Egyház-
terület képviselői megköszönték a kedves 
Gyürüs házaspárnak az odaadó, önzetlen 
szolgálatot, átadtak egy búcsúajándékot 
és közös, örömteli énekkel, majd pedig 
imával fejezték be a programot.

Bízunk abban, hogy Isten igazságának 
elhintett magvai az emberi szívekben bő 
termést hoznak az örökkévalóság számá-
ra, és hogy a közeljövőben még lesznek 
hasonló, magyar programok a szanatóri-
umban és Kárpátalján is.

Litovcsenkó Szergej és Bíró Róbert

Evangelizáció Ukrajnában

A március 15-ei hosszú hétvége izgalmas, 
különleges és fantasztikus volt a Szegedi 
Gyülekezetből nyolcunknak. Még janu-
árban jött az ötlet, hogy lepjük meg két 
testvérünket – a lelkészünk, Osvald László 
szavaival élve egy „korábban született fia-
tal” testvérnőnket, aki 74 éves és egy fiatal 
testvérünket –, akik még nem utaztak re-
pülőn. Repüljünk el Rómába! Kezdődött a 
szervezés: résztvevők, utazás, szállás.

Március 14-én csütörtökön kora reg-
gel szállt fel a gépünk és három csodála-
tos napot tölthettünk az „örök városban”. 
Kora tavasz van, a fák még kopaszak, de a 
szabadban érik a narancs, a citrom, és már 
nyílnak a gyönyörű virágok.

A Colosseum, a Spanyol lépcső, Trevi 
kút, Loyolai Szent Ignác templom, Panthe-

on, Titus diadalíve, Minerva terének elefánt-
ja, Angyalvár, a Vatikánban a Szent Péter tér 
és a bazilika, a Circus Maximus, a Piazza 
Navona, a monumentális romok, rengeteg 
látnivaló. Fantasztikus alkotások, de kis 
csoportunk talán legjobban az őskereszté-
nyek rejtett lakóhelyét, a katakombákat sze-

rette volna látni. Ellátogathattunk oda, ahol 
bár üldözések közepette, mégis megélhették 
keresztény hitéletüket. Láthattuk az isten-
tisztelet helyét, a szállásokat, a konyhát, a 
temetkezési helyeket. Megrendítő volt be-
járni a zegzugos folyosókat.

A szombat délelőttöt az egyik helyi 
gyülekezetben töltöttük, ahol nagy szere-
tettel fogadtak bennünket.

Isten áldásait élvezhettük mindennap. 
A reggeli áhítatokat néha a szabadban tar-
tottuk meg, de az esti áhítatok sem ma-
radhattak el, amiket nagy beszélgetések 
követtek. Ez alatt a rövid idő alatt még 
jobban összekovácsolódott a kis csapat, 
rengeteget nevettünk, boldog, örömteli 
napokat töltöttünk együtt. Vasárnap reg-
gel kicsit fájó szívvel az elválás miatt, de 
rengeteg élménnyel feltöltődve indulhat-
tunk haza.

Kecskés Mária

Meglepetés római vakáció
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Egy háromgyermekes anyuka számára kért 
segítséget Béládiné Fazakas Ildikó, ADRA 
önkéntes testvérnőnk. A gyermekeit egye-
dül nevelő anyukának legkisebb gyermeke 
tartós beteg, ezért munkát nem tud vállalni. 
Összes bevétele a GYES és a családi pótlék, 
így nagyon-nagyon nehéz a megélhetésük.

A számlák kifizetése után a kis csa-
ládnak semmi nem marad élelemre, 
gyógyszerre. Elromlott a mosógépük, és a 
vasalójuk sem működött. Testvérnőnk és 
férje többször segélyezte őket, de most, a 
nagyobb szükség miatt segítséget kért az 
ADRÁ-tól is.

Ekkor a fenti igevers jutott eszembe, hi-
szen három nappal előtte egy jó állapotban 
lévő,  jól működő, használt mosógép-fel-
ajánlást kaptunk. Pappné Szigeti Gyopár 
önkéntesünk közreműködésével pedig egy 
vasalót is kaptunk adományozás céljára.

Milyen csodálatos, ahogyan Istenünk 
munkálkodik és adományozásra, jó csele-
kedetekre indítja szíveinket! És pontosan 
akkor, amikor egy rászorulónak a legna-
gyobb szüksége van a cselekvő, együtt 
érző szeretetre!

Az ADRA Operatív Bizottsága anyagi 
támogatást is megszavazott e nehéz sorsú 

anyukának, így egy 
kis enyhülést tudtunk 
vinni a mindennapja-
ikba.

Szívből köszön-
jük Béládi Gábornak 
a lelkes segítőkész-
ségét és fáradozását, 
amiért személyes se-
gítségnyújtásán felül 
az ADRA által ado-
mányozott mosógépet 
és ajándékdobozokat 
is elszállította a ked-
vezményezett részére. 
A háromgyermekes 
anyuka felettébb hálás 
volt a segítségért!

 Ezúton köszönjük meg mi is nektek 
az anyagi és természetbeni adományokat, 
melyekkel lehetővé teszitek, hogy nehéz 
sorsú embertársaink gondjain enyhítsünk.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

A Gondviselés csodái
„És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek,  
és én már meghallgattam” (Ézs 65:24).

Teológia alapszak
Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, 
akik Isten iránti elkötelezettséggel és hi-
vatástudattal teológus, vagy lelkipásztori 
szolgálatra készülnek, akik gyülekezeti 
szolgálatukat alaposabb bibliaismerettel 
szeretnék végezni, illetve a Biblia tanul-
mányozásához tudományos ismereteket 
szeretnének gyűjteni.

Az alapképzés hároméves: nappali vagy 
levelező formában.

A záróvizsgát tett hallgatók Teológus 
(BA) diplomát kapnak. 

A jelentkezés feltételei:
Jelentkezési lap, melyhez az alábbi doku-
mentumokat is csatolni kell:
–  érettségi bizonyítvány másolata;
–  önéletrajz;
– lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak 
azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adven-
tista Egyháznak).

Jelentkezési határidő: 2019. április 15.

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:
a) Írásbeli felvételi teszt (60 perc): 

Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliu-
mából.

b) Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. 
könyvéből és Márk evangéliumából.

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

Teológia mesterképzés
Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, 
akik felsőoktatásban szerzett oklevéllel 
rendelkeznek és a Biblia tanulmányozásá-
hoz egyetemi szintű tudományos ismere-
teket szeretnének szerezni.

A mesterképzés kétéves (4 félév), a tanó-
rák tömbösített formában kerülnek meg-
tartásra.

A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles 
teológus (MA) diplomát kapnak.

A képzés során két specializáció közül le-
het választani:
1. Adventista tanulmányok
2. Keresztény művelődéstörténet

A jelentkezés feltételei:
Jelentkezési lap, melyhez az alábbi doku-
mentumokat is csatolni kell:
–  felsőfokú oklevél másolata;
–  önéletrajz;
– lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak 
azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adven-
tista Egyháznak).

Jelentkezési határidő: 2019. április 15.

A felvételi vizsga írásban és szóban tör-
ténik: A vizsga anyaga és követelményei 
megtalálhatóak az intézmény honlapján.

A felvételi vizsga helye és időpontja:
Adventista Teológiai Főiskola, 2119 Pécel, 
Ráday u. 12. 2019. június 30. (vasárnap) 
de. 10 órától.

Szakirányú továbbképzések
Felsőfokú diplomával rendelkezők szá-
mára az alábbi szakirányú továbbképzé-
seket hirdetjük meg:
–  családi életre nevelés,
–  életmód-tanácsadó teológus,
–  életmód-tanácsadó lelkigondozó.

Jelentkezési határidő: 2019. július 15.

További részletek és a jelentkezési lap le-
tölthető a főiskola honlapjáról (www.atf.
adventista.hu), vagy a Tanulmányi Hiva-
taltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Rá-
day u. 12; telefon: 30/668-6333; e-mail: 
atf@adventista.hu).

ATF

Az Adventista Teológiai Főiskola felvételi tájékoztatója
a 2019/2020-as  tanévre

Új képzés!

Ildikó az ajándékdobozokkal  
és a mosógéppel



AdventInfo

10

Tegye fel a kezét, aki közületek harmad- 
vagy negyedgenerációs adventista! És ki 
mondhatja el magáról, hogy ő már az 5. 
generációja egy hívő családnak? Na, és ki 
az, aki 5. generációs, és még mind élnek 
az előtte levők? Sajnos itt már nem sok 
kéz emelkedhet fel… Viszont nemrégiben 
hallottam egy családról, ahol ez a ritka 
szép helyzet van, és örültem, hogy készek 
mesélni nekünk is kicsit magukról. Purákné 
Kis Bettit kérdeztem a családjáról.

– Hogy mutatnád be ezt az 5 generációt?
– Dédnagymamám 91 éves, még mindig kü-
lön háztartásban él, ahol főz, mos, takarít, 
van kertje is, aminek a gondozásához már 
segítséget kap a családtól. 4 gyermekétől 
11 unokája, 17 dédunokája és 11 ükunokája 
született.

Nagymamám pár utcával arrébb él a 
nagypapámmal. Nyugdíjas koruk óta, meg 
persze előtte is, ők csak a családért, a hit-
testvérekért dolgoztak. Nagypapám most a 
békési gyülekezet gondnoka. Nagymamám 
meg nagyon szeret sütni, nincs olyan alka-
lom, hogy ne lepne meg minket valami fi-
nomsággal.

Édesanyám idősekkel foglalkozik: há-
zilag nyújt segítséget nekik. Nagyon szere-
tik őt a gondozottjai, hiszen Isten szeretete 
sugárzik róla, minket is sokszor szinte csa-
ládtagnak tartanak, Bálintnak is küldenek 
ajándékot.

Én jelenleg a kisfiunkkal, Bálintkával 
vagyok itthon, egyébként környezetmérnök-
ként végeztem az egyetemen tavaly.

– Miként lett belőletek adventista?
– A legérdekesebb dédnagymamám megtérése, 
hiszen a további generációk már belenőttek, 
beleszülettek az adventizmusba. Dédi tanyán 
lakott akkoriban, és arra lett figyelmes, hogy 
a szomszédai nagyon kedvesek, barátságosak 

és segítőkészek. Ők szombatonként énekelve 
mentek haza, és ez nagyon megtetszett neki, 
meghívta őket magukhoz, persze a család na-
gyon szívesen ment. Sokat énekeltek közösen, 
kaptak Bibliát, amit főként dédnagypapám ol-
vasott előszeretettel, nagy figyelemmel. Míg 
ők eljártak a bibliaórákra, a fiatal szomszéd-
lány vigyázott a gyermekekre, így nyugodtan 
figyelhettek Isten Igéjére. A dédszüleim végül a 
következő év tavaszán meg is keresztelkedtek.

– Miben ad pluszt a kapcsolatotoknak, 
hogy nemcsak rokonok, de hittestvérek is 
vagytok?
– Mindenképpen plusz, hogy a hitbeli dol-
gokról is tudunk beszélgetni, valamint hogy 
közösen tapasztalhatjuk meg az ima erejét. 
Nagyon jó érzés nekem tudni, hogy sokan 
imádkoznak értem/értünk, bármi történjen 
is. Ha pedig valami rossz dolog történik a 
családban, tudjuk egymást támogatni Isten 
segítségével. Gyerekkoromban például so-
kat aludtam dédnagymamámnál, és nem 
kicsi a rokonság, de hallottam, ahogy név 
szerint imádkozik mindenkiért.

– Mit szeretnétek, ha Bálintka továbbvin
ne majd tőletek?
– Mindenképpen az Istenbe vetett hitet és 
bizalmat. Úgy gondolom, a dédnagymamám 
is ezért kapta Istentől ezt a hosszú életet, 
mert mindig Őrá tekintett, ha bármi volt, 
mindig Istenhez fordult. Nem azt mondom, 
hogy nem kell az egészséges táplálkozás, a 
sport, a pihenés stb., de ezek mind nem so-
kat érnek, hogyha nincs ott Isten a háttérben, 
ha nem tudjuk a gondjainkat elé letenni, és 
nem tudunk neki mindenért hálásak len-
ni. Ezenfelül szeretném, ha ő is önzetlenül 
adna másoknak, szeretettel fordulna mindig 
az emberekhez és tudná, hogy az élet nem 
könnyű, viszont ha Istennel jár, akkor van, 
akinek átadja a terhet.

Cz. O.

Nagy örömben lehetett része a Szegedi 
Gyülekezetnek. Purák Szabolcs és kedves 

felesége, Bettina egy igazi kis birkózót 
kaptak az Úrtól, Bálintot, akiért együtt 
imádkoztunk március 9-én szombaton, 
áldást kérve a gyermekre és a család vala-
mennyi tagjára. 

Az ünnepélyes istentiszteleten sok 
érdeklődő és barát is részt vett, és bizton 
mondhatom, mindenki arcára mosolyt 
csalt ez az életerős fiatal teremtés és az 
a tudat, hogy Isten jelen volt közöttünk. 

Dr. Mihalec Gábor a szülők számára szóló 
igehirdetés által valódi elköteleződés kért 
tőlük, ezzel is megalapozva és irányt adva 
Bálint lelki fejlődésének. Az útravaló 
gondolatokat Osvald László a gyülekezet 
lelkésze mondta el, melyben a gyülekeze-
tet kötelezte el a legkisebbek felé, azzal a 
jelmondattal, hogy „Jézusnak a legkisebb 
is számít!”

Oslo

A legkisebb is számít!
Gyermekbemutató Szegeden

Gyermekbemutató Geszten
A Geszti Gyülekezetben bemutattuk az 
Úrnak Sárközi Krisztián és Rácz Lívia 
második gyermekét, Noelt, 2018. novem-
ber 3-án. A felajánló imát Farkas Attila 
helyi lelkész mondta, aki igehirdetésében 
hangsúlyozta a család fontosságát a gyer-
meknevelésben. 

Istenünk áldja meg a kis Noelt test-
vérével, Árminkával és egész családjával 
együtt!

F. A.

Ahol az üknagymamától kezdve 
mindenki adventista
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özv. Veres Sándorné
sz.: Jónás Róza

1933–2018

Özv. Veres Sándorné 1933. szeptember 16-án 
született Bagamérban. Nyíri Teréz és Jónás Sán-
dor ötödik gyermekeként. 

Nehéz gyermekkora volt. Korán férjhez is 
ment. 1948-ban házasságot kötött Veres Sán-
dorral, akivel negyvenöt évet éltek együtt jó-
ban-rosszban. Házasságukból hét gyermek szü-
letett: Károly, Emma, Ilona, Julianna, Vilmos, 
Jolánka, Imre. Háztartásbeli volt. Nehéz körül-
mények között nevelték gyermekeiket. 

Huszonöt évvel ezelőtt Bagamérból Körös-
nagyharsányba költözött. Sokat betegeskedett. 
Haláláig a Hetednapi Adventista Egyház Geszti 
Gyülekezetének a tagja volt. 

2018. április 12-én a gyulai kórházba került. 
2018. június 6-án elaludt az Úrban. Temetésén, 
mely a körösnagyharsányi temetőben volt, Far-
kas Attila helyi lelkész hirdette Jézus Krisztus 
második eljövetelébe vetett áldott reménységet a 
gyászoló család tagjainak. 

Istenünk adjon minden gyászoló szívébe ál-
dott reménységet, az Ő nagy kegyelméből!

F. A.

  

Allacher Ottóné
sz.: Havasi Edit 

1933–2018

Havasi Edit néni 1933. november 27-én szüle-
tett, Balatonszőlősön. Édesapja hentes-mészáros, 
édesanyja családanya volt. Iskoláit Balatonfüre-
den és Veszprémben végezte. Hét testvérével a 
nagy távolság ellenére gyalog jártak iskolába. 
Veszprémben vendéglátós iskolát végzett.

1951-ben kötött szövetséget Istenével, hitét 
példamutatóan élte meg.

Az ötvenes években mandulatörésből élt. 
Később a Balaton étterembe került, kávéfőző-
ként, pultosként dolgozott, de a szombatot így 
is tartotta. Későbbiekben kalkulátorként, üzlet-
vezető helyettesként dolgozott. Végtelenül pre-
cíz, szabálykövető volt. A munkája nagy odafi-
gyelést, pontosságot igényelt, de a háztartását, 
konyháját hasonló módon vezette. 

A Balaton étteremben ismerkedett meg 
későbbi férjével Allacher Ottóval, akivel 1961. 
november 26-án összeházasodtak. Férje rövide-
sen beteges lett. Több mint 40 éven keresztül 
végtelen türelemmel ápolta.

Egyetlen fia 1965-ben született, akiből mér-
nököt nevelt. Unokái születését nagy örömmel 
fogadta, sokszor hozta őket haza óvodából, ze-
neiskolából, edzésről. Nagyon büszke volt rájuk. 

1918 augusztusában hirtelen szédülésre pa-
naszkodott, innen kezdve szorult családja segít-
ségére. Hitét, tiszta gondolkodását élete utolsó 
napjáig megőrizte. A feltámadás reménységében 
2018. november 1-jén csendben elaludt. 

Egykori és jelenlegi lelkipásztorai Kalocsai 
Tamás, Tóth Szilárd és Szabó Attila búcsúztat-
ták Balatonfüreden 2018. november 12-én. 

Nyugodjon békében a boldog feltámadás 
és Jézus Krisztus közeli eljövetelének napjáig!

KáTé

  

Jáger Jánosné
sz.: Kéri Eszter

1932–2018

Jáger Jánosné, született Kéri Eszter 1934. már-
cius 24-én látta meg a napvilágot Nemesvámo-
son. A hétgyermekes adventista család harma-
dik gyermekét a szülők szeretetben és istenféle-
lemben nevelték. 

Fiatalon, 1949. szeptember 22-én kötött 
szövetséget az Úrral. A Nemesvámosi Gyüle-
kezett aktív tagja volt, míg egészsége engedte 
szívesen vállalt szolgálatot.

1965. január 10-én kötött házasságot Jáger 
Jánossal, mely frigyből két gyermekük született, 
Katalin és Márta, akiket szeretetben neveltek 
fel. Életében a munka mellett a család ellátása 
foglalta el a fő helyet. Nagy örömöt jelentet 
számára három unokájának születése, akik sok 
vidám percet hoztak a nagyszülők életébe. Bol-
dogság volt számára, mikor unokái meglátogat-
ták, és amikor az egész család együtt lehetett.

Az élet nehézségei őt sem kerülték el, de az 
Úr mindig adott kellő erőt annak elhordozásá-
ban. Az elmúlt 12 évben több betegséggel kellett 
megküzdenie így ereje is egyre fogyatkozott. 

2016. március 21-én nagy fájdalmat jelentett 
számára férje elvesztése, akivel 51 évig éltek bol-
dog házasságban. Ettől kezdve egészségi állapota 
fokozatosan romlott, míg a betegség 2017 júliu-
sában ágyba kényszerítette. Állapotának romlását 
– szerető családja fáradságot nem ismerő ápolása 
mellett –, türelemmel viselte, míg végül 2018. 
november 20-án csendesen megpihent.

A Nemesvámoson, november 27-én meg-
tartott gyászszertartáson Kalocsai Tamás és 

Szabó Attila szólták Isten vigasztaló üzenetét 
Prédikátor könyve 7:2 alapján: „Jobb a gyászo
lók házához menni, mint a lakodalmas házhoz, 
mert minden embernek ez a vége. Szívlelje meg 
ezt, aki él!”

KáTé

  

Kelecsényi Mária
sz.: Varga Mária

1933–2018

Kelecsényi Mária 1933. január 27-én született 
Gyömrőn, egy kis család második gyermeke-
ként. Fiatal korában többször veszélyben for-
gott az élete. Egyik alkalommal egy orosz tiszt 
akarta lelőni, másik alkalommal egy taposóakna 
robbant fel alatta. Bár súlyosan megsérült, az Úr 
megmentette életét. 

Az 1950-es évek elején kezdett önálló éle-
tet, sok küzdelem és nehézség közepette, de Isten 
gondot viselt róla. Öt gyermeke született: Károly 
(1953), Marika (1955), Zsuzsa (1959), Imre 
(1963) és Márti (1964). 1959-ben találkozott dr. 
Tarjáni Géza ügyvéd testvérrel, aki segített neki 
abban, hogy megismerje az Urat. Keresztségre 
Bánfiné Roóz Magdolna bibliamunkás készítette, 
majd 1960. január 9-én szövetséget kötött az Úrral.

Gyömrőn nagyon gyorsan beilleszkedett 
a gyülekezetbe. Missziós lelkülete, jó termé-
szete miatt mindenki előtt kedvességet talált. 
Nagyszerű képességet kapott az Úrtól arra, 
hogy könnyen ismerkedjen emberekkel és meg-
vallhassa hitét. Minden reggel így imádkozott: 
„Uram, add, hogy ma is találkozzak olyan embe-
rekkel, akiknek bizonyságot tudok tenni rólad!”

1996-ban megismerkedett Kelecsényi Fe-
renccel, aki Ausztráliában élt. Decemberben 
Ausztráliába költözött és összeházasodtak. Férjét 
hősiesen ápolta, aki 10 év házasság után, 2006-
ban elhunyt. Ausztráliában maradt és Márti lánya 
2008-ban költözött hozzá, hogy gondját viselje.

2010-től kezdve minden évben tavasszal 
hazautazott Gyömrőre, majd ősszel visszatért 
Ausztráliába. Ebben az évben nagyon legyen-
gülve ért haza és júniusban kiderült, hogy előre-
haladott daganatos megbetegedése van. Utolsó 
hónapjaiban is nagyon tevékenyen tett bizony-
ságot hitéről. Bár fizikailag rohamosan gyen-
gült, de lelkileg erős volt. Gyermekei felvált-
va ott voltak mellette, ami végtelen örömöt és 
megnyugvást jelentett neki. Vigasztalta, bátorí-
totta családját és a látogatókat, hogy tartsanak ki 
mindvégig, mert Isten jó! 2018. december 4-én, 
szerettei körében adta vissza életét Teremtőjének.

Hisszük, hogy hamarosan találkozunk vele 
az igazak feltámadásakor!

SziA

Búcsúzunk...
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A D R A  h í r l e v é l

Az egyik legnépszerűbb ifjúsági program, az Ének és 
Sport Napok időpontja az idei évben egybeesett a Glo-
bális Ifjúsági Nappal (GYD), amikor is a szervezők az 
ADRA képviseletére hívták a program fiatal résztvevőit. 
A program keretében hajléktalanok, illetve rászoruló 
családok részére kézbesítettek élelmiszercsomagokat, 
kézzel foghatóvá téve ezzel a reménység üzenetét. 

Fontosnak tartjuk, hogy ilyen és ehhez hasonló 
alkalmak segítségével a fiatal generáció megértse a 

keresztény üzenet gyakorlati megvalósítását, illetve hogy ilyen módon megtapasztalják az önkéntes 
munka jelentőségét. Örömmel tapasztaltuk a lelkesedést részükről.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Március 7-én és 8-án a medgyesegyházi Sché-
ner Mihály Általános Iskola 70 diákja számára 
tartott két instruktorunk alapszintű újraélesztési 
tréninget. Az intézmény befogadta az Élet le-
helete programunkat, melynek keretében a már 
kiképzett diákok további képzését is tervezzük, 
valamint egy tanárokból álló oktatói csoport 
létrehozását, akik fenntartható módon a további 
évfolyamok számára fogják az oktatást végezni, 
illetve a már kiképzett tanulók részére gyakor-
lási lehetőséget biztosítanak majd. 

A program első állomása volt Medgyesegy-
háza, melyet további oktatási intézmények fog-
nak követni. Az Élet lehelete projektet a Tran-
szeurópai Divízió anyagi támogatásával valósul 
meg, ezenfelül az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma, a Rákbetegek Országos Szervezete és az 
Országos Mentőszolgálat is támogatja.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Önkéntesképzés 
Miskolcon
Miskolcon tartottunk képzést önkénteseink és 
érdeklődők számára március 10-én. Fontosnak 
tartjuk, hogy megfelelő információkat adjunk 
át, használható tudással lássuk el azokat, akik 

szeretnének valamilyen módon csatlakozni az 
Alapítvány munkájához. 

A működéssel kapcsolatos tájékoztató után 
az okos segítségnyújtás elveivel foglalkoztunk: 
Hogyan építsünk fel egy programot úgy, hogy 
azzal hosszú távon is szolgáljuk mások javát? 
Majd interaktív beszélgetés során a helyi lehe-
tőségekről beszélgettünk. 

Ezzel kimondott célunk, hogy az emberek 
gondolkodását beindítsuk, elinduljon a tervezés, 
együtt gondolkodás, melyet reményeink szerint 
konkrét tettek fognak követni.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Munkácson, a helyi ADRA Iroda munkatársai 
segítségével kétnapos látogatás során a helyi 
szükségletek felmérését végeztük. Ennek alkal-
mával Munkácson és a környékbeli települések 
elmaradott részein, valamint menekülttáborok-
ban tettünk látogatást. A jövőbeni közös munka 
tervezéséhez alapul vesszük a helyi szükséglete-
ket és az erőforrásokat is, hogy fejlesztési prog-
ramunk olyan módon nyújtson segítséget, hogy 
az hosszú távon is fenntartható legyen. 

A fejlesztés egyik lehetséges területe az 
ivóvíz biztosítása, ugyanis számos településen 

probléma, hogy bizonyos területeken nincsen 
vezetékes víz. A korábbi tevékenységek során 
nagyjából 5 háztartás számára egy fúrt kutat te-
lepítettek, ám nem jutottak el minden szükség-
ben lévőhöz. Tárgyalás történt helyi, magyar 
oktatási intézményekkel is, oktatás-fejlesztési 
program kapcsán: többek között fölajánlottuk 
az Élet lehelete programot a munkácsi Katoli-
kus Líceum számára.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Alapszintű újraélesztési tréning 
Medgyesegyházán

Látogatás Munkácson, a kárpátaljai 
ADRA Irodánál

Fiatalok az ADRA színeiben a Globális 
Ifjúsági Napon (GYD) Szegeden

Képzés ADRA-önkéntesek 
részére

HELYESBÍTÉS! – A 2019 februárjában megjelent  
AdventInfóban a Budapest-Terézvárosi Gyülekezet-
ben (Bp., Székely Bertalan u. 13) megtartandó kép-
zés időpontja tévesen lett meghirdetve. A képzés 
helyes dátuma április 7., 10 órai kezdéssel.

További időpont és helyszín: június 30–július 1.,  
Bózsva, Esze Tamás u. 16 – Katasztrófahelyzetek keze-
lése, segítségnyújtás.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik érdeklődnek 
egyházunk szeretetszolgálata iránt, az önkéntes 
munkák iránt és szeretnének részt vállalni a segít-
ségnyújtó cselekedetekben megnyilvánuló misszió-
munkában.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs


