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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2019. április 27.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXI. évfolyam 4. szám

Meglepetések és kihívások
Bibliai Olimpia döntő és Ifjúsági nap

„Egy meglepetésekkel, kihívásokkal teli 
nap vár rád!” – szólt a 2019. április 13-án, 
a Terézvárosi Gyülekezetben megrende-
zésre kerülő Bibliai Olimpia döntőjének 
és egyben Ifjúsági napnak a beharango-
zója.  

S valóban, az olimpia 2018–2019-es 
idénye sok újdonságot tartogatott. A meg-
újult struktúrában kettőre (gyülekezeti és 
országos döntő) redukáltuk a fordulókat, 
és mindezt az iskolaévhez igazítottuk. 
Emellett két igazán izgalmas könyv, Jó-
zsué és az Apostolok cselekedetei került 
feldolgozásra. Illetve, a döntőt ezúttal egy 
ifjúsági nappal kapcsoltuk össze. 

S hogy milyen meglepetéseket és ki-
hívásokat tartogatott számunkra ez a kü-
lönleges szombati alkalom?

  Megtapasztalhattuk, hogy a Szentírás 
összeköt bennünket. Az ország min-
den pontjáról érkező versenyzők és 
hozzátartozóik mellett az olimpián 
külön csapattal képviseltette magát a 
Vajdaság, illetve volt több, más fele-
kezethez tartozó résztvevő is.  

  A közös éneklés, a 
szombat reggeli biblia-
tanulmányozás, a közös 
beszélgetések pedig még 
közelebb hoztak bennün-
ket egymáshoz.
  Palotás Kristóf or-
szágos ifjúságvezető 
igehirdetése „Ítélet vagy 
feladat” címmel – Józsué 
könyvének 1. fejezete 
nyomán – Istentől kapott 
elhívásunkat erősítette.
  Ugyanakkor a 68 

versenyző számára a nap legnagyobb 
kihívása kétségkívül a tesztlapok ki-
töltése volt.

  Öröm volt látni azt is, ahogy a javítók 
és a segítők jó lelkülettel és teljes ösz-
szhangban végezték szolgálatukat.

  S míg a javítás zajlott, a Szabó Cson-
gor programozó testvérünk által lét-
rehozott interaktív kvíz segítségével 
minden résztvevő ízelítőt kaphatott a 
Bibliai Olimpia kérdéstípusaiból. Ez 
egy kedvcsináló, külön forduló is volt 
egyben, extra nyereményekért (Ván-
dor magazin és az első három helye-
zettnek három powerbank).

  A napot a várva várt eredményhirde-
tés és a jutalmak (tábori részvételhez 
különböző mértékű támogatások, 
könyvutalványok, tabletek és a fődíj: 
egy izraeli út) átadása zárta, melyet 
az Ifjúsági Osztály részéről Palotás 

Együtt a csapat

Nagy munkában a javítók

Egyéni versenyzők – 1. Egyéni versenyzők – 2.
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Kristóf, a Dunamelléki Egyházterü-
let részéről Bihari Csaba és a Bibliai 
Olimpia szervezői részéről Zoboki 
Nóra nyújtott át.

  Az idáig beérkező visszajelzések – 
„A versenyre együtt tanultunk min-
dennap. Így nemcsak Isten Igéjéhez, 
hanem egymáshoz is közelebb kerül-
tünk.” „A Bibliai Olimpia visszahozta 
a közös családi áhítatokat.” – abban 
erősítenek meg, hogy van értelme a 
Bibliai Olimpiának. 
Tehát, lesz folytatás! A 2019–2020-

as évben ősszel a Bírák könyvével, 2020 
tavaszán pedig Márk evangéliumával vá-
runk mindenkit!

A kiírás és a regisztráció, valamint az 
idei döntőn készült képek és a nyertesek 
névsora hamarosan elérhető a bibliaiolim-
pia.org honlapon!

Végezetül, hála és dicsőség az Isten-
nek azért, mert minden résztvevő, minden 
kísérő, minden felkészítő nyertesként, ál-
dásokkal gazdagodva távozhatott, szívé-
ben az Apostolok cselekedeteiből vett ala-
pigénkkel: „Hanem vesztek erőt, miután 

a Szentlélek eljő reátok és lesztek nékem 
tanúim” (ApCsel 1:8).

T. Sz.

A posztmodern társadalomban mások 
„követése” újra divatba jött. Az internet-
nek és a szociális médiának köszönhetően 
egyszerűen és egy időben követhetünk 
különböző híroldalakat, sportolókat, szí-
nészeket, más közszereplőket, egyháza-
kat, szinte bárkit és bármit. Vajon Jézus 
csak egy a sok követendő dolog között? 
Vajon van különbség követés és követés 
között? Van értelme Őt követni?

Az Ifjúsági Osztály szervezésében és 
a Dunamelléki Egyházterület támogatá-
sában megrendezésre került Értékteremtő 
Konferencia fiatalos módon ragadta meg 
a XXI. századi tanítványság fogalmát. 
Egy élettel és energiával teli előadó, Sam 
Leonor vezetésével áshattuk bele magun-
kat a Jézus-központú életforma meghök-
kentő kérdéseibe, veszélyes kihívásai-
ba. Ő a kaliforniai La Sierra adventista 
egyetem kampuszának lelkésze, így nem 
volt meglepő, milyen mélyen megérti a 
program által megcélzott korosztályt. Az 

irántuk érzett elhívása, szerete-
te, valamint az, hogy milyen jól 
beszélte a nyelvüket, azonnal 
megragadta a friss, felnőtt hall-
gatóságot.

A szervezői csapat, a terület 
és az Ifjúsági Osztály kemény 
munkájának köszönhetően az 
összeállt program a megjelent 
fiatalok értelmét és szívét egyaránt meg-
szólította. Az éneklést vezető csapat fia-
talos stílusának köszönhetően a megjelen-
tek a saját nyelvükön dicsőíthették Istent 
– mind újabb, mind már jól megszokott 
énekekkel. Ezen felül a Duna Ifjúsági 
Központ adott otthont az alkalmak utáni 
kötetlen beszélgetéseknek, a kapcsolatok 
ápolásának és a közösség további épí-
tésének, melyben az előadóra is lehetett 
számítani.

A szombati alkalom különleges áldás-
nak bizonyult, hiszen délelőtt több mint 

400 nyitott szívű 
fiatal gyűlt össze 
a Dürer Rendez-
vényközpontban, 
hogy arról hall-
janak, vajon mit 
jelent számukra 
követni egy sze-
mélyt, aki elhív, 
hogy helyreállít-
sunk egy feje te-
tejére állt világot. 
A megjelentek a 
Terézvárosi Gyü-

lekezetben folytathatták a programot, ahol 
nagy érdeklődéssel fogadták a megrende-
zésre kerülő szemináriumokat. Itt Ócsai 
Tamás, Csizmadia Róbert, Ősz-Farkas 
Ernő, Palotás Kristóf, Horváth Péter és 
Horváth Gábor vezetésében több radiká-
lis, az életet gyökeresen meghatározó kér-
dést gondolhattak újra a fiatalok.

A háromnapos konferencia során Is-
ten a posztmodernek nyelvén szólt több 
száz fiatalhoz, megérintve megannyi 
éhes, Jézusra vágyó szívet, elhívva őket 
arra, hogy kövessék őket a hétköznapok 
küzdelmeiben. A tiszta, egyszerű, fiatalos 
szóhasználat érthetővé tette a tényt, hogy 
nem egyházakat, hitelveket, világképeket 
követünk elsősorban, hanem mindez egy 
Személyre vezethető vissza. Viszont Őt 
követni igazi kaland és csoda, ami tele 
van meglepetéssel, veszéllyel, de végül 
ígérete szerint egy családként haza fogunk 
érni az Ő karjaiba. Isten ez alkalommal is 
bebizonyította: Ő értéket teremtett, és to-
vábbra is így fog tenni.

Henter Zsombor

Jézus követése a XXI. században
Értékteremtő Konferencia Budapesten

Az egyenpóló

Sam Leonor, a program 
főelőadója

Palotás Kristóf ifjúságvezető  
előadását tartja

Ének-zenei szolgálat
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Ismeritek a fordított napot? Amikor én 
általános iskolába jártam, évente egyszer 
fordított nap volt, azaz néhány órára mi 
felsős diákok lehettünk a tanárok. Mi 
mindig izgatottan vártuk ezt az alkalmat, 
hogy kipróbálhassuk magunkat tanárként. 
(Lehet, hogy itt szerettem meg a pályát, és 
épp emiatt lettem tanító néni?)

Miért ne lehetne az országos gyermek-
szombat is egy fordított nap 2019. június 
1-jén a gyülekezeteinkben? Engedjük meg, 
hogy a gyerekek legyenek az óravezetők, az 
adományt begyűjtők és az azért imádkozók, 
sőt az igehirdetők is. Segítsünk a gyerekek-
nek, hogy megoszthassák a szószékről Jé-
zus iránt érzett, mély szeretetüket! Adjunk 

lehetőséget nekik a szolgálatra, hogy átérez-
zék annak örömét; hogy megmutathassák, 
milyen rejtett képességeik vannak, amelyet 
– ha mi felnőttek odafigyelünk rájuk – a 
jövőben kamatoztathatnak. Lehet, hogy a 
jövőbeni lelkészedet vagy gyülekezetveze-
tődet fogod éppen hallgatni?  

MI IS A GYERMEKSZOMBAT? 
A gyermekszombat egy olyan nap, amit 
gyülekezeteinkben a gyermekek értéké-
nek kihangsúlyozására és megerősítésére 
különítünk el. Ugyanekkor a világunkban 
élő veszélyeztetett gyermekekre is felhív-
juk a figyelmet. Ezzel a nappal a Magyar 
Unió a Generálkonferencia kezdeménye-
zéséhez csatlakozik. 

Az idei gyermekszombat gyermeke-
ink és egyben az egész gyülekezet figyel-
mének középpontjába Jézust, a nagy Or-
vost állítja, aki szeretne mindannyiunkat 
meggyógyítani és megszabadítani, hogy a 
szeretet, a szolgálat és a közösség életét 
éljük. Nem számít, hogy kik vagyunk és 
milyen pozíciót töltünk be, mindannyi-
unknak szükségünk van Jézus Krisztusra, 
a Megváltónkra.

„Csodák a tengernél – ahol a gyerme-
keket rabul ejti Jézus szeretete” címmel 
közreadjuk a nap programját, egy interak-
tív, gyermekbarát délelőtti istentiszteletet 
a prédikációval, amely kifejezetten erre az 
alkalomra készült. Az anyagot használhat-
játok úgy, ahogy van, de ki is bővíthetitek, 
vagy éppen a program gazdagsága miatt 
ki is vehettek belőle, a helyi gyülekezet 
igényeihez igazodva. Az anyag innen 
tölthető le: https://drive.google.com/dri-
ve/u/0/folders/1D3-sNbu4KRIvIF7Vu-
hdZD6AdjXpZji3y

A ti feladatotok, hogy felkészítsétek 
a gyerekeket, és begyakoroljátok velük 
a feladataikat. A gyerekek meghívhatják 
barátaikat, de ez az alkalom egy nagysze-
rű lehetőség arra is, hogy meghívjuk az 
elmaradt gyülekezeti tagokat is, gyerme-
keikkel együtt. Minél többet fektetünk be 
ennek a különleges napnak a megterve-
zésébe és népszerűsítésébe, annál gazda-
gabb áldást érhetünk el a gyülekezetünk 
és annak környezete életében!

Kívánom, hogy legyen örömteli és 
emlékezetes az ez évi gyermekszombat 
úgy a gyerekek, mint a felnőttek számára!

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

Segítsünk a gyerekeinknek igennel 
válaszolni Jézus hívására!
Országos gyermekszombat – 2019. június 1.

Keresztségi istentiszteletet tartottunk az 
Alsóhegy utcai, budai baptista kápolná-
ban 2019. január 26-án, szombaton dé-
lelőtt. Ezen a napon Fodor Zsuzsa kötött 

szövetséget Megváltójával. A keresztségi 
ünnepélyen felemelő zeneszámok, költe-
mények hangzottak el, emlékezetessé téve 
ezt a napot a résztvevők számára.

Az alámerítés szolgálatát Simon 
Zsolt, gyülekezetünk lelkésze látta el. Az 
igei gondolat magját a bibliai keresztény-
nyé válás adta. A keresztény ember szá-
mára mindig Isten terve, akarata legyen az 
első helyen.

Az Úr adjon sok erőt, lelkesedést a 
keresztényi élet sokszor rögös útján újon-
nan keresztelkedett testvérünknek!

K.Zs.

Keresztség az Újbudai Gyülekezetben

Nyitás Szolnokon
A több mint 30 éve működő Ellen Gould 
White Életreform Klub újabb területre 
lépett március 18-án,  a „Zöld házban” 
működő nyugdíjas klubba, az egyik keddi 
előadásokat látogató meghívására. A klub 
életéről beszámolót tartottak, röviden be-
széltek a lencsecsíráról, a lelkész és fe-
lesége pedig egy bevezető életmód-előa-
dással és hamis nutellás gofrival tették 
teljessé az alkalmat. 

óbkk

A gyülekezet  
képviselői köszöntik új testvérüket
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Több tanulmány is arra mutat rá, hogy a 
13-18 évesek azok, akik a legtöbb ki nem 
mondott kérdéssel küzdenek az összes 
korosztály közül. El sem tudjuk képzelni, 
hogy ez mekkora feszültséget okozhat. 
Szomorú, hogy éppen ők azok, akiket 
olyan nehezen szólítunk meg az ő nyelvü-
kön. Ebből fakadóan hamar kialakul ben-
nük az az érzés, hogy nem tartoznak az 
egyházhoz, nincs helyük a gyülekezetben, 
majd végül egyetemista korukra, mire 
önállósodni kezdenek, hátat fordítanak a 
közösségünknek – vagy úgy érzik, hogy 
épp mi tettünk így.

A Dunamelléki Egyházterület és az 
Ifjúsági Szolgálatok Osztálya éppen ezért 
célozta meg őket egy új kezdeményezés-
sel a Duna Ifjúsági Központban. 

Az alkalom során kreatív és élvezetes 
önismereti játékok, csapat- és társasjátékok 
várják az érdeklődőket, amelyek segítségé-
vel olyan közösségre találhatnak egymás-
ban, ami megtartó erő lehet. Ezen túl az 
alkalom központjában az a jézusi istenkép 

van, amely elég hatalmas arra, hogy meg-
ragadja a szívet, és éreztesse vele, hogy 
ide tartozik. A kreatív és interaktív áhítat 
és imádkozás lehetőséget ad arra, hogy 
megismerjék azt az Istent, aki arra motivál, 
hogy megtaláljuk helyünket az Ő szereteté-
ben és az adventközösségen belül.

A következő hónapban számíthatunk 
a folytatásra, hiszen május 12-én jön a 
következő alkalom, amire a szervezők 
újabb meglepetéssel készülnek. Ha van 
a környezetedben olyan fiatal, aki ebbe a 
korosztályba tartozik, és szeretnéd, hogy 
megtalálja önmagát, a saját hangját, a 
szolgálatát a közösségen belül, és mind-
ezek felett Istent, akkor bátorítsd, hogy 
csatlakozzon ő is, vegyen részt velünk 
ezen az alkalmon! Duna Ifjúsági Központ, 
május 12., 15:00.

Henter Zsombor

Tiniprogram a Duna Ifjúsági 
Központban

Idén január 12-én indítottuk útjára az 
Értékteremtő ifjúsági programsorozatot 
Miskolcon. Azóta már öt alkalommal le-
hettünk együtt mi, fiatalok a TESZ közös-
ségi házban. 

Hogyan is épül fel egy ilyen alkalom? 
Minden Értékteremtő azzal indul, hogy 
szombat délben közösen ebédelünk. Az-
tán sokat énekelünk; ez a rész mindig na-
gyon felemelő szokott lenni. Ezt követően 
a mai fiatalokat foglalkoztató témakörök-
ben gondolkodhatunk együtt az adott al-
kalom előadójával, és természetesen gon-

dolataink, kérdéseink megosztására is van 
lehetőség. Ez egy jó lehetőség arra, hogy 
jobban megismerjük Istent és egymást is. 
Bátorító hallani, ki mit gondol egy-egy 
kérdésről Istennel és az élettel kapcsolat-
ban. Jó tapasztalni, hogy a fiatalokat ma is 
mély, komoly kérdések foglalkoztatják, és 
jó tudni, hogy van lehetőségünk beszélni 
erről. Az alkalmak folytatása kötetlenebb: 
pl. séta a természetben, jégkorcsolyázás, 
társasjáték. Ez az idő mindig nagyon vi-
dáman telik és van lehetőség igazán ki-
kapcsolódni. Azért is különlegesek ezek 

az alkalmak, mert ilyenkor több fiatallal 
találkozhatunk, mint egy átlagos szomba-
ton. Már az első alkalommal is majdnem 
kétszer annyian voltunk, mint amire szá-
mítottunk. 

A programot ajándékként kaptuk mi 
fiatalok, és ebből igazán érezhetjük, hogy 
a gyülekezet törődik velünk, és fontosak 
vagyunk az egyházunknak. Nagyon hálá-
sak vagyunk a szervezőknek, hiszen min-
dent megtesznek, hogy ezek az alkalmak 
igazi élményt jelentsenek számunkra.

Már várjuk a következő alkalmat. 
Ha szeretnétek összefogni a gyülekezet 
fiataljait, egy hasonló program elkezdése 
nagyon jó lehetőség rá.

Danyluk Teréz

Értékteremtő programsorozat 
Miskolcon

Az egészségügyi világnaphoz kapcsolód-
va, interaktív életmód-kiállítással leptük 
el a gyülekezet szomszédságában talál-
ható Győr-szabadhegyi 3-as tó környékét 
2019. április 7-én, vasárnap délután 14–
17 óra között. Egész pontosan a 8 állomás 
a tó körüli 580 m-es rekortán futópálya 
mellett került kihelyezésre.

S az eredmény? Fantasztikus volt lát-
ni és átélni, ahogy már a készülődés, aztán 
a közös szolgálat még jobban összeková-
csolta és megannyi kreatív ötletre sarkall-
ta a testvéri közösséget, amit a Tatáról és 
a Veszprémből érkező testvérek is tovább 
erősítettek.

A látogatók többsége a környéken él, 
és közülük mintegy 50-en voltak azok, 

akik az összes állomást végigjárták. Per-
sze akadtak olyanok is, akik csupán a 
nekik tetsző helyen időztek el, vagy akik 
egyszerűen csak megnézték, hogy mit kí-
nálunk, és elolvasták a roll-upokon sze-
replő információkat.

Ami megfogalmazódott bennünk: 
Hála Istennek ezért a lehetőségért, és a 
beszélgetések kapcsán kialakult új kap-
csolatokért! Illetve megerősödött bennünk 

az az elhatározás, hogy ősszel a Mozgó 
missziós központtal kiegészülve megis-
mételjük a programot. 

Az expón készült fotók megtekinthe-
tők facebook oldalunkon: https://www.
facebook.com/ujkezdeteletmodkozpont/ – 
melyekkel mindenkit hasonló szolgálatra 
bátorítunk.

T.Sz.

Egészség expó Győrben
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A mozgó missziós utánfutó vezetéséhez 
szükséges képzést tartottuk Nágocson 
március 31. vasárnap. A Reménység Ala-
pítvány telephelyére azok a testvéreink 
érkeztek, akik a tavalyi, Golgota utcai 
„Szolgálatra jelentkezem!” alkalmon je-
lezték, hogy szeretnének önkéntes sofőr-
ként munkálkodni. 

A program 10 órakor kezdődött, Kiss 
Szilveszter (MM vezető) köszöntőjével és 
visszatekintésével arról, hogyan is indult 
mindaz, ami mára már működő valósággá 
lett. Missziónk lelki alapvetésével foly-
tattuk, Dávid király, Uzza és a frigyláda 
esetével. Nagyon mély lelki tanítást hal-
hattunk a munkánk felelősségéről, és ar-

ról, hogy a mintát ne a világból vegyük, 
hanem Istentől. 

Ezt követte a bemutatkozás. Tizenha-
tan voltunk, és nem mindenkit ismertünk, 
ki honnan jött, mit csinál, és miért kapcso-
lódott a munkánkhoz. Ebéd előtt elmélet-
ben végigvettük a szerelvény műszaki fel-
építését, a telepítés során felmerülő fontos 
részleteket, majd elkezdtük a kitelepülést 
az alapítvány parkolójában. 

A fenséges és egészséges ebédre (ami-
ért köszönetet mondunk Kiss Szilveszter-
nének és munkatársainak) az alapítvány 
idősotthonának ebédlőjében került sor. Ez-
után folytattuk a kitelepülés és a levonulás 
gyakorlását, a kérdések megbeszélését. 

Az utolsó gyakorlati prog-
rampontunk az éles vezetés 
volt, mikor is autókkal követtük 
a szerelvény útját, és a sofőrök 
folyamatosan cserélték egy-
mást, kipróbálva a vezetést, kü-
lönböző forgalmi helyzetekben. 

A nap vége felé egyre kö-
zelebb került hozzánk az a 
munka, amelyre vállalkoztunk, 
és nagyon jó hangulatban ba-
rátságos, igazi alkotó testvéri 
közösségé formálódtunk. Miu-
tán fogalmat alkothattunk egy 
mozgó missziós alkalom me-
netéről, előkerült a naptár is. 

Célunk az volt, hogy a DET területén lévő 
gyülekezetek MM programjához a terüle-
tileg legközelebb eső sofőr mehessen és 
segíthesse a gyülekezet programját. Szét-
osztottuk magunk között azokat a napokat, 
amikor is konkrétan kell majd vezetnünk 
és telepítenünk az év missziós alkalmain. 

Búcsúzás előtt mindenki névre szóló 
oklevelet kapott, ami nemcsak az emlék 
funkciót tölti be, dokumentálva a képzés 
elvégzését, hanem felhatalmazást is jelent 
a DET-től az MM kitelepülések végrehaj-
tására. 

Összességében egy nagyon tartalmas 
napot tölthettünk együtt. Mondhatom azt, 
hogy egy igazi szolgáló csapattá formá-
lódtunk, akik az Istentől vett képessége-
iket, lehetőségeiket igyekeznek a meg-
váltási mű magyarországi előre vitelébe 
fektetni.

Gy.J.

Bible Challenge
A „Bible Challenge” kezdeményezéssel 
motivációt szeretnénk adni a mindennapi 
ima- és bibliatanulmányozásra. Többen 
kipróbáltuk, illetve al-
kalmaztuk is egy gyü-
lekezetben, de most 
szeretnénk országosan 
is kiterjeszteni.

Májusban egy 
hónapig fogják a fi-
atalok a Bibliájukat 
olvasni, egy fejezetet 
reggel és egy feje-
zetet este. Miért egy 
hónapig? Mert ennyi 
időbe telik egy szo-
kást kialakítani.

Az Ifjúsági Szol-
gáltok Osztálya biztosít karkötőt minden 
fiatalnak, aki részt vesz a programban. A 
karkötő segít emlékezni a kihívásra, amit 
elvállaltál. Ahogy felemelnéd a távirányítót 
vagy a telefonodat este, látni fogod a kar-
kötőt, és emlékezni fogsz a vállalásodra.

A program május 1-jén indul. A Face-
book oldalunkon (https://www.facebook.

com/biblechallengemagyarorszag/) emlé-
keztetőket fogunk megosztani, míg a szin-
tén Facebookon létrehozott csoportban ta-
pasztalatokat tudunk megosztani egymással.

Egy tapasztalat egy gyülekezetből, ahol 
ősszel kipróbáltuk a Bible Challenge kezde-

ményezést: A legtöbb 
fiatal – még akik álta-
lában kevésbé lelkesek 
és aktívak is – csatla-
koztak a kihíváshoz, 
és együtt olvastuk a 
Bibliát. Egy édesanya 
külön megköszönte, 
hogy elkezdtük a prog-
ramot, mivel korábban 
egyáltalán nem látta 
a fiát Bibliát olvasni, 
most pedig szokásává 
lett.

Április folyamán 
fel tudnád hívni a barátaid figyelmét erre a 
kezdeményezésre. 

Ha szeretnél részt venni, és megvan a 
csapatod, bátran keress meg, és add meg, 
mennyi karkötőre lenne szükségetek.

Ha kérdésetek van, állunk rendelke-
zésetekre a következő elérhetőségek va-
lamelyikén: Rajki János, e-mail: rajki.ja-

nos@hotmail.com; Palotás Kristóf, e-ma-
il: palotaskristof@adventista.hu.  

RaJ–KP

Mozgó missziós sofőrképzés Nágocson

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

A lelkes csapat
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Ez a mottója, a 2015-ben, Németh Péter 
testvér által létrehozott facebook-os zárt 
csoportnak, az AFF-nek, azaz az Adven-
tista Futók Fórumának, melynek célja, 
hogy azok az adventisták, akik szeretnek 
futni, megoszthassák egymással tapaszta-
lataikat, élményeiket, ötleteiket. 

S bár eddig is néha, egy-egy külsős, or-
szágos rendezvényen összefutottunk ugyan, 
de Horváth Gábor kollégánk kezdeménye-
zésére és meghívására mint csoport, kilép-
tünk a virtuális közösségápolás világából.

2019. március 24-én Nágocson, a 
békés somogyi lankákon kellemes fu-
tóidőben 5 km-es, 10 km-es, és 21 km-es  

távok vártak kicsiket 
és nagyokat. A nem 
futó családtagok eköz-
ben a bogrács körül 
szorgoskodtak, és 
megannyi finomsággal 
készültek a beérke-
zőknek.

S mivel számunk-
ra az élmény volt a 
lényeg, bőven belefért egy-két megállás, 
közös fotózkodás, a gyülekezet és a reha-
bilitációs intézet megtekintése. 

Aki pedig valamilyen oknál fogva 
kimaradt, vagy esetleg most kapott ked-

vet, most kezdi a futást, várjuk ősszel a 
Gerecsében, a következő adventista futó-
napon!

T. Sz.

2019-ben is folytatódtak az egészségügyi 
előadások Miskolcon, „Életmóddal az 
egészségért” címmel. Feketéné Trankusz 
Erzsébet lelkész testvér gondos szervezé-
sének és a Célpont Közösségi Tér vezető-
jével meglévő jó kapcsolatának, valamint 
a Füzes utcai gyülekezet „meghívó-teríté-
sének” is köszönhető a 7 előadás 
sikere.

Az előadások helyszíne a 
Célpontban, a belvárosban vol-
tak, alkalmanként 30-40 érdek-
lődővel. Hallhatunk előadást 
korunk rettegett betegségéről, 
megelőzéséről, gyógymódjáról. 
A kemoterápiának a betegségre 
gyakorolt hatásáról. A legújabb 
kutatásokról a tudomány oldalá-
ról, és a betegség megéléséről, 
pozitív szemlélettel. Gondolkodhattunk a 
lelkünket és testünket is fogva tartó füg-
gőségekről is. A fiatalok körében nagy 
népszerűségnek örvendő vízipipa fertőzé-
si veszélyeiről, a divatból követés káros 

hatásairól, a dohányzás aktív-passzív ve-
szélyeiről.

Engem személy szerint a két utolsó 
előadás gyakorlati hasznossága fogott meg 
igazán, amelyek a köpölyözés elméletét és 
a szervezetünkre gyakorolt hatását ismer-
tették. A vállalkozó kedvűek – egy későbbi 

időpontban és más helyszínen – a gyakorlat-
ban is megtapasztalhatták jótékony hatását.

Az utolsó előadás napján egészség-
ügyi, prevenciós mérések és tanácsadás 
zajlott a helyszínen, mintegy 90-100 részt-

vevővel. A helyi újság munkatársa is eljött 
erre az alkalomra, és másnap beszámolt az 
eseményről. A Célpont vezetője, Csorba 
Rita köszönőlevelet küldött, melyben ezt 
írta: „Jó érzés tudni, hogy vannak ilyen 
emberek is körülöttünk, mint amilyenek Ti 
és a gyülekezet vagytok! Köszönök min-
dent!” Testvéreink segítsége nagyon fontos 
volt ebben a feladatban is. Köszönet érte!

Délután a böjt szervezetünkre gyako-
rolt, rendkívül kedvező hatásairól tudo-
mányos alapossággal felépített előadást 
hallhattunk. Biológiai óránkat ismerve 
– ha azt betegség nem zárja ki – minden-
képpen jó hatású a heti 1-2 böjtnap. Ne 
politikai vagy vallási okból, hanem tes-
tünk, lelkünk megtisztítása miatt tartsunk 
ilyen napokat!

Köszönetet mondunk ezúton is előadó-
inknak, akik tudásukkal, felkészültségük-
kel – fáradsággal nem számolva messziről 
is eljöttek – eredményessé, érdekessé tették 
ezt az előadás-sorozatot!

Sok új barátság, ismeretség szövődött 
a sorozat alatt. Velük együtt várjuk az őszi 
előadásokat is!

Lukács M.-né Klára

Nem először hívtuk meg Gábor Demeter 
testvért Erdélyből, hogy tartson gyüleke-
zetünkben evangelizációs előadás-soroza-
tot. Testvérünk ízesen adja elő mondandó-
ját, leköti az emberek figyelmét, megnyeri 
bizalmukat, igazán hiteles személy.

Sorozatának ezt a címet adta: „Vála-
szok az élet nagy kérdéseire”. Aktuális té-
mákat boncolgatott. Hol van Isten, amikor 

valami nagyon fáj? Stressz, depresszió, 
hol találunk megnyugvást? Mire számít-
hatunk? Lesz-e holnapunk? Létezik olyan 
ország, ahol szívesen élnénk?

Az előadások egy héten át tartottak. 
Több új vendég is eljött, olyanok, akik 
még nem voltak gyülekezetünkben. Iga-
zán áldott együttlétek voltak ezek.

Imánk az, hogy beteljesedne rajtunk 
5Móz 1:11 verse: „Az Úr, a ti atyáitok Iste-
ne szaporítson meg benneteket ezerszeresé-
re annak, ahányan most vagytok, és áldjon 
meg, ahogyan megígérte nektek!”

GyIné

Adventista futónap Nágocson
„Én azért úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél” (1Kor 9:26).

Életmóddal az egészségért Miskolcon

Evangelizáció 
Solton
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Az Egri Gyülekezetben először rendeztük 
meg gyermekszombatunkat. Miskolcon 
azonban már több ízben vettünk részt 
ilyen alkalmon, de vágytunk rá, hogy 
végre nálunk is megrendezésre kerüljön.

Nagy izgalommal kezdtünk készü-
lődni, ugyanis a színdarab, melyet „Lázár 
él!” címmel előadott gyülekezetünk fia-
talsága, nem kevés előkészületet igényelt. 
Díszletet terveztünk, rajzoltunk, vágtunk, 
festettünk, építettünk. Szerepeket osztot-
tunk, tanultunk és próbáltuk a darabot 
– nem csak szombatonként. Próbáltunk 
olyan tárgyakat felhasználni, amelyek 
még közelebb viszik a nézőket Jézus ko-
rához. Egy barátkozó hölgy olyan kedves 
volt, hogy felajánlotta, ruhát is készít 
egyik-másik szereplőnek.

Az érkező vendég gyerekeket egy kis 
ivólével és könyvjelzővel ajándékoztuk 
meg. Miután előadtuk a történetet, gyer-
mekeink zenei szolgálatai következtek, 
és egy nem hosszú, de szívhez szóló, bá-

torító igehirdetés, szintén Lázár 
feltámadásáról.

És a hatás és Isten áldása 
tényleg nem maradt el! A test-
vérek meghatódtak, felüdültek 
és ámultak, hogy a mi fiatalja-
ink ilyenre is képesek! Felnőtt 
vendégeinknek – akik nagyrészt 
nem hívő, nem gyülekezetbe 
járó családtagok voltak – is nagyon tet-
szett. A vendég gyerekek – akik vagy más 
gyülekezetből jöttek, vagy gyermekeink 
barátai, rokonai voltak – szintén jól érez-
ték magukat.

Voltak, akik a délutáni programokra is 
maradtak. A közös ebéd után részt vehet-
tünk egy vetítéssel egybekötött interaktív 
afrikai beszámolón, majd a közeli parkba 
mentünk, ahol csapatjáték következett. A 
háromfős csapatoknak 6 állomásra kellett 
eljutniuk térkép segítségével, és ott kü-
lönböző feladatokat megoldaniuk; mint 
például állatos találós kérdések, kiegészí-

tendő bibliai igék, madárhatározás, állati 
rekordokkal kapcsolatos feladványok, 
Lázár történetéhez kapcsolódó kérdések 
és ügyességi feladatok egy ószövetségi 
történet kapcsán.

Köszönjük szépen a testvéreknek is az 
aktív és lelkes közreműködését, türelmét, 
akik egy-egy szombat délutáni alkalmat 
a gyerekszobában tartottak, hogy mi az 
imateremben próbálhassunk. Reméljük, 
sok ilyen gyermekszombatban lesz még 
részünk, ahol szeretteink, barátaink meg-
ismerhetik Jézust!

Bodolainé Gyarmati Rita

Gyermekszombat Egerben

Gyermekbemutató 
Újbudán
Rendkívül ünnepélyes tapasztalatban volt 
része gyülekezetünknek március 16-án, ami-
kor közösségünk egy különleges családjában 
nevelkedő gyermekekre kértük Isten áldását. 

A Fazekas házaspár, Erika és Laci – akiknek 
már több gyermekük is van – nevelőszülőként 
is vállalták két kis csöppség, Krisztián és Zoé 
felnevelését. Ebben a szolgálatban iker fiaik is 
kiveszik részüket.

Simon Zsolt lelkipásztorunk hirdette az 
Igét, és kérte Isten áldását a családra. „Aki 
pedig elfogad egy ilyen kisgyermeket az én 
nevemben, az engem fogad el” – hangzott 
az igei alapvetés (Mt 18:5). Jézus megerősíti 
bennünk, hogy aki befogad egy gyermeket, az 
Őt fogadja be. Ezért csak úgy fogadhatjuk be 
Jézust, ha be tudjuk fogadni a felebarátunkat: 
a rászorulót, szegényt, gyámoltalant.

Gyermekeink énekszolgálattal köszön-
tötték a családot, akiket szeretettel várunk 
gyermek-szombatiskolánkba!                 K. Zs.

A jó Isten különleges áldása volt az Új 
Advent Kórustársaság április 13-án este 
tartott, pestszentlőrinci koncertjén. A ta-
valyi, adventi jótékonysági koncert any-
nyira megérintette az alpolgármester urat, 
hogy egy önálló, ünnepi koncertre kért fel 
bennünket, amellyel az volt a célja, hogy 
koncertünkkel segítsünk a kerület lakos-
ságát a közelgő húsvéti ünnepre lélekben 
felkészíteni.

A jó Isten tálcán kínálta a lehetőséget 
számunkra, hogy hirdessük az evangéliu-
mot. Ingyen megkaptuk a Rózsa Művelő-
dési Házat, támogatták a meghívók elkészí-
tését, segítettek a koncert propagálásában.

A koncertre mintegy 160 vendég ér-
kezett, gyermekektől idősekig. Majdnem 
telt ház volt, mégis csak a lámpák zúgását 
lehetett hallani, olyan lélegzet visszatar-
tott csend volt a teremben. Érezhető volt 
a Szentlélek jelenléte és munkálkodása.

A koncerten az est nyugalmától indul-
tunk, folytattuk azzal, hogy Isten másfajta 
békességet ad nekünk, mint ahogyan a vi-

lág adja. Ezt követően arról tettünk bizony-
ságot, hogy a mi békességünk büntetése 
Krisztus áldozatában van, aki végtelenül 
szeret bennünket, odafigyel ránk; végül 
arról, hogy Ő ismét eljön, és a béke uralta 
országot hozza el az Őt szeretőknek.

A változatos, igényesen összeállított 
kórusműveket rövid igei gondolatokkal, 
költeményekkel egészítettük ki.

A polgármester úr megnyitó szavai és 
az alpolgármester úr zárszavai egyaránt lel-
kiek voltak, és belesimultak abba az üzenet-
be, amit át szerettünk volna adni. Alpolgár-
mester úr a koncert végén meghatódottan 
szólította fel a vendégeket, hogy naponta 
olvassák a Szentírást, ezzel is ápolva a lel-
künk békéjét megteremtő kapcsolatot Isten-
nel, majd így búcsúzott: Soli Deo Gloria!

A hallgatóság a koncert végén áhíta-
tos csendben maradt, mielőtt kitört volna 
a taps. Egyértelműen érezhető volt, hogy 
átment az üzenetünk. A vendégek elisme-
rő szavaik mellett sorra elérzékenyülve 
mondták el, milyen nagy lelki töltetet kap-
tak, mennyire felemelő, hiteles és nyugal-
mat adó volt számukra a koncert.

Ezen az estén Isten csodája született 
meg mindnyájunkban, a békesség.

A jó Atya különösen megáldotta oda-
szánásunkat, hangunkat, megerősített és 
csodálatosan megsegített minket ebben a 
szép szolgálatban. Hála Neki érte!

Amotáné Benkő Noémi

Ünnepi koncert Pestszentlőrincen
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Az Adventista Teológiai Főiskola felvételi tájékoztatója
a 2019/2020-as tanévre – módosított, meghosszabbított jelentkezési határidővel

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. Természetesen azokat 
is örömmel várjuk, akik egyelőre csak a 
Biblia tanulmányozásához szeretnének 
elmélyültebb, tudományos igényű ismere-
teket 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. május 20.

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. május 20.

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).

Prof. Dr. Tonhaizer Tibor  
rektorhelyettes

Új képzés!

Örömünkre szolgál, hogy az idén is lehe-
tőségünk van arra, hogy a hitoktatói támo-
gatás erre a célra kijelölt részét eljuttassuk 
a gyülekezeteknek, és ezzel is támogassuk 
a gyülekezetekben a gyermekekért vég-
zett szolgálatot!

A rendelkezésre álló forrásokat igyek-
szünk a lehető leghasznosabban és legi-
gazságosabban elosztani.

A gyülekezeteknek pályázatot kell 
benyújtani a kért összeg és az összeg fel-
használási céljának pontos megjelölésé-

vel. A pályázati űrlapot az adventista.hu 
oldalon megtalálhatjátok.

 A keretösszeget a pályázó gyülekeze-
tek között osztjuk szét. A pályázatok el-
bírálásánál a végső szót az Unióbizottság 
mondja ki. A pályázatok beérkezési határ-
ideje 2019. május 5. 

A pályázatokat a gyermekszolgala-
tok@gmail.com e-mail címre, vagy postai 
úton a Mihalec Dóra, 6762 Sándorfalva, 
Zrínyi u. 10. címre várjuk. 

A következő, a gyermekek gyülekezeti 
hitoktatását szolgáló dolgok vásárlására, 
lebonyolítására adható be pályázat: 

– Papír és írószerek, kézműves esz-
közök.

– Keresztény gyermekkönyvek, CD, 
DVD, társasjáték (ha az Advent Kiadónál 
is megtalálható, akkor onnan rendelve).

– Helyi szervezésű, nyári szünidei 
bibliatábor költségeire. (Figyelem! Egy 
táborhoz csak egy helyről igényelhető tá-
mogatás.)

– A balatonlellei országos Szünidei 
Bibliatáboron, a bózsvai Fürkész tábo-
ron és a cserkésztáborokon való részvétel 
(mindhárom esetben csak gyermekek ré-
szére kérhető a támogatás, 1 gyermeknek 
1 tábor).

– Tanítók számára kézikönyvek, se-
gédanyagok.

– Egyéb, a gyermekek hitoktatását 
szolgáló kreatív tevékenység eszközeire 
(pl. bábok, gyermek hangszerek stb.).

Hitoktatói támogatás (2019)
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik,  
akkor sem tér el attól” (Péld 22:6).

  A GYÜLEKEZETEK GYERMEKTANÍTÓINAK FIGYELMÉBE!
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Az ASI Magyarország Egyesület idén ta-
vasszal tizenharmadik pályázatát hirdeti 
meg.

Az egyesület tagjai olyan laikus test-
vérek, akik vallják és gyakorolják az ad-
ventista elveket, és vagy az üzleti életben, 
vagy saját vállalkozásukban dolgoznak, 
vagy egy szakma elismert képviselői, 
vagy önfenntartó szervezetek delegáltjai.

Az egyesület elkötelezett a magyar 
adventmű támogatására, kiemelt felada-
tának tekinti a missziómunka, az ifjúsági 
munka és az adventista identitástudat erő-
sítését és olyan programok támogatását, 
melyek beleilleszkednek a gyülekezetek-
ben folyó missziós munkába. 

Keressük azokat a tevékenységeket, 
terveket, amelyek a fenti kritériumoknak 
megfelelnek és szeretnénk ezek közül 
több projektet a 2019–2020 évben anyagi 
lehetőségeinknek megfelelően támogatni.

1. A kifizetések módja: A kifizetések 
alapjai a pályázatban szereplő mérföldkö-
vek. A kifizetések módja minden esetben 
utófinanszírozás. A támogatott személy 
az általa megadott kifizetési állomásokra 
(mérföldkövekre) meghatározott támo-
gatásra akkor jogosult, ha a mérföldkő 
teljesülését, az adott szolgáltatás vagy 
áru beszerzését igazolni tudja. Az igazo-
lás a tárgyi beszerzés teljes értékére, nem 
csupán a támogatott részre vonatkozik. A 
mérföldkő-támogatások kifizetése csak a 

pályázatban megadott időpontban, vagy 
az után történhet (legkésőbb 2020.10.30.), 
az egyesület finanszírozási programjá-
hoz illeszkedő időpontban. A támogatott 
projektek megvalósítása 2019.09.01. és 
2020.09.31. között történik. A támogatá-
sokat az igénylő szervezet bankszámlájára 
utaljuk át.

A beszerzések igazolásához a támoga-
tott szervezetnek rendelkeznie kell a be-
szerzett áru vagy megrendelt szolgáltatás 
eladója által készített számlákkal, mely a 
támogatott szervezet (a pályázatban meg-
jelölt alapítvány, gyülekezet/egyház stb.) 
nevére lett kiállítva.

A bizonylatokkal a Pályázó igazolja a 
projekttel kapcsolatos kiadásokat.

A bizonylatok másolatait a mellékelt 
és kitöltött Támogatáslehívó űrlappal 
együtt kell eljuttatni az egyesület címé-
re, kézírással és pecséttel igazolva azok 
hitelességét. Ezt követően az egyesület a 
szervezet bankszámlájára utalja át a támo-
gatást.

2. A támogatás feltételei: A pályázó ve-
gyen részt a soron következő ASI Konfe-
rencián, hogy személyesen tudja képvisel-
ni pályázatát. Az egyesület folyamatosan 
ellenőrzi a támogatott projektek megvaló-
sulását. Az egyesület által az ellenőrzés-
re kinevezett személyt kérésére minden 
rendelkezésre álló információval és esz-
közzel támogatni kell, hogy figyelemmel 

kísérhesse a projektek megvalósulását. A 
projekttel kapcsolatos marketinganyagok, 
kiadványok mindegyikén fel kell tüntetni 
az ASI mint támogató logóját. A logót ké-
résre e-mailben küldjük el.

A projekt végére az egyesület képes 
beszámolót vár a projekt megvalósulásá-
ról, a projekt által elért eredményekről. 
Ezek részben az ASI találkozón, részben 
pedig az ASI hírlevelében és honlapján 
lesznek bemutatva. Az utolsó kifizetés fel-
tétele a beszámoló beérkezése az ASI-hoz 
(elektronikusan, e-mailben).

A pályázatokat 2019. július 31-ig várjuk 
írásban a csengei.karoly@asi-hungary.org 
elérhetőségre vagy a következő címre: 
Csengei Károly, 1149 Budapest, Bíbor út 
5. fsz.1.

A pályázatok kitöltéséhez szükséges 
részletes adatlapok letölthetőek a www.
asi-hungary.org  és a www.adventista.
hu honlapokról. A pályázati idő alatt fel-
merült kérdésekre szívesen válaszolunk, 
ezeket a csengei.karoly@asi-hungary.org 
e-mail címre várjuk.

Csengei Károly
ASI Magyarország Egyesület

Az ASI Magyarország Egyesület pályázati felhívása

Amire a keret NEM használható: Tárgyi 
berendezések (asztal, szék, szőnyeg, füg-
göny, szekrény stb.), élelmiszer, kozmeti-
kumok, kirándulási költségek, elektroni-
kai berendezések, szolgáltatás után járó 
munkabér, a fentiekben fel nem sorolt 
táborok részvételi díja és egyéb költségei.

A kiadásokat továbbra is a gyüleke-
zetnek kell megelőlegeznie, és utólag, 
számlával lehet elszámolni az unió (2119 
Pécel, Ráday u. 12.) felé. A számlák be-
küldési határideje: 2019. augusztus 31. A 
borítékra írjátok rá: „Hitoktatói pályázat”.

Kívánunk sok-sok áldást a gyermek-
munkához és személyes életetekhez is!

Testvéri üdvözlettel:

Mihalec Dóra 
Gyermekszolgálatok vezetője







PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG A MISSZIÓS CÉLÚ GYÜLEKEZETI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Jó tudni!
 Május 5. – Budapest, Terézvárosi 

kápolna, a Magyar Unió XVII. 
Uniókonferenciája 

  Május 25. – Budapest,  
Ünnepélyes beiktató istentisztelet

  Június 8. – Baja,  
Női Szolgálatok Kiemelt Napja

  Június 16. – Balatonlelle,  
Konferenciaközpont,  
Évadnyitó és Regionális Ifjúsági 
Hétvége

    

Az  Adventista  félóra  következő  
műsorát  május  10-én,   

pénteken,  13.30-kor  sugározza   
a  Kossuth  Rádió.

    

Az  AdventInfo  következő    
száma  május  25-én  jelenik  meg.

    

A  2019-es  Értékteremtő  
Konferencia  előadásainak   
videofelvételei  elérhetőek   

az  Ifiinfó  YouTube  csatornáján: 
https://www.youtube.com/play-
list?list=PLzGsSz0cOzctR8vJ5D-

W7tH1TsZOfDbfeo
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Menyhért Zoltánné
sz.: Szűcs Margit

1940–2018

December 21-én az újfehértói temetőben 
vettünk búcsút a feltámadás reménységé-
ben Menyhért Zoltánné testvérnőnktől. 

Testvérnőnk 16 évesen, 1956-ban csat-
lakozott hitvalló keresztség által a Hetedna-
pi Adventista Egyházhoz, s volt 62 éven át 
hűséges, szolgáló tagja az újfehértói hitkö-
zösségnek. Úgy emlékezünk reá, mint aki 
zenei szolgálatát, akár hegedült, akár har-
móniummal kísérte a gyülekezet éneklését, 
hűséges szívvel végezte.

Testvérnőnk megpróbáltatásokkal és 
tragédiákkal átitatott életsorsa egészségi 
állapotát is meggyengítette már ifjú korától 
fogva. Krónikus betegségei közepette min-
dennapjainak támogatásában családtagjai 
voltak segítségül, különösen tavaly nyár 
óta. A gondos orvosi ellátás és családtagjai 
szeretete ellenére is a halál december 18-án 
elragadta őt közölünk.

Temetési búcsúztatása alkalmával Isten 
Igéjét Szilasi Zoltán lelkész szólaltatta meg: 
„Mert én immár megáldoztatom, és az én 
elköltözésem ideje beállott. Ama nemes har-
cot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam, végezetre eltétetett ne-
kem az igazság koronája, amelyet megad 
nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de 
nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, 
akik várva várják az ő megjelenését” (2Tim  
4:6–8). 

A sírnál a helyi gyülekezet közössége 
énekszolgálatával, Soós Zoltán gyülekezeti 
presbiter pedig a feltámadás igéivel szólt a 
gyászoló családhoz és a részvétnyilvánítók-
hoz. „Boldog és szent, akinek része van az 
első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a 
második halálnak; hanem lesznek az Isten-
nek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak 
ő vele…” (Jel 20:6).

Emlékét a feltámadás reménységével a 
szívünkben őrizzük meg!

Sz. Z.
  

özv. Menyhért Zoltán
1940–2018

Január 18-án az újfehértói temetőben vet-
tünk búcsút a feltámadás reménységében 
özv. Menyhért Zoltán testvérünktől.

Testvérünk 16 évesen csatlakozott hit-
valló keresztség által a Hetednapi Adven-
tista Egyházhoz, s volt több mint 60 éven 
át tagja a hitközösségnek. Úgy emlékezünk 
reá, mint aki szeretett zenélni, énekelni és 
verselni is a gyülekezetben.

Családi életét nem kímélték a próbák, 
nehézségek és a tragédiák sem, melynek 
hordozásában a hit adott támaszt számára. 

Karácsony másodnapján szenvedett 
tragikus tűzbalesetet: életben maradásáért 
fiai, családtagjai és egészségügyi dolgozók 
küzdöttek. A gondos orvosi ellátás és csa-
ládtagjai mentő szándéka ellenére is a halál 
december 30-án elragadta őt közölünk.

Temetési búcsúztatása alkalmával Is-
ten Igéjét Szilasi Zoltán lelkész szólaltatta 
meg: „Hiszen tudja, hogyan formált, em-
lékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember 
napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, 
mint a mező virága. Ha végigsöpör rajta 
a szél, vége van, még a helyét sem lehet 
felismerni. De az Úr szeretete mindörök-
ké az istenfélőkkel van, és igazsága még 
az unokáikkal is; azokkal, akik megtartják 
szövetségét, és  törődnek rendelkezéseinek 
teljesítésével” (Zsolt 103:14–18).

Az urnafalnál a helyi gyülekezet kö-
zössége énekszolgálatával, Soós Zoltán 
gyülekezeti presbiter pedig a feltámadás 
igéivel szólt a gyászoló családhoz és a rész-
vétnyilvánítókhoz. „Mert ha hisszük, hogy 
Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, 
hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus 
által, vele együtt” (1Thessz 4:14).

Sz. Z.

  

Fekete Sándorné
sz.: Kálmánchelyi Irén Julianna

1934–2018

Fekete Sándorné született Kálmánczhelyi 
Irén Julianna 1934. október 25-én született 
Debrecenben, egy háromgyermekes csa-
lád első gyermekeként. Nehéz, de boldog 
gyermekkora volt. Testvéreivel Évával és 
Marikával sokat segítettek a családi vállal-
kozásban, a fűszerüzletben és a virágker-
tészetben. Gyermekéveit beárnyékolta a 
háború, amikor házukat bombatalálat érte, 
de életüket megmentette a jó Isten. 

Iskolái elvégzése után női szabóként 
dolgozott a Debreceni Ruhagyárban. Itt 
ismerkedett meg későbbi férjével, Fekete 
Sándorral, akivel 1953 karácsonyán há-
zasságot kötöttek, és közel 58 boldog évet 
éltek együtt. Házasságukat a jó Isten há-
rom gyermekkel ajándékozta meg: Évával, 
Sándoral és Lászlóval.

Mindig vágyott megismerni az Isten 
igazságát, amiben segítségére volt só-
gornője, Zsófika. Vele ment el először a 
Debreceni Adventista Gyülekezetbe. A 
hitelveket magáévá téve 1959 júniusában 
megkeresztelkedett, és a Debreceni Gyüle-
kezet tagja lett. Hűségesen szolgált többek 
között diakónusként. Mindig szívügye volt 
a missziós és az imaszolgálat. Felnőttként 
is képezte magát a szolgálat érdekében. 
1984-1987 között bibliamunkás képesítést 
szerzett.

Gyermekei nevelése mellett férjével 
együtt szabóságot vezettek.

Szerette a természetet, gyönyörködött 
Isten alkotásaiban, szabadidejében szíve-
sen kirándult.

Édesapja halála után, 1987. december 
6-án Hajdúszoboszlóra költöztek, hogy öz-
vegy édesanyja ne maradjon egyedül, így 
lettek a Hajdúszoboszlói Gyülekezet tagjai.

Sokat betegeskedett, de betegségei 
mellett is a missziómunkát tartotta a leg-
fontosabbnak. Minden alkalmat megraga-
dott, hogy bizonyságot tegyen Megváltó-
járól. Sokat imádkozott családtagjaiért, és 
nagyon boldog volt, amikor férje, édesany-
ja, gyermekei és azok családtagjai is követ-
ték őt a hitben.

A Hajdúszoboszlói Gyülekezetben 10 
évig pénztáros volt és diakóniai munkát 
végzett. Igehirdetőként szolgált a helyi és 
a környező gyülekezetekben, amíg egész-

Búcsúzunk...

„  És  ímé  hamar  eljövök;  és    
az  én  jutalmam  velem  van…”  

(Jelenések  22:12)



AdventInfo

11

ségi állapota engedte. Istent dicsőítő ver-
seket írt.

Nagyon szerette unokáit, dédunokáit; 
boldog volt, amikor meglátogatták. Sze-
retett családtagjai elvesztésekor nagyon 
bánatos volt, de mindig hitt a viszontlá-
tás reményében. Meghalt húga Éva, majd 
édesanyja és másik húga, Marika is.

Szeretett férje elvesztése után egész-
sége még jobban megrendült, többször 
kórházba került. Családtagjai hűségesen 
ápolták, és alkalmanként Tóth Krisztina 
volt segítségére. Éva lányának elvesztése, 
ami alig másfél hónapja történt nagyon le-
sújtotta. Attól kezdve rohamosan romlott 
az állapota, fekvő beteg lett. Légzési elég-
telensége elhatalmasodott rajta.

December 8-án, szombaton, az Úr nap-
ján erős hitét mindvégig megtartva megpi-
hent az Úrban.

Temetése 2017. december 17-én 14 
órakor volt a hajdúszoboszlói közteme-
tőben. 

Ravatalánál Restás László lelkész 
testvér hirdette a vigasztalás igéjét. Zenei, 
vers- és énekszolgálatokkal közreműködött 
Labancz Krisztián, Restás Márta és Farkas 
Attila lelkész testvér.

A sírnál Farkas Attila lelkész testvér 
énekelt és búcsúztatta a feltámadás remé-
nyében.

J. J.

  

Hollósi László
1933–2019

A lovasberényi Adventista Temetőben 
vettünk búcsút 2019. március 5-én Hol-
lósi László testvérünktől, aki a Tatabányai 
Gyülekezet felszentelt presbitere volt. 

Testvérünk Sárszentmihályon született 
hívő, református családban 1933. decem-
ber 5-én. Szülőfalujában nőtt fel, majd ké-
sőbb a család Bokodra költözött. 

Repülőtiszti iskolás volt Mezőtúron, 
amikor a leendő feleségével, Veronkával 
találkozott. 1956-ban összeházasodtak, ott-
hagyta a tiszti iskolát, és együtt helyezked-
tek el Tatabányán, a tömegközlekedésben. 
Egy korán elhalt kisfiuk után az Úr két 

gyermekkel áldotta meg őket: Zoltánnal, 
majd Tündével. 

Az 1967-es, hatnapos izraeli háború 
erős hatást gyakorolt mindkettejükre, ezért 
a lakásuk szomszédságában élő adventista 
házaspárt kérdezgették arról, hogy mond-e 
a Biblia valamit az eseményről. A bibliai 
magyarázatok után rendkívül gyorsan tér-
tek meg kedves feleségével együtt, és még 
abban az évben, 1967-ben meg is keresz-
telkedtek, és lettek a Tatabányai Adventista 
Gyülekezet tagjai. 

Kezdettől fogva erős missziós lelkület 
hatotta át őket. Éveken keresztül bejárták 
Komárom-Esztergom megye sok-sok tele-
pülését, könyveket árulva és ajándékozva. 
Hollósi László testvér az akkori törvények 
értelmében korán nyugdíjba került, ekkor 
határozta el, hogy engedélyt kér a városi 
hatóságtól, hogy vallásos könyveket áru-
síthasson a tatabányai Fő téren, az egykori 
Centrum áruház előtt. Álljon reá emlékez-
ve egy 1996-ban, A bibliás ember címmel, 
a 24 óra ismert lap hasábjain róla írt cikk 
néhány sora: „Szerda szent nap lehet, mert 
láttam már jeges zimankóban, füles sapká-
ban toporogni, amikor a kutyáját sem en-
gedi ki az ember. Ő akkor is kinyitja kis 
pultját, és ráteszi könyveit. A lelkek épülé-
sére… A régi, hithű, elszánt elődök leszár-
mazottja ő, akik nem ismertek lehetetlent.” 
És a lap a „füles sapkás” fotóját is közölte. 

Ez volt Hollósi László testvérünk, amíg 
az egészsége engedte. Mindig mosolygott, 
de mindenkivel őszinte volt, ez ismertető 
jegyei közé tartozott. Hosszú betegségét is 
nagy türelemmel viselte, és ameddig csak 
tudott, jelen volt minden gyülekezeti alkal-
mon. Szíve 2019. február 23-án reggelre 
felmondta a szolgálatot.

Szerettei, a tatabányai, Tatai, Lovas-
berényi és Székesfehérvári, valamint a 
környékbeli Gyülekezetek tagságának je-
lenlétében Stramszki István, Hites Gábor 
és Juhász Ernő testvérek búcsúztatták a 
feltámadás és vigasztalás bibliai igéivel.

E. K. Zs.

  

özv. Silye Gáborné
sz.: Erdélyi Margit Katalin

1939–2019

Február 26-án a feltámadás reménységé-
ben búcsúztunk özv. Silye Gáborné test-
vérnőnktől Hajdúböszörményben. 

Elhunyt szerettünk 15 évesen fogadta 
el a Jézus Krisztus közeli visszajövetelébe 
vetett hitet, s lett hitvalló keresztség által 
– édesanyja hitvallását követve – a gyüle-
kezet tagja. Itt ismerte meg későbbi férjét, 
Silye Gábort, akivel 23 évesen kötött házas-
ságot. A jó Isten házasságukat két fiúgyer-
mekkel áldotta meg: Gáborral és Zoltánnal. 

Úgy emlékezünk reá, mint aki férjével 
együtt 50 éven át hűségesen és odaadóan 
szolgált a gyülekezetben – a hittestvérek 
és barátok megelégedésére. 50 évnyi há-
zasságuk ideje alatt példamutató dolgos, 
szorgalmas és munkás életet éltek.

Özvegységének hét esztendejében lel-
ki és testi egészsége fokozatosan gyengült 
meg. Az Istenbe vetett hitét és reménységét 
megtartva hunyt el 80. életévében.

Temetési búcsúztatása alkalmával Is-
ten Igéjét Szilasi Zoltán gyülekezeti lel-
kész és Pócsi Lászlóné nyugdíjas lelkész-
nő szólaltatták meg: „Szeresd az Urat, a 
te Istenedet teljes szívedből, teljes lelked-
ből és teljes elmédből. Ez az első és nagy 
parancsolat. A második pedig hasonlatos 
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint maga-
dat” (Mt 22:37–39).

Emlékét a feltámadás reménységével a 
szívünkben őrizzük meg!

Sz. Z.

  

„ Nem  akarom  továbbá,  atyámfiai,  hogy  tudatlanságban   
legyetek  azok  felől,  akik  elaludtak,  hogy  ne  bánkódjatok,  

mint  a  többiek,  akiknek  nincsen  reménységük. 
Mert  ha  hisszük,  hogy  Jézus  meghalt  és  feltámadott,   

azonképpen  az  Isten  is  előhozza  azokat,  akik  elaludtak,  
a  Jézus  által  ővele  együtt.  Annakokáért  vigasztaljátok   

egymást  e  beszédekkel.”  (1Thessz  4:13–14, 18)
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A D R A  h í r l e v é l

Az elmúlt időszakban több alkalommal segélyeztünk olyan 
szülőket, akik tartósan beteg gyermekeiket egyedül nevelik. 
A megélhetés, a mindennapi kiadások nagy kihívást jelente-
nek számukra, hiszen a havi bevételük sok esetben kevesebb, 
mint a legszükségesebb, rendszeres havi kiadásuk. 

Tartós élelmiszercsomagokat és tisztasági csomagokat 
juttattunk el részükre, mely adományokért nagyon hálásak 
voltak, és szívből köszönték.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Április 7-én a Duna Ifjúsági Központban (Bp., 
Székely Bertalan u. 13.) képzést tartottunk az 
ADRA munkája iránt érdeklődőknek. A résztve-
vők száma nem volt magas, ám annál nagyobb 
volt érdeklődésük a munka iránt. Az általános 
tájékoztatás, valamint néhány humanitárius alap-
elv megosztása után a résztvevők környezetében 
lévő szükségletekről, lehetőségekről gondolkod-
tunk együtt. 

Az ilyen képzések lényege, hogy elindítsa a 
résztvevőket egy olyan úton, melyen megtalálják 

a környezetükben, illetve gyülekezetük környe-
zetében lévő azon segítségnyújtási lehetőségeket, 
melyeket kapacitásuk függvényében használhat-
nak a kereszténység gyakorlatba ültetésére, a 
szeretet embertársaink felé történő kifejezésére.

Hálásak vagyunk minden érdeklődőnek!

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Rendkívüli 
     felajánlás
Aki valaha is arra adta a fejét, hogy hosszabb 
utakra, a tömegközlekedés helyett találjon egy  
másik alternatívát, az találkozott a telekocsi 
rendszerrel. Ezek közül Magyarországon talán 

az Oszkar.com volt a legelső – és a mai napig 
töretlen népszerűségnek örvend. 

A rendszeren belül lehetőség van arra, hogy 
az autósok utasokat szerezzenek üres helyeikre, 
az utasok pedig céljuknak megfelelően választ-
hatnak a honlapra feltett járatok közül. A cég 
alapítói az ADRA történetében eddig példátlan 
összeggel támogatják fejlesztési programjain-
kat, amiért nagyon hálásak vagyunk Nekik ez-
úton is! Köszönjük!

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Újabb kb. 50 diákkal bővült azon diákok cso-
portja, akiket az Élet lehelete program kere-
tében az alapfokú újraélesztés technikájára ok-
tattunk április 3-án Bucsán, a II. Rákóczi Ferenc  
Általános Iskolában. 

Az ott élők így nagyobb biztonságban van-
nak, mivel a tanulók a módszer alkalmazását 
elsajátítva képesek arra, hogy segítséget nyújt-
sanak szívmegállás, vagy szív- és érrendszeri 
betegség miatt kialakuló rosszullét esetén. A 
program folytatásaként tanárokat is képezünk 

majd, akik az iskolában folytatják a diákok ok-
tatását, és segítik őket a gyakorlásban.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

ADRA önkéntesképzés  
a Terézvárosi Gyülekezetben

Bucsára érkezett 
az „Élet lehelete” 
program

Tervezett képzés  
ADRA-önkéntesek  

részére

2019. június 16. 
Zalaegerszegi Adventista Gyülekezet 

Zalaegerszeg, Juhász Gyula u. 4.

Kezdés: 10.00 óra  
Várható befejezés: 13.00–14.00 óra

Várunk minden eddigi és jövőbeli  
ADRA-önkéntest, továbbá mindazokat,  

akik érdeklődnek az ADRA  
és a humanitárius munka iránt.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Segélyezések


