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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2019. június 29.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXI. évfolyam 6. szám

Amint arról már előző számunkban hírt 
adtunk, a Hetednapi Adventista Egyház 
Magyar Uniójának XVII. Uniókonferen-
ciáján (2019. május 5.) a területek kül-
döttei nagy többséggel újraválasztották 
az unió háromfős elnökségét és az egyház 
legfőbb döntéshozó testületét, a 15 fős 
Unióbizottságot az elkövetkezendő ötéves 
időszakra. (Lásd AdventInfo XXI., évf. 5. 
szám – 2019. május 25.)

Az újraválasztott régi-új tisztség-
viselőket és bizottsági tagokat a május 
25-én Budapesten, a Golgota utcában 
megrendezett ünnepélyes istentisztelet 
keretében iktatták be hivatalukba. Az is-
tentisztelet a mintegy 120 fős összevont 
kórus és a 21 muzsikusból álló zenekar 
szolgálata nyitotta meg, akik karnagya-
ik vezetésével (Szabó Ervin, Tajti Enikő 
és Pörneki Attila) az ünnepség folyamán 
színvonalas és emelkedett szolgálatukkal 
több ízben is dicsőítették Istent hatalmáért 
és az elnyert áldásokért, és ezáltal a je-
lenlévők szívét és gondolatait is a menny 

légkörébe emelve Isten iránti hálával és 
hódolattal töltötték meg.

Az ünnepélyes beiktatási ceremónia 
kezdetén Ócsai Tamás – immár harmad-
szor – újraválasztott unióelnök szólította 
az emelvényre közvetlen munkatársait és 

családtagjaikat, valamint a leköszönő bi-
zottsági tagokat családjukkal együtt. Elis-
merését és köszönetét fejezte ki az elmúlt 
ötéves ciklusban végzett munkájukért és 
a családtagok odaadó, támogató szolgála-
táért.

 Ezt követte a régi-új elnökség tagja-
inak köszöntése és bemutatása. Ősz-Far-
kas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület 
elnöke mutatta be Ócsai Tamást és család-
ját, Hegyes-Horváth Géza, a Tiszavidéki 
Egyházterület elnöke pedig Csizmadia 
Róbertet és Zolyomi Renátát és család-

„Itt vagyok, engem küldj!”
Az ünnepélyes beiktató istentisztelet rövid krónikája

Ócsai Tamás unióelnök köszönti közvetlen munkatársait és családtagjaikat
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A gyermektörténet hallgatósága. Az összegyűjtött adományok is az ő javukat szolgálják, melyek 
a balatonlellei és a bózsvai üdülőben található játszóterek felújításához járulnak hozzá
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jukat. Noha testvéreink már tíz éve szol-
gálják és vezetik a Magyar Uniót, mégis 
szükség volt erre a bemutatásra – ahogyan 
azt Ősz-Farkas Ernő meg is jegyezte fel-
vezetőjében –, hiszen ezen időszak alatt 
több mint ezer új testvérünk csatlakozott a 
magyarországi egyházhoz. Ám e bizonyos 
tekintetben formabontó, baráti hangvételű 
bemutatásnak köszönhetően valószínűleg 
nemcsak új testvéreink ismerhették meg 
vezetőinket egy közvetlenebb, személye-
sebb oldalukról. Ezt követően a területek 
elnökei bemutatták a saját területüket 
képviselő új, illetve újraválasztott unióbi-
zottsági tagokat is. A különleges bemuta-
tás egy különleges felajánló és áldáskérő 
imádsággal folytatódott, amelyben szin-
tén a két terület elnöke, egymást felváltva 
vezette az ünneplő közösséget, majd ve-
zető testvéreink és az Unióbizottság tag-
jai is átvették megbízólevelüket, egy-egy 
csokor virág kíséretében.

Isten Igéjét Ócsai Tamás unióelnök 
testvér nyitotta meg, a jól ismert elhí-

vás-történetet felolvasva Ézs 6:1–8 ver-
seiből. Szolgálatában arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy elhívásunk és küldetésünk 
lényege, hogy Istent egyre mélyebben 
megismerve, gyakorlati tettekkel dicső-
ítsük Őt úgy családi életünkben, mint 
munkák végzése során és közösségi éle-

tünkben is. Ézsaiáshoz hasonlóan vajon 
megérint-e minket is Isten szentségének, 
jóságának, hatalmának megismerése, 
hogy aztán bűneinket megvallva, alázat-
tal mi is arra kérjük, tegyen minket alkal-
massá az Ő szolgálatára? Mert Isten ma is 
prófétákat akar elhívni. Mi mindannyian 
egy prófétai elhívás részesei vagyunk (Jel 
10:11). Legyünk hát Isten prófétai népe, 
akiknek nagy küldetésük van, és akiket Ő 
tesz alkalmassá a szolgálatra. Válaszol-
junk együtt: „Itt vagyok, engem küldj!”

Az ünnepélyes istentisztelet az Ad-
vent himnusz eléneklésével és áldásmon-
dással zárult.

Isten gazdag áldása kísérje valameny-
nyi megválasztott tisztviselő és prófétai 
elhívását híven betöltő gyermeke szolgá-
latát!
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Csizmadia Róbert uniótitkár a program kezdetén köszönti az egybegyűlteket,  
mögötte a program szolgálattevői, az összevont kórus…

…előtte pedig a zenekar tagjai

Az újraválasztott elnökség és az Unióbizottság tagjainak a bemutatása és köszöntése

Ócsai Tamás újraválasztott elnök szól  
Isten Igéjéből az ünneplő gyülekezethez

Az ünneplő gyülekezet.  
Mintegy 800-an vettek részt a beiktató istentiszteleten

Az ünnepélyen készült videofelvétel  
megtekinthető az egyház YouTube csatornáján,  
a következő linken: https://bit.ly/2FtyUwN 
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Ócsai Tamás
unióelnök

– A Magyar Unió XVII. Uniókonferen-
ciájának küldöttei újraválasztottak az 
unió elnökévé. Hogyan fogadtad a dön-
tést? Örömmel vagy nehéz szívvel válla-
lod az újabb öt évre szóló vezetés terhét?
– Mindkét érzés ott volt bennem. Ter-
mészetesen jó érzés azt tapasztalni, hogy 
értékelik a testvérek az elmúlt évek szol-
gálatát. Azt érzem, hogy Isten megáldotta 
munkánkat az elmúlt években. Ugyanak-
kor nem szeretném, ha csak a rutin alap-
ján telne a következő öt év. Szeretném, 
ha megújult lelkülettel, lendülettel és 
lelkesedéssel végezhetném a szolgálatot. 
Ehhez mindenképpen Isten közvetlen ve-
zetésére van szükségem.

– Visszatekintve az előző ciklus történése-
ire, mi volt az elmúlt öt év legjelentősebb 
eredménye az unióvezetés szolgálatában? 
És mi az az esemény, amit a legkedvesebb 
emlékként őrzöl a szívedben?
– Kétségkívül a KERAK-ból jött testvére-
ink csatlakozása. E mellett nagyon fontos 
eredményként értékelem az egyre növek-
vő társadalmi jelenlétünket mind a médi-
ában, mind pedig a szociális, gyermekvé-
delmi, gyermekjóléti intézmények által. 

Legkedvesebb emlékek a gyülekezet-
látogatások, amikor az újonnan csatlako-
zott közösségeket látogattam végig. Öröm 
volt megölelni testvéreket, látni a szemük-
ben a lelkesedés csillogását.

– Véleményed szerint mi volt az elmúlt 
öt esztendő legnagyobb kihívása?
– A legnagyobb kihívást is a csatlakozás-
sal kapcsolatban tapasztaltam meg: a 40 
év különélés következménye egy telje-
sen más egyházi kultúra kialakulása volt. 
Noha ugyanazt hisszük, de számos gya-
korlati kérdésben eltérő módon gondol-
kodunk. Ennek az eltérő gondolkodásnak 
megvannak az előnyei és a nehézségei is. 
Ahhoz, hogy egységben tudjunk tovább-
menni, mind a csatlakozóknak, mind pe-

dig a befogadóknak sok-sok toleranciára, 
együttműködési készségre volt szüksége. 
Úgy látom, a közösség jól vizsgázott ezen 
a területen, mert sok eredményt értünk el.

– Melyek a most megkezdett ciklus leg-
fontosabb célkitűzései szolgálatodban?
– Noha hatalmas eredmény, hogy jelen 
vagyunk a társadalomban, de ez még ko-
rántsem elegendő. Különösen az oktatás 
és a média területén további lépésekre 
szükség van. Ezen túl hatalmas feladat a 
fiatalok megtartása és szolgálatba állítása. 
Ennek jó eszköze lehet az oktatás, a tábo-
rok, ifjúsági alkalmak. Ezek támogatását, 
segítését kiemelt feladatomnak érzem.

– Hogy látod, mik lehetnek az elkövetke-
zendő öt év legnagyobb kihívásai?
– Mivel egy társadalomban éljük életün-
ket, nem tudjuk kivonni magunkat a társa-
dalmi hatások alól. Ez néha előny, de sok-
szor kihívás. Különösen a politikai közbe-
széd stílusa az, ami rányomhatja bélyegét 
az egyházon belüli kommunikációra. Ez 
ellen küzdeni kell. A másik kihívás pedig 
az az egyre inkább tapasztalható jelenség, 
hogy szombaton vagyunk csak aktívak. A 
gyülekezeti tagok nagy százaléka szinte 
semmilyen aktivitást nem mutat a misszi-
óban. Ezt a trendet is meg kell fordítani.

– Milyennek szeretnéd látni a Magyar 
Uniót – az intézményekkel, az osztályok-
kal és a gyülekezetekkel együtt – öt év 
múlva?
– Lelkes, a társasalomban élő, de nem an-
nak mintáit átvevő, hanem inkább pozitív 
befolyásoló tényezőként létező, aktív, élő 
hitű egyházat szeretnék látni. 

– Hogyan segíthetjük a munkádat?
– Arra bátorítom a munkatársakat, testvé-
reket, hogy nyitott az irodám. Örömmel 
ülök le beszélgetni a kihívásokról, hallga-
tok meg tanácsokat, ötleteket és a kritikai 
véleményeket is szívesen veszem, ha azok 
építő szándékkal és nem mások személyé-
nek lejáratására irányulnak.

– Mit üzensz az AI olvasóinak?
– Olvassák a testvérek a híradásokat, 
küldjenek beszámolókat a jó példákról, 
és imádságaikban se feledkezzenek meg a 
vezetés szolgálatáról.

      

Csizmadia 
Róbert

uniótitkár

– A Magyar Unió XVII. Uniókonferenci-
ájának küldöttei újraválasztottak az unió 
titkárává. Hogyan fogadtad a döntést? 
Örömmel vagy nehéz szívvel vállalod az 
újabb öt évre szóló vezetés terhét?
– A második ciklus kezdete más, mint elő-
ször elvállalni a vezetői feladatot. Most 
már sokkal jobban tudatában vagyok a 
titkári szolgálat minden örömének és ki-
hívásának is. Örömmel vállaltam a fela-
dat folytatását, habár el kell mondanom, 
hogy úgy érzem, sokkal nehezebb öt év 
előtt állunk.
 
– Visszatekintve az előző ciklus történé-
seire, mi volt az elmúlt év legjelentősebb 
eredménye az unióvezetés szolgálatában? 
És mi az az esemény, amit a legkedvesebb 
emlékként őrzöl a szívedben?
– Két eseményt emelnék ki: az első közös 
lelkészértekezletet a csatlakozott munka-
társakkal és a Fegyvertelen katona c. film 
díszvetítését. Ezek olyan örömteli pillana-
tok voltak, amik sokáig fognak erőt adni. 
A legjelentősebb esemény egészen bizto-
san az egyesülés volt. 
 
– Véleményed szerint mi volt az elmúlt 
öt esztendő legnagyobb kihívása?
– Legyőzni a bizalmatlanságot, amivel 
küz döttünk az egyesülés előtt. Itt nemcsak 
arra gondolok, hogy nem ismerte szemé-
lyesen egymás viszonyulását a két fél, ha-
nem arra is, hogy Istenben is meg kellett 
tanuljunk teljesen bízni!
 
– Melyek a most megkezdett ciklus leg-
fontosabb célkitűzései szolgálatodban?
– A tagmegtartás fontosságának tuda-
tosítása és kezelése. Meg kell találjuk a 
kulcsot, hogy mindenki, aki csatlakozik 
hozzánk, megtalálja a helyét, és akik már 
régen tagok, ők is megtalálják a szolgála-
tukat, és jól érezzék magukat a gyüleke-
zeti és a tágabb adventista közösségben.
 

„Lelkes, …pozitív befolyásoló tényezőként létező,  
aktív, élő hitű egyházat szeretnék…”

A Magyar Unió újraválasztott elnökségi tagjait kérdeztük az elkövetkezendő  
öt esztendővel kapcsolatos céljaikról, meglátásaikról
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– Hogy látod, mik lehetnek az elkövetke-
zendő öt év legnagyobb kihívásai?
– Szeretném segíteni a misszió mun-
kájának erősödését a tagmegtartás és a 
keresztségek számának növekedésében. 
Keresem a lehetőségeket ezekben a kö-
zös munkára, hiszen ezek olyan területek, 
ahol együtt kell dolgozzon minden egység 
és minden személy: osztályok, területek, 
gyülekezetek, presbiterek, lelkészek, min-
den tag.
 
– Milyennek szeretnéd látni a Magyar 
Uniót – az intézményekkel, az osztályok-
kal és a gyülekezetekkel együtt – öt év 
múlva?
– Szeretném látni, hogy megerősödik 
mindenki elkötelezettsége és öröme a 
hívő életben és az adventista közösség-
ben. Ha minél többen örömmel vennénk 
részt a misszióban és a közösségben, ak-
kor elégedett leszek.
 
– Hogyan segíthetjük a munkádat?
– A gyülekezetek és a lelkészek a pontos 
statisztikai adatok határidőre történő le-
adásán túl azzal, ha néha egy tál sütivel 
vagy egy szál virággal meglátogatják azo-
kat, akik nem voltak az előző szombaton a 
gyülekezetben.
 
– Mit üzensz az AI olvasóinak?
– Az ÚR közel! Nemcsak az eljövetele, de 
a szeretete is mindennap, mindenkihez! 
Közelítsünk mi is hozzá!

      

Dr. Zolyomi 
Renáta Edit

uniókincstárnok

– A Magyar Unió XVII. Uniókonferenci-
ájának küldöttei újraválasztottak az unió 
kincstárnokává. Hogyan fogadtad a dön-
tést? Örömmel vagy nehéz szívvel válla-
lod az újabb öt évre szóló vezetés terhét?
– A választókonferencia előtt sokat imád-
koztam, hogy Isten akarata valósuljon 
meg, és mutassa meg, merre akar vezetni 
a jövőben. A beszámoló megtartása után, 
úgy éreztem, minden terhet letettem, tel-
jesen Isten kezében van az életem. Át-
gondoltam néhányszor, mennyivel nyu-
godtabb lenne az életem, ha más terüle-
ten dolgoznék… De a konferencia – és 
bízom, hogy Isten is –, másképp döntött. 

Jól esik a megszavazott bizalom. Amikor 
a konferencia után beültem az autóba és 
elindultam, úgy éreztem, jönnek vissza a 
letett terhek, a vezetés felelősségének ter-
he. De örömmel végzem tovább a mun-
kám, mert megtapasztaltam, hogy Isten 
minden nehézségen átsegít. 
 
– Visszatekintve az előző ciklus történé-
seire, mi volt az elmúlt év legjelentősebb 
eredménye az unióvezetés szolgálatában? 
És mi az az esemény, amit a legkedvesebb 
emlékként őrzöl a szívedben?
– Gazdasági területen a legjelentősebb 
eredmény – ha lehet annak nevezni –, 
hogy az elmúlt öt évben egyetlen missziós 
kezdeményezésre sem kellett nemet mon-
dani pénzhiány miatt. Bővültek, fejlődtek 
az intézmények. 

Nem tartozik közvetlenül a munkám-
hoz, de az elmúlt időszak legkedvesebb 
emléke egy nyolcnapos evangelizációs 
sorozat volt Szamosújváron. A gyülekezet 
felkészített, hogy nem nagy érdeklődés 
van a nyilvános evangelizációs soroza-
tok iránt. Ráadásul januárban volt, szin-
te egész héten esett a hó, minden este 7 
órakor kezdődött. Nem a legmegfelelőbb 
időpont, hogy a meleg lakásból kimozdul-
janak az emberek. De Isten és a testvérek 
dolgoztak. Minden este, 8 napon keresz-
tül, megtelt a gyülekezet. Jó volt látni a 
lelkesedést és örömet, ahogy a testvérek 
fogadták a vendégeket. Már a felkészü-
léstől kezdve éreztem Isten vezetését. Na-
gyon sok szeretetet kaptam a testvérektől 
és a vendégektől is. 

– Véleményed szerint mi volt az elmúlt 
öt esztendő legnagyobb kihívása?
– Nemcsak az elmúlt öt év, hanem a 
kincstárnoki munka legnagyobb kihívása, 
hogy többnyire tizeddel gazdálkodunk. 
Ez jövedelmünknek az a része, ami Iste-
né, ezért különösen nagy felelősség. Min-
den munka, amit végzünk, a küldetésünk 
teljesítését kell szolgálja. A legnagyobb 
kihívás, hogy bölcsen tudjuk a leghatéko-
nyabban használni anyagi erőforrásainkat. 
 
– Melyek a most megkezdett ciklus leg-
fontosabb célkitűzései szolgálatodban?
– Személyes életemben az Istennel való 
szoros kapcsolat ápolása az elsődleges. 
Szolgálatomban az intézményekkel, osz-
tályokkal való együttműködésre szeretnék 
több időt fordítani. Számunkra, akik az 
egyházban dolgozunk, teljesen egyértel-
műek a folyamatok, látjuk a beépített elle-
nőrzési pontokat, de azt tapasztalom, hogy 
az egyház tagsága számára nem egyértel-
műek, nem világosak a pénzügyi kérdések. 
Azon dolgozom, hogy a gazdasági műkö-
dést minél átláthatóbbá tudjuk tenni. Még 
kérdés, hogy ezt hogyan lehet megvalósí-
tani, de ezen szeretnék dolgozni.

 – Hogy látod, mik lehetnek az elkövet-
kezendő öt év legnagyobb kihívásai?
– Ha a pénzügyekre gondolok, akkor 
kihívás lehet egy gazdasági válság. De 
nagyobb veszélynek tartom, ha nem tu-
dunk összefogni, és azért dolgozni, hogy 
életünk és munkánk által Isten szeretetét 
közvetítsük másoknak. A mindennapi éle-
tünk folyamatosan kihívásokkal van tele; 
arra kell figyelnünk, hogy a végső célt ne 
veszítsük szem elől, és az legyen minden-
ben az elsődleges.
 
– Milyennek szeretnéd látni a Magyar 
Uniót – az intézményekkel, az osztályok-
kal és a gyülekezetekkel együtt – öt év 
múlva?
– Jó lenne, ha öt év múlva már nem lenne 
Magyar Unió, nem lennének osztályok, 
gyülekezetek. Ha kifejezhetem a vágya-
mat, akkor az az lenne, hogy öt év múl-
va egy nagy gyülekezet, egy nagy család 
tagjaként Isten országába legyünk együtt, 
örökre. De ha még itt leszünk, akkor az 
elsődleges, amit látni szeretnék, az az 
egység. 
 
– Hogyan segíthetjük a munkádat?
– Elsősorban imával. A legnagyobb segít-
ség, ha bölcsességet kértek Istentől, hogy 
mindenben azon az úton tudjak haladni, 
amelyen vezetni akar. 

Az is segítené a munkám, ha a vé-
leményeket, kérdéseket, kritikákat sze-
mélyesen megbeszélnénk. Nem kell öt 
évet várni, hogy a választókonferencián 
kérdezni lehessen. Elérhető vagyok sze-
mélyesen is, ne a közösségi médiát hasz-
náljuk kérdések, vélemények megfogal-
mazására.
 
– Mit üzensz az AI olvasóinak?
– Fogjunk össze, és segítsük egymást, 
hogy hazaérjünk. Együtt kell hazaérnünk!
 

KiVi

Az  Adventista  félóra  következő  
műsorát  augusztus  23-án,   

pénteken,  13.30-kor  sugározza   
a  Kossuth  Rádió.

    

Az   AdventInfo   következő   
száma   szeptember   28-án   

jelenik   meg.

Jó tudni!
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Különleges ünnepi alkalommal vette kez-
detét a 2019-es nyári üdülési szezon Ba-
latonlellén, egyházunk Konferenciai Köz-
pontjában június 15-én, amikor névadóval 
és épületavatóval egybekötött Hitéleti kon-
ferenciára és évadnyitó istentiszteletre gyűl-
tek össze a körzet gyülekezeteiből, valamint 
szép számban érkeztek testvérek az ország 
különböző településeiről is, köztük nem ke-
vés fiatal, hiszen a délután regionális ifjúsá-
gi programmal folytatódott.

A Hitéleti konferencia mottója – a Du-
namelléki Egyházterület kérésére –, a már 
jól ismert „Szolgálatra jelentkezem!” jel-
mondat volt. Ezért a délelőtt első igehir-
detésének bevezető gondolataiban Ócsai 
Tamás unióelnök testvér emlékeztetett Lelle 
közel 70 éves történelmére, melynek során 
a szolgálat kiemelt, gyakorlati szerepet ját-
szott. Sokan részesültek itt lelkesítő taní-
tásban, kihívásokban és feladatokban egy-
aránt. Majd Mt 9:35–38 verseinek üzenetét 
és tanulságait elemezve a missziómunkáról 
beszélt, amelynek végzésére Isten hív el, és 
Ő az, aki alkalmassá is tesz a szolgálatra. A 
reformáció és az adventmozgalom történel-
mének kiemelkedő személyiségei, valamint 
a Szentírásból vett példák is mind azt iga-
zolják, hogy Istennek emberekre van szük-
sége – úgy fiatalokra, mint idősebbekre. A 
kérdés csak az, hogy látjuk-e Isten szemével 

a mezőket, melyeken 
sok az aratnivaló, és 
készek vagyunk-e az 
Ő eszközeivé lenni.

A délelőtt máso-
dik igehirdetésében 
dr. Ősz-Farkas Ernő, 
a Dunamelléki Egy-
házterület elnöke Jé-

zus „messenger” üzeneteit közvetítette Jn 
5:4–18 versei alapján, hogy Jézus szolgálata 
nyomán a mi életünkben is megmozduljon  
a víz, és végre gyógyultan szolgálatra jelent-
kezzünk a Mesternél. Ezzel a tapasztalattal 
felvértezve, az Ő eszközeiként munkál-

kodhatunk mindazokért, akik 
– egykor hozzánk hasonló-
an – most úgy érzik, hogy 
nincsen emberük.

Ének-zenei szolgálatok-
kal a Nágocsi Gyülekezet kó-
rusa és az ifjúsági énekegyüt-
tes dicsőítette az Urat.

Az új épület ünnepélyes 
felavatása előtt dr. Zolyo-
mi Renáta uniókincstárnok 
ismertette az épület képes 
bemutatóval illusztrált króni-

káját, amely még valamikor 1948 augusztu-
sában kelt életre, egy dunamelléki ifjúsági 
táborozás kapcsán.

Az új épület megtervezésében és kivi-
telezésében tevékenykedő vállalkozók és 
szakemberek munkáját Ócsai Tamás vette 
számba és mondott nekik köszönetet, akik 
emlékül egy-egy könyvet kaptak ajándékba.

Ezt követően az ünneplő gyülekezet ki-
vonult az imateremből az új épület elé, ahol 
az Unióbizottság döntése értelmében elne-
vezett új, valamint a régi főépület névadói-
nak életútját dr. Szigeti Jenő testvér ismer-
tette, aki 70 évvel ezelőtt maga is aktívan 
részt vett az üdülő felépítésében. 

A főépület a Lenk-villa elnevezést 
kapta Lenk Lajos testvér után, akiről Szi-
geti testvér így szólt visszaemlékezésében: 
„…a vasakaratú, a jó cél, az egyház – vagy  

Névadóval és épületavatóval egybekötött  
Hitéleti konferencia Balatonlellén

Ünnepélyes évadnyitó a Konferenciai Központban
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Az új épület homlokzata az udvar felől… …és látkép a Balatonról

A régi, 2017 decemberében lebontott épület  
Fotó: Horváth Gábor
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Az Adventista Teológiai Főiskola pótfelvételi tájékoztatója
a  2 0 19 / 2 0 2 0 - a s  t a n é v r e

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. augusztus 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. augusztus 26. (hétfő) 
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. augusztus 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. augusztus 26. (hétfő) 
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. augusztus 20.

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!

ahogyan akkoriban mondtuk –, a mű érdekei 
mellett öszvér-makacssággal kitartani tudó 
Lenk Lajos. (…) Rendkívüli módon tudott 
embereket mozgósítani. Ennek a bizonyí-
téka a Balatonlellei Advent Üdülő, amit 
szinte a semmiből varázsolt elő. Az ifjúság 
rajongva szerette, neki köszönhetjük, hogy 
a kommunizmus nehéz évei alatt hűségesek 
maradtunk Istenhez és az egyházhoz.”

Az újonnan felépített szállásépület pe-
dig Halász István testvér után a Halász-villa 
nevet kapta. Róla így emlékezett meg Szi-
geti testvér: „Pityu olyan ember volt, aki 
a sugárzó jókedv lelki ajándékát kapta. Az 
Advent Üdülő, vagyis az Összeadta-lak 
létrehozásakor kezdettől ő volt Lenk Lajos 
»szárnysegédje«. Élete AZ ÜGY – Isten 
ügye volt. Innen senki, semmivel sem tudta  
eltávolítani. (…) Lenk Lajos titkáraként 
a Magyar Unió Ifjúsági Osztályán a zenei 
munkát irányította. Tanított, kottával, zenei 
anyaggal látta el a gyülekezeteket. Először 
Balatonlellén, az épülő üdülőben volt mun-

kája mellett mindenes. Ha kellett, piacra ro-
hant hajnalonként kenyérért, friss zöldségért 
az üdülő kétkerekű kocsiját, a kordét tolva, 
vagy a fiatalok játékát szervezte, vagy látás-
tól vakulásig kottát másolt. De ha kellett, az 
üdülőt társadalmi munkában építő kőműve-
sek mellé is beállt segédmunkásnak. (…) 
Kiváló lelkipásztor volt. Mindenki szerette. 
Jézustól megkapta a népek tengerének le-
csendesítéséhez szükséges lelki ajándékot. 
Szolgálata nyomán sokszor a legremény-
telenebbül veszekedők is megbékültek. Ő 
nem könyvből tanulta a lelki gondozástant, 
hanem ismerte a szeretet mosolygós peda-
gógiáját. (…) Nyugdíjazása után is szolgált. 
Halála napján, 2001. május 21-én délelőtt is 
dolgozott. Utolsó, el nem mondott prédiká-
cióvázlatában áll ez a mondat: »Istenünk, a 
Te szereteted felénk nem múló, hanem vál-
tozatlan és örök.« Ezentúl emléküket egy-
egy épület őrzi. Túlélő vén embereknek, 
nehezen öregedni tudó kamaszoknak az a 
feladatunk, hogy továbbadjuk azt a lelkes 

tenni akarást, ami akkor élt bennünk, mert a 
híres zeneszerző, Gustav Mahler szerint »a 
hagyomány a tűz megőrzése, nem a hamu 
imádása«. Adjon Isten ennek a kis közös-
ségnek sok ilyen tűztől, a Lélek tüzétől 
indított, fáradhatatlan embert, hogy az ügy, 
amire odaszántuk magunkat, célba érjen!”

Az épület falán elhelyezett felirat és 
névtábla leleplezése után a nemzeti színű 
szalag átvágásával testvéreink felavatták 
az új épületet, majd egy közös imával és az 
Advent himnusz eléneklésével zárult a déle-
lőtti, ünnepélyes istentisztelet.

Adja a Mindenható, hogy nemzedékről 
nemzedékre valóban tovább tudjuk adni és 
képesek legyünk tovább építeni is azt a ne-
mes örökséget, amelyet odaszentelt életű, 
Isten művéért és népéért állhatatos lelkese-
déssel szolgáló elődeink ránk hagytak, az Ő 
dicsőségére!

KiVi
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2019. május 18-án, szombaton, tíz órá-
ra közel kétszázötven testvér, barátkozó, 
vendég érkezett a gáborjáni faluházba. Az 
Üdv- és Adventi kottás énekeskönyv ki-
adásának száz éves évfordulóját ünnepel-
tük rendkívüli és egyedi módon. 

Vendégeink voltak: dr. Szigeti Jenő 
testvér, aki délelőtt és délután is hirdet-
te Isten áldott Igéjét. Luthert idézte, aki 
szerint, amikor énekelünk, űzzük az ördö-
göt; az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes 
Molnár Miklós lelkész vezetésével pedig 
kísérte a közös énekeket egész nap. Er-
délyből, a világ első magyar adventista 
gyülekezetéből, Magyarvistáról is el-

jöttek, hogy 
velünk ünne-
peljenek, va-
lamint Nagy-
váradról és 
Bihardiószeg-
ről is érkeztek 
testvéreink. Mező Gyula Gáborján község 
polgármestere is megtisztelt minket csa-
ládjával együtt, és nagyon szép köszön-
tőbeszédet mondott a gyülekezet előtt. 
Az egész nap programját levezette Farkas 
Attila, a körzet lelkésze. 

Délben közös ebédet tartottunk, és 
akik még nem jártak községünkben, azok-

kal a vendégeinkkel átsétáltunk a 
közeli imaházunkba, ahol a gyü-
lekezet jelenével és múltjával is-
merkedhettek meg. 

A délelőtti és délutáni isten-
tiszteleteken csak üdv- és adven-
ti énekek hangzottak el vagy kö-
zös énekként, vagy egyéni szol-
gálatképpen; összesen harmincöt 

drága és áldott ének. Ez a nap nemcsak az 
énekeskönyvről szólt, hanem a múltunk-
ról is. Az első misszionáriusokról, akik 
hazánkba jöttek az üzenettel, testvérek-
ről, akik összeállították az énekeskönyvet 
– máig használható módon. A hitünkről, 
amit megénekeltek atyáink. A múltunk-
ról, amit megtagadni és eltörölni nem le-
het. Mozgalmi énekek az üdv- és adventi 
énekek, melyekben lendület és adventi 
reménység van. Mozgalmi énekek, me-
lyekben lüktet a hit és a keresztyén ten-
ni akarása. Mozgalmi énekek, melyeket 
senki el nem vehet attól a jelentős számú 
tagságtól egyházunkban, akik élték és ma 
is élik ezen énekben megénekelt boldog 
reménységet, a mi megtartó Jézusunk 
dicsőséges megjelenését. Mozgalmi éne-
kek, melyek nemcsak űzik az ördögöt, de 
szívünkbe hozzák a Szentlélek ajándéka-
it is. Boldogok, akik szeretik az üdv- és 
adventi énekeket. Mi itt Biharban azok 
vagyunk, de tudjuk, hogy határon innen 
Soprontól Budapestig, Debrecentől Újfe-
hértón át Nyíregyházáig és határon túl is 
tagok és gyülekezetek őrzik énekes kin-
csüket. Legyen áldott a mindenható Isten 
az elődeinkért, az adventi énekesköny-
vünkért, a jelenünkért és azért a boldog 
és dicsőséges kórusért, amiben hisszük, 
hogy énekelni fogunk az Úr színe előtt! 
Úgy legyen! Ámen.

FA

Jubileumi ünnepély 
Gáborjánban

Keresztség Bucsán
Keresztségi istentiszteletet tartottunk Bu-
csán a faluházban 2019. június 2-án, va-
sárnap. Koczka Sándor testvérünk keresz-
telkedett meg és lett a Bucsai Gyülekezet 
tagja. 

Közel százhúszan gyűltünk össze a 
szép verőfényes napon, hogy tanúi le-
gyünk Sándor szövetségkötésének. Far-
kas Attila, a gyülekezet lelkésze hirdette 
az Igét és végezte a bemerítés szolgálatát. 
Simon Csaba lelkész vezette a fogadalom-
tételt és mondott felajánló imát. Sztán Já-
nos nyugdíjas lelkész pedig útravalóigék-
kel tanácsolta új testvérünket. 

A Kondorosi Gyülekezet énekkarának 
szolgálatai tették emelkedetté az istentisz-
teletet, valamint a sok ének és versszolgá-
lat, melyet a testvérek mondtak, énekeltek 
szívből, hálásan az Úrnak. Koczka testvér 
saját szavaival mondott bizonyságtétele 
és kedves éneke, amit vele együtt énekel-
tünk, sokáig a szívünkben marad. 

Bőséges és egyedi szeretetvendégség-
ben volt részünk, amit a testvérek szintén 
sokáig emlegetni fognak. 

Istenünk áldja meg új testvérünk éle-
tét, egyházunkban való aktív szolgálatát 
és szívében az áldott reménységet, melyet 
istenfélő szüleitől kapott áldott és szent 
örökségül. Egyedül Istené a dicsőség!

FA

Magyarvistai testvérekkel közös szolgálat

Az ünneplő gyülekezet a faluházban
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Ózdon 2018 decemberében ért véget a 
kétéves Bibliai Szabadegyetem, amiért 
rendkívül hálásak vagyunk az ATF taná-
rainak és mindazon lelkészeknek, akik 
előadásokat tartottak ebben a sorozatban. 
Sokat gondolkodtunk a gyülekezettel és 
a lelkészünkkel, hogy hogyan folytassuk 
tovább a 3. évben. 

A hallgatók megkérdezésével arra ju-
tottunk, hogy ugyanazon a helyen, ugyan-
abban az időpontban, ugyanannak a kö-
zönségnek 2019 tavaszán újra indítottuk 
az előadásokat. Még decemberben lelké-

szünk, Feketéné Trankusz Erzsébet meg-
kérdezte a hallgatóságot, hogy mire lenne 
igény, melyik az a bibliai téma, könyv, 
ami részletesebben érdekelné őket. Végül 
A Jelenések könyvére esett a választás. 

A bevezetés után ebben a félévben az 
első négy levélre került sor. Fekete Zsolt 
segítségével ismerkedhettünk meg ezek 
témájával, hátterével, földrajzával, és a 
történelmi összefüggésekkel. Színvona-
las, sok ismeretet tartalmazó előadásokat 
hallhattunk. Az utolsó alkalom rendhagyó 
volt, mert nem a művelődési házban, ha-

nem szombat napon, az ózdi gyülekezet 
épületében került rá sor. 

Nagyon jó hangulat alakult ki már a 
vendégek megérkezésekor. Istentisztele-
tet után pedig meghívtuk a résztvevőket 
szeretetvendégségre, közös ebédre is. A 
finom vegetáriánus ételek mellett kötetlen 
beszélgetés alakult ki, a hallgatók nem 
sietek haza, így volt lehetőségünk arra, 
hogy jobban megismerkedjünk és köze-
lebb kerültünk egymáshoz. Többen jelez-
ték, hogy máskor is szívesen eljönnek a 
gyülekezetbe. A végén mindenki kapott 
egy kis ajándékot. 

Reméljük, hogy a jövőben lesz folyta-
tása az előadásoknak, és hogy az elvetett 
magok szárba szökkennek, beérnek, és 
lesz, aki learassa.

Dr. Darmai Zsuzsanna

Bibliai Szabadegyetem folytatása 
Ózdon

Kiváltságnak érezzük, hogy a Női Szol-
gálatok Osztálya kiemelt napját Baján 
szervezte meg 2019. június 8-án, amikor 
lélekben csatlakozhattunk a világszéles 
egyház programjához. 

Raquel Arrais, a Generálkonferencia 
Női Szolgálatok Osztálya társigazgatója 
írta meg a nap témáját, melyet Bodnár 
Zsóka a Női Szolgálatok Osztályának 

vezetője tolmácsolt felénk. Lel-
kesen ösztönzött, a Jézusért való 
világításra buzdított bennünket. A 
forráscsomag témája a „Kelj fel, 
világosodjál!”, az Ézs 60:1–2-
ben olvasható igehelyen alapult: 
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött 
világosságod, és az Úr dicsősége rajtad 
feltámadt.” Felismertük, hogy Ézsaiás vi-

lágos, átfogó üzenete hoz-
zánk szól. Szolgálatra és 
a kihívásokkal való szem-
benézésre szólító üzenetet 
mondott nekünk.  

A délutáni program, 
melyet Ősz-Püspöki Bog-
lárka, a Női Szolgálatok 
Osztálya munkacsoportjá-
nak lelkes tagja vezetett, 
ragyogásra hívta a lányo-
kat, asszonyokat, miköz-

ben megvizsgáltuk, mit jelet a „Belső 
ragyogás”, a „Kifelé világítás” és az 
„Együtt ragyogás”.  Ezek a gondolatok jól 
illeszkednek a Női Szolgálatok Osztályá-
nak küldetéséhez, az ápolás, a bátorítás és 
a környezet jó irányba befolyásolásának 
feladataihoz.

Isten Igéje legyen a szövétnek a lába-
ink előtt, és világítsa meg ösvényünket, 
miközben az érte végzett szolgálat során 
az Ő dicsőségét sugározzuk mások felé! 

MML

Női Szolgálatok Napja Baján

Április 13-án ismét egy csodálatos al-
kalomban volt részünk testvérgyüleke-

zetünkkel, a budapesti Szüret utcai gyü-
lekezettel. Nemcsak az Úrban vagyunk 

testvérek lelkiekben, hanem 
igazi, kézzel fogható barátság 
fűz minket a gyülekezethez és 
a gyermekiskolához. 

Az istentisztelet a gyer-
mekek műsoros szolgálatával 
kezdődött, akik énekkel, vers-
sel, zenével dicsőítették az 
Urat. Majd a gyermektörténet 
következett, amelybe bibliai 
igazságok lettek „csomagol-
va”, amit a gyermekek és a 
felnőttek is szájtátva hallgat-
tak. Az alkalom végeztével 

egy finom, bőséges ebéd következett: az 
alagsorban megterített asztalok csak úgy 
roskadoztak a jobbnál jobb, ínyenc éte-
lektől. A fejedelmi ebéd során felhalmo-
zódott felesleget egy kis sétával próbáltuk 
ledolgozni a festői szépségű gyömrői tó 
körül. Miközben gyönyörködtünk a táj-
ban és a tó fodrozódó hullámait figyeltük, 
addig nagyokat beszélgettünk, ápoltuk a 
testvéri kapcsolatokat, a gyerekek pedig 
önfeledt játékba kezdtek, és nagyokat ka-
carásztak. 

Nehéz szívvel, de egy idő után min-
denki a maga dolgára ment, kivéve azok, 
akik még részt vettek a kivételesen dél-
után megtartott szombatiskolán. 

Köszönjük ezt a felejthetetlen napot! 
Ígérjük, lesz „visszavágó”! (Szeptember 
14-én a Szüret utcában.)

Toldi Gábor

Gyermekszombat Gyömrőn
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A Békés megyei Mezőgyán községben, 
ahol szórvány gyülekezetünk is van, 44 
gyerek jár iskolába, és közülük 23 adven-
tista hittanossal fejeztük be a tanévet. 

Az iskola igazgatónője, Daniné Jámbor 
Erzsébet kétnapos kirándulást szervezett 
az iskolának. A tanárok felügyelték a gyer-
mekeket, valamint Rácz Béla mezőgyáni 
presbiter testvérünk és lánya, Vivien kísér-
ték el őket. A kétnapos út éjszakáját a bó-

zsvai üdülőnkben töltötték, bőséges regge-
lire ébredve. Ezeknek a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek  sok élményben volt részük 

a két nap alatt. Istennek le-
gyen hála, hogy mi is segít-
hettük e kirándulás létrejöt-
tét és szebbé tételét! 

Istenünk áldja meg a 
következő tanévet, amit 
31 gyermekkel kezdhetünk 
meg, az Ő nagy kegyelmé-
ből!

FA

Mezőgyáni kirándulás

Gyereknap Erken
2019. május 2-án napsütéses, vidám napra 
ébredtek az erki gyerekek, hiszen a pla-
kátok már jó időben beharangozták, hogy 
programban és élményekben gazdag nap 
lesz számukra.

Bizonyára több olvasó is emlékszik 
egy korábbi beszámolónkra, miszerint 
ezen a településen volt programunk ka-

rácsonykor is, ugyanis a nevelőszülői há-
lózati képzésen ismerkedtünk meg helyi 
lakosokkal, így alakult ki jó kapcsolat a 
település vezetőségével. Az Ifjúsági Szol-
gálatok Osztálya „Legyél te a prédikáció!” 
programja keretében került megrendezés-
re a gyereknap. Volt bábelőadás, „Ki mit 
tud?” verseny, vizes lufi bajnokság, célba 
dobás, ugrálóvár, csúszda, arcfestészet és 
enni-innivaló bőségesen!

A programot több mint 200-an látogat-
ták, és 76 gyermek vett részt. Számunkra, 

szervezőknek is nagy 
élmény volt látni a sok 
kis „lurkó” hálás mo-
solyát a játékoknál és 
az ajándékosztásnál. Itt 
jegyezném meg, vissza-
várnak bennünket…

Lelkes önkéntesek 
jelentkezését várjuk 
további hasonló prog-
ramok megvalósításá-
hoz. 

Hálásak vagyunk 
Istennek a program si-

keréért, valamint a Reménység Evangeli-
zációs Központnak a technika rendelkezé-
sünkre bocsátásáért, az ADRA Alapítvány-
nak, akik az ajándékozáshoz biztosítottak 
céladományt, a Transzeurópai Divízió 
támogatásáért, továbbá Márknak, Ágotá-
nak, Katinak, Ilonának, Tündének, akik a 
játékok zökkenőmentes lebonyolításában 
segítettek, és a Kisharang bábegyüttes tag-
jainak, akik a Veresegyházi Református 
Egyház színeiben segítettek a helyi gye-
rekek számára felejthetetlenné tenni ezt a 
napot; és végül, de nem utolsó sorban az 
esemény emlékezetessé tételét Egervári 
Miklós fotói biztosítják. 

Simon Attila

Június 8-án Kerepesen voltunk az után-
futóval a Kistarcsai Gyülekezetnél, a 
Libbentő családi napon, amelyet a helyi 
művelődési ház szervezett. 

A felkészülés sok kihívást tartogatott. 
A gyülekezet túlterheltsége miatt nehezen 

haladt az előkészület, de a kitelepülésre 
már szárnyakat kaptak. Közel 20 önkén-
tes munkálkodott az utánfutóban és azon 
kívül, keresve a kapcsolatfelvétel és -épí-
tés lehetőségeit az egyre sokasodó tömeg-
ben. A rendezvény kezdetén a szállingózó 

vendégek között 
volt lehetősé-
günk arra, hogy 
a szomszéd áru-
sokkal beszélges-
sünk, segítsünk 
nekik. 

Sokakat be-
vonzott az után-
futó, jöttek, hogy 
belülről is meg-
csodálják, és köz-
ben az egészségi 
állapotukról is 

valami képet kapjanak. A délután folya-
mán egészségügyi szűrésekkel, dietetikai 
tanácsadással, ételkóstolóval és gyerek-
foglalkozásokkal szolgáltak a testvérek az 
odalátogatóknak.

A művelődési ház vezetőjével kiala-
kult kapcsolat külön tapasztalat volt. Az 
előkészületek során, sokat beszélgettünk, 
leveleztünk a szervezéssel kapcsolatban, 
nagyon örült, hogy kitelepülünk. Az ese-
mény végén, amikor már csak mi pakol-
tunk, ott volt ő is és folyamatosan köszö-
netét fejezte ki részvételünkért. Hívő em-
ber ő is, családja is. Lelkész az apukája és 
a testvére is. Az ajándékkönyveket, ami-
ket kapott, megígérte, hogy olvasás után 
továbbadja testvérének és apukájának. A 
meglepetés pedig, hogy a kitelepülésünk 
költségét átvállalta a gyülekezettől.

Sokat kaptunk ismét az emberek kö-
zötti munkánk során, és reméljük, hogy 
ők is, a velünk való találkozás által.

Gy.J.

Mozgó Missziós kitelepülés Kerepesen
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Olvasótábor
Kedves Testvérek!

2019. augusztus 18. és 25. között ter-
veztük el, hogy megtartjuk a Bibliai, 
White- és hitéleti olvasótábor-t. Tudjuk, 
hogy sokan szeretnek olvasni, és azt is, 
mennyien vannak testvéreink között, 
akik szívesen ajándékoznak könyveket 
embertársaiknak missziós céllal. Nincs 
fórum, amelyen meg tudnánk osztani 
olvasmány-élményeinket, és ajánlanánk 
másoknak is olvasásra nagy lelki értékű 
könyveket, hogy hozzánk hasonló áldá-
sokban legyen részük. Ebben a táborban 
megtehetjük, amellett, hogy minden dé-
lelőtti alkalmon egy-egy előadást hall-
gatunk meg. Sok órás fórumok lesznek, 
amelyeken bárki elmondhatja, melyik a 
legkedveltebb könyve és miért ajánlja 
másoknak is.

A tábort az Advent Kiadó szervezi. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki szíve-
sen jönne és van rá lehetősége. Jelent-
kezni lehet: 2019 július 15-ig a követ-
kező e-mail címen: bozsva@adventista.
hu. Lehet telefonon is: 36-30/497-8098, 
vagy 36-30/664-3103 telefonszámon.

A táborozás költségeit megtaláljá-
tok a táborozási útmutatón, de kérdése-
itekre válaszolunk.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető

Fiatal felnőttek 
tábora
Ha 18 és 35 év közötti fiatal vagy, a 
2019. július 21. és 28. között megren-
dezésre kerülő FIATAL FELNŐTTEK 
TÁBORA idén a legjobb választás szá-
modra!

A tábor témája: Új élet
Mottó: „Ezért ha valaki Krisztus-

ban van, új teremtés az: a régi elmúlt, 
és íme: új jött létre.” (2Kor 5:17).

Helyszín: Bózsva, Időpont: Július 
21–28. A regisztráció határideje: 2019. 
július 8.

Regisztráció: https://forms.gle/
o8gV2BA5ZsPLJ7vB6

Ifjúsági Osztály

T á b o r o z n i  v á g y ó k  f i g y e l m é b e  a j á n l j u k !
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„Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, 
akiket megillet, ha hatalmadban van  
annak megcselekedése” (Péld 3: 27).

E bibliavers alapján merész programot ál-
modott meg a tiszaburai missziós csapat: 
egy sokoldalú, kültéri jótékonysági progra-
mot május 19-ére, egy olyan időszakban, 
amikor több mint két 
hétig folyamatos eső-
zések voltak, szerte az 
országban. A program 
tervezésében és  az elő-
készületekben – a he-
lyi missziós csoporttal 
együttműködve – részt 
vállalt a Szolnoki Gyü-
lekezet néhány tagja és 
ADRA önkéntesek is.

A cél az volt, hogy 
hatékonyan segítsük a 
meghívott rászorulókat 
és egy olyan szeretet-
teljes,  jótékony esemé-
nyekkel tűzdelt napot 
valósítsunk meg, amelyen a résztvevő 
gyermekek és felnőttek Istenünk gondos-
kodó szeretetét tapasztalhatják meg.

Elérkezett a tervezett program napja, 
amikor az ADRA önkéntesei fodrászko-
dással, hajvágással, hajápolással szolgál-

ták  a jelenlévőket, valamint édességeket 
és játékokat osztottak a gyermekeknek.

A Szolnoki Gyülekezet anyagi támo-
gatásának köszönhetően bőséges ebédben 
volt része minden résztvevőnek,  valamint 
gyümölcsnek és süteménynek is örülhetett 
mindenki. A gyermekeknek külön prog-
ramokkal is készültek a szervezők: volt 

bibliai gyermektörténet, 
lu fi hajtogatás, arcfestés, 
focijáték.

Az ADRA ruhane-
műt  szállított a hely-
színre, így a jelenlévők 
saját maguk választhat-
ták ki a számukra szük-
séges, megfelelő méretű 
darabokat.

A gyülekezeti ta-
goknak köszönhetően 
egy könyves asztal szol-
gálta a lelki útravalót, 
innen a felnőttek és a 
gyerekek is hazavihet-
ték azt a könyvet, újsá-

got, magazint vagy szombatiskolai füzetet, 
amely érdekelte őket.

Istenünknek hála, megélhettük azt 
a csodát, amit reméltünk: sok érdeklődő 
résztvevővel, gyönyörű, napsütéses kék 
ég alatt valósíthattuk meg egész napos  te-

vékenységeinket. A program végére több 
mint 90 személyt számoltunk össze!

TV-stáb is volt a helyszínen, interjút 
készítettek a helyi lelkész testvérünkkel, 
a helyi misszióvezető testvérrel és néhány 
helyi testvérünkkel is. Felvették a zajló 
események néhány pillanatát, melyeket a 
„Sokszínű vallás” keretében, a Duna Te-
levízió május 26-i adásában tekinthettünk 
meg. A műsor utólag is visszanézhető a 
médiaklikk.hu honlapon, és a https://nava.
hu/id/3517438/?jwsource=em linken.

Köszönjük az önkéntesek áldozatos 
munkáját, öröm és felemelő érzés volt 
egységben munkálkodni a gyülekezeti ta-
gokkal!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Jót tenni megbízatás Istentől!

Az ADRA Adventista Fejlesztési és Se-
gély Alapítvány vészhelyzetkezelési tré-
ninget szervez olyan önkéntesek számára, 
akik szeretnének többet tudni a katasztró-
fák során szükséges gyakorlati teendőkről. 
A képzésben az ADRA stratégiai partnere, 
a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő 
Egyesület nyújt szakmai segítséget.

A képzés helyszínei és időpontjai:
– 2019. 06. 30–07.01., Bózsva;
– 2019. 08. 05–06., Balatonlelle.

A tréningen történő részvétel ingye-
nes, az étkezés a résztvevők saját költsé-
gén történik, szállás saját sátorban.

Jelentkezés: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeEsDlcvRszgst24R-
nSkoK9RuGD2TC1FaA--9a4qPBlxhFk-
cg/viewform?usp=pp_url

A képzéssel kapcsolatos kérdéseket 
a cd@adra.hu e-mail címre vagy a +36-
30/269-5689-es telefonszámon várjuk.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató, ADRA Alapítvány

–   Felhívás!   – V é s z h e l y z e t k e z e l é s i  t r é n i n g

Fodrászkodás

Ajándékosztás
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2019. június 12-én Kunágotán, a helyi ál-
talános iskolában 60 diákot képeztünk az 
alapszintű újraélesztésre. A 7.-es és 8.-
os  diákok évfolyamonként 3 oktató segít-
ségével ismerkedtek meg az alapvető isme-
retekkel. 

A képzés további szakaszában ősszel 
egy helyi oktatói csoport létrejöttét fogjuk 
támogatni, illetve a helyi önkormányzat 
részéről is megvan a nyitottság a program 

folytatására. Fontos, hogy a diákok újabb 
és újabb lehetőséget kapjanak a gyakorlás-
ra, mert e nélkül a tanultak akár 30-40%-a 
a feledés homályába veszhet már mindösz-
sze 2 hónap alatt. A program folytatásának 
fókuszában pontosan ez áll: helyi oktatói 
csoport vezetésével újra és újra gyakorolni 
a tanultakat. 

Remélhetőleg a nyár folyamán senki-
nek nem kell alkalmaznia a tanultakat.

Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány, 

ügyvezető igazgató

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes 
formában. Felelős kiadó és főszerkesztő: Ócsai Tamás unióelnök. Szerkesztő: Kiss Virág. Területi felelősök: Kis István (DET), ifj. Szőllősi Árpád (TET).

Internetes szerkesztő: Törőcsik Ábel. Szerkesztőség: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; Tel.: (28) 547–360; Fax: (28) 452–229
Híranyagokat, észrevételeket az adventinfo@adventista.hu e-mail címre vagy levélben, faxon a fenti elérhetőségeken várunk.

A D R A  h í r l e v é l

Kiss Józsefné Éva néninek ezúton is 
köszönetet mond az ADRA Alapítvány 
jelenlegi és korábbi vezetősége, vala-
mint jelenlegi és korábbi munkatársai az 

ADRA Alapítványnál eltöltött, 20 éves 
szolgálatáért! Éva néni szívvel-lélekkel, 
odaadóan és precízen végezte a pénztárosi 
és raktárosi munkakörök feladatait. Iste-

nünk hűséges és készséges szol-
gájaként, a nélkülözők és rászoru-
lók sorsát a szívén viselve látta el 
napi teendőit az évek során. 

További életére és nyugdíjas 
éveire Istenünk gazdag áldását 
kívánjuk!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

2019. május 8-án visszatértünk a 
medgyesegyházi Schéner Mihály Általá-
nos Iskolába, hogy a diákok eddigi újra-
élesztéssel kapcsolatos ismereteit felfris-
sítsük, és az AED készülék használatával 
egészítsük ki meglévő készségeiket. A 
tréninget megelőzően felmértük, hogy 2 
hónap elteltével mennyire emlékeznek a 
tanultakra. 

A 70 diákból 9 nél végeztük el a fel-
mérést, véletlenszerű kiválasztással. Az 
eredmény megerősítette azt a feltevést, 
hogy szükség van az alapszintű újraélesz-

tés készségeinek rendszeres gyakorlására, 
mert kb. 50-60%-ban emlékeztek a proto-
koll lépéseire. 

Várhatóan augusztus végén az iskola 
teljes dolgozói gárdája – ide értve a ki-
segítő személyzetet is – részt vesz majd 

egy általunk szervezett tan-
folyamon, illetve 2 tanárnak 
lesz lehetősége, hogy az is-
kola instruktoraiként az in-
tézményben ellássa a további 
képzést és gyakorlást, így 
biztosítva esélyt az életmen-
tésre és a programunk fenn-
tarthatóságát.

Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány,  

ügyvezető igazgató

Mindenkinek fontos ismernie az alapfokú 
újraélesztés protokollját, ez alól a speciális 
tanulási igényű fiatalok sem képeznek kivé-
telt. Így örömmel tettünk eleget annak a meg-
hívásnak, miszerint Magyarbánhegyesen is 
oktassuk az újraélesztést gyakorlati lépéseit. 
A résztvevők között ott voltak a végzős di-

ákok is, akik még a vizsga előtt gyakorlási 
lehetőséget kaptak. Számukra ez a képzés 
és gyakorlás igencsak fontos volt, hisz vizs-
gatételeik között szerepel az újraélesztés is.

Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány, ügyvezető igazgató

Hogyan emlékeznek a diákok?

20 év szolgálat a rászorulókért

Kunágotán is 
oktatás

Magyarbán hegye sen              az „Élet lehelete”


