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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2019. szeptember 28.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXI. évfolyam 7. szám

Szörnyűek a mai fiatalok! Nem hisznek, 
nem olvassák a Bibliát, világi zenét hall-
gatnak, szórakozóhelyekre járnak, csúnya 
szavakat használnak, és sokan még alko-
holt is isznak…

Ez az általános kép rajzolódik ki ben-
nem, amikor gyülekezetlátogatások során 
a régebben született fiatal generációval 
beszélgetek a mai fiatalokról. Mire ösztö-
nöz ez a szemlélet? Elhatárolódásra, kriti-
kus mérlegelésre, az erőforrások máshová 
csoportosítására „méltóbb” célokra, az 
idősebb korosztály pozíciójának megszi-
lárdítására, mindazon elemek száműzé-
sére, amelyek az istentiszteletet kicsit is 
vonzóvá tennék a fiatalok számára. Mi 
lesz az eredmény? Kihaló, önmagukat 
fenntartani képtelen közösségek. Áthidal-
hatatlan szakadék a nemzedékek között. A 
fiatalok pedig – jobb híján – elkezdik azt 
tenni, amit beléjük sulykoltak: nem olvas-
sák a Bibliát, nem hisznek, világi zenét 
hallgatnak, együtt alszanak szerelmükkel, 
és még az italt sem vetik meg. A gyüleke-
zet pedig, látva a kudarcot, elfordul a sa-
ját gyerekeitől és elkezd rengeteg pénzért 
kifelé evangelizálni, arra számítva, hogy 
ami a sajátjaiknak nem kellett, azt majd 
az idegenek szívesen fogadják. Az ered-
ményt ismerjük.

Egy kis gyülekezet az ország déli 
csücskében úgy döntött, más úton indul 
el. Mi lenne, ha a fiataljainkat nemcsak 

megtűrnénk, de középpontba állítanánk? 
Mi lenne, ha nemcsak a maradékot fordí-
tanánk rájuk az erőforrásainkból, de nekik 
adnánk a legtöbbet és a legjobbat minden-
ből? Mi lenne, ha nem mi akarnánk rájuk 
kényszeríteni a saját múlt századi (vagy 
még azelőtti) ízlésünket, hanem tanulnánk 
tőlük, hogy hogyan beszél, gondolkodik, 
énekel és imádkozik egy mai ember?

A 32 tagú kis közösséghez 20 gye-
rek és majdnem még egyszer ennyi fia-
tal tartozik. Nem tudunk belenyugodni, 
hogy nálunk is érvényesüljön a világszé-
les statisztika, miszerint az egyházban 
felnövő gyerekek 50%-a fiatal felnőtt 
korára elhagyja az egyházat. Nem en-
gedhetjük meg! Nem adunk egyet sem! 

Nem vagyunk hajlandók lemondani róluk 
bármennyibe is kerüljön, bármilyen csa-
tákat is kelljen megvívnunk értük (nem 
ellenük!), bármennyire is kell kilépnünk 
a komfortzónánkból, bárki is fog furcsán 
nézni ránk miatta. Nem! Ebben a kérdés-
ben nincs több kompromisszum!

A Sándorfalvi Gyülekezet szemléle-
tének egyik konkrét eredménye az immár 

3. regionális ifi nap, amelyet szeptember 
14-én tartottunk. Nem, ez nem a szoká-
sos „fiatalokról időseknek” szombat, „jaj, 
csak senki meg ne sértődjön” mottóval. Itt 
mindenki azért dolgozik, hogy a hozzánk 
látogató fiatalok képtelenek legyenek 
hazamenni anélkül, hogy Isten szeretete 
meg ne érintse őket. Itt nem a fiatalnak 
kell tekintettel lennie a botránkozós idő-
sebbre. Az idősebb generáció pontosan 
tudja, hogy ők stabilak, ők megmaradnak 
a hitben, ezért nem az ő ízlésüket kell 
kiszolgálni. Nem a fiataloknak kell rá-
juk tekintettel lenni, hanem ők mutatnak 
messzemenő toleranciát a fiatalok iránt. A 
fiatalok pedig tenyerükön hordozzák őket 
ezért, és soha sem élnek vissza a szere-
tetükkel.

Néhány visszajelzés a résztvevőktől: 
„Mi már akkor ifi napokat szervez-

tünk, amikor a ti gyülekezetetek nem is 

Nem veszíthetünk el több fiatalt!
Ebben a kérdésben nincs több kompromisszum!

A fiatalok énekszolgálata

Az ifjúsági program előadói (balról jobbra): Osvald László és dr. Mihalec Gábor lelkipásztorok
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létezett. De most mi tanulunk 
tőletek.”

„A lányaink miatt sok he-
lyen megfordulunk ifi rendez-
vényeken, de ti az ifjúsági na-
pot egy új szintre emeltétek.”

„A kaja nálatok tökéletes. 
Tudjátok, mire vágyik egy fi-
atal!”

„Azért jövök ide, mert tu-
dom, hogy itt nem felületes 
bölcsességekkel szúrjátok ki a 
szemünket. Az előadások jól 
végiggondoltak, megfogható 
témákat hoztok, amiket hasz-
nálni is tudunk és piszkosul 
felkészültök.”

Mi a sikerünk titka? Egy kis össze-
foglaló:
  Csapatmunka! Ezért a napért ösz-
szesen 40 ember dolgozott. Nemcsak 
szombaton a lebonyolítás napján, ha-
nem már hetekkel korábban. Az utol-
só napokban pedig mindenki minden 
mást félretett és csak erre összponto-
sított – fiatal, idős, gyerek egyaránt.

  Sok pénz! Nem vagyunk gazdag 
gyülekezet, de van egy fontossági 
sorrendünk és ezt a pénzben is kife-

jezzük. Csak ételre és italra 300 000 
forintot költöttünk! És akkor még 
egyetlen szót sem ejtettünk a bérle-
ti díjakról, üzemanyagköltségekről 
(amit természetesen senki sem szá-
mol el), hangosításról, karkötőkről és 
egyéb kellékekről.
  Mai fiataloknak mai módon! A ze-
nét (a kaja mellett a másik legfontosabb 
tényezőt) teljesen a fiatalokra bíztuk. 

Semmit nem cenzúráztunk, nem 
kellett semmilyen hangszerhez en-
gedélyt kérniük, nem kellett a stílust 
egyeztetniük a vezetőkkel. Megbíz-
tunk bennük, ők pedig képességeik 
legjavát adták. Lelkesedésük bera-
gyogta az egész napot! Számunkra 
pedig világossá vált, hogy mennyi 
képzettség, tudás, tapasztalat, mek-
kora érték van a fiataljainkban, amit 
egyáltalán nem használunk ki.
  Életszerű téma, mai előadás-
móddal! Az igehirdetést végző 
lelkészek nem elégednek meg 
azzal, amit egyszer régen a teoló-
gián megtanultak. Benne élnek a 
mában, kutatják a fiatalokat foglal-

koztató témákat, mai szavakat használ-
nak, mai előadásmódot alkalmaznak és 
mai öltözetben jelennek meg.

  Mozgás! A fiatalok lételeme a 
mozgás, ezért a napot sporttal zárjuk 
(2 tornatermet és egy kültéri focipá-
lyát bérlünk ki).
  „Mindent bele” szemlélet! Itt nem 
ismerjük az „úgy állok a munkához, 
hogy más is hozzáférjen” jelmonda-
tot. Mindenki beletesz mindent. Sem-
mit sem tartunk vissza. Ezzel persze 
folyamatosan toljuk felfelé a lécet. A 
következőnek jobbnak kell lennie a 
legutóbbinál, mert mindig az lesz az 
alapelvárás, amit legutóbb abszolvál-
tunk. Folyamatosan fejlődni akarunk!
Fontosak a fiataljaink. Ők nem a jövő, 

ők a jelen! Csak akkor fogunk szót érteni 
a bennünket körülvevő világgal, ha vég-
re a középpontba állítjuk a fiataljainkat 
és nem a partvonalon pihentetjük őket! 
Merjünk tanulni tőlük! Ők a kapocs szá-
munkra a világ felé. Az elmélet megvan, 
de vajon készek vagyunk-e áldozatra, ha 
a gyakorlatra kerül a sor? Mi döntöttünk!

Dr. Mihalec Gábor 
lelkipásztor

Isten elhívott asszonya ő, aki azért járja 
a világot, hogy szolgálatával felhívja a 
keresztény nők százezreinek figyelmét a 
fontos igazságra: „Isten szemében rendkí-
vül egyediek és nélkülözhetetlenek vagy-
tok!”

A világszéles Hetednapi Adventista 
Egyház Női Szolgálatok Osztályának ve-
zetőhelyetteseként nők sokaságát szólítot-
ta meg a szabadság üzenetével: „Meg kell 
ismernetek az igazságot, amely szabaddá 
tesz benneteket. Az igazság valójában 
nem más, mint megtudni, kik is vagytok 

ti, és kik lehettek Jézus 
Krisztus által.”

Nem feminista fel-
szabadító ő, „csak” egy 
keresztény asszony, aki 
megtapasztalta Indiában, 
hogy a feleségek nem 
ehetnek együtt a család-
dal, és hogy a muszlim 
nők milyen elnyomásban 
élnek. Felismerte, hogy az ősi szokásokat, 
hagyományokat képtelenség megváltoz-
tatni, de ha egy családban Krisztus szere-

tete változásokat hoz, az 
jó befolyással lesz a többi 
családra is.

Ő Raquel Arrais (lásd 
a fotón balra), feleség, 
anya és nagymama, mind-
emellett egy temperamen-
tumos, szókimondó, bra-
zil származású előadó, aki 
nemcsak szívén hordja az 
evangélium ügyét, hanem 
életre is kelti az Igét, ame-
lyet Isten üzen általa. Ha 
a téma úgy kívánja leül, 
vagy éppen feláll, halkan 
suttog, vagy hangosan ki-

ált, finoman humorizál, tiszta alt hangjával 
énekel, vagy megérintő könnyeket ejt. És 
mindez belülről jön. Természetesen. Azt 

Virágozzatok tovább!
Üzenet a hölgyeknek a missziókonferenciáról
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hiszem, figyelemfelkeltő előadásainak egy 
titka van: együttműködés a Szentlélekkel. 
Ő gyakorlott együttműködő.

Szemléltetőeszközöket is bevet pré-
dikációja közben, csak azért, hogy az Ige 
bevésődjön az elménkbe. Kedvenc témája 
a Szentlélek, aki tanít, vigasztal és vezet.

És hogy mit üzen előadásain keresztül 
neked és nekem?

1) A győzedelmes keresztényi élet 
új kezdetek sorozatából áll. Ha szeretnél 

Istennel járni és Sátán kísértéseinek el-
lenállni, akkor meg kell tanulnod előbb 
leülni. Leülni naponta, Isten Igéjével a 
kezedben.

2) Miközben a Bibliát tanulmányo-
zod, nyugalmat találsz nála, és fel fogod 
ismerni, mit mond rólad az Isten.

3) Ha megtudod az igazságot saját 
magadról, többé már nem leszel ugyanaz, 
aki korábban voltál. Az igazság a lényed-
dé válik és átformál.

4) Akik Isten házában vannak elültet-
ve, azok virulnak ( Zsolt 92:14). Ahhoz, 
hogy virágozzál, jó talajba kell hogy ke-
rüljön a gyökérzeted. Vannak, akik a hibá-
ikba vannak ültetve, mások csüggedésbe, 
csalódásba vagy ellenállásba. A virágzás 
választás kérdése, meg kell találnod azt a 
közeget, amelyben a legjobbat tudod ma-
gadból kihozni. Ha úgy hozza az élet, hogy 
egyedül maradsz, akkor is meg kell talál-
nod a Krisztussal való virágzás módját!

5) Hints virágmagvakat! Íme egy recept 
a virágzó életre: „…ami igaz, ami tisztessé-
ges, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretet-
reméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és di-
cséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Fil 4:8).

Hamarosan jönnek a fagyos, őszi 
reggelek. Isten letekint a földre, és saj-
nálkozva nézi a jéggé dermedt, lefagyott 
virágkelyheket. Azonban a fagyos hajna-
lok ellenére láthat sok-sok élő és lelki ér-
telemben virágzó hölgyet, akik képesek a 
dermesztő hideg ellenére is virulni. 

Szőllősy Ani 
NSZO munkacsoporttag

1990-ben indult el az adventista alapítá-
sú felsőoktatású intézmény, az Adventista 
Teológiai Főiskola harmadik ciklusa. Így 
a főiskola lassan három évtizede folya-
matosan végzi az oktatást az adventista 
egyházon belül. Hallgatók százai vehették 
már át az akkreditált intézménytől a dip-
lomát és érvényesülhettek vele egyházon 
belül és egyházon kívül egyaránt. 

Az ünnepély díszes bevonulással kez-
dődött, a korábbi rektor testvér vezetésé-

vel vonultak be a főiskola professzorai, az 
oktatók és a hallgatók. 

Prof. dr. Szilvási József leköszönő 
rektor igei gondolatai az elmúlt évtizedek 
szolgálatainak visszaemlékezéséről szól-
tak, kiemelve azt, hogy a kihívásokon Isten 
segítségével mindig túljutott az intézmény. 

Az ünnepélyes beiktatást Ócsai Tamás 
unióelnök végezte, aki egyben köszöntöt-
te a 2019. augusztus 1-jével hivatalba lé-
pett új rektort.

Prof. dr. Tonhaizer Tibor rektor szék-
foglaló beszédében történészi, előretekin-
tő szavakkal vázolta fel az intézményre 
váró kihívásokat, többek között a várható 
akkreditációra való előkészületeket.

A fogadalomtételt dr. habil. Tokics 
Imre vezette, melyet követően hat végzett 
hallgató vette át főiskolai diplomáját. 

A végzős hallgatók nevében Berta Fe-
renc Lászlóné mondott köszönőbeszédet a 
tanároknak és az adminisztrátoroknak az 
áldozatos és kitartó munkájukért. 

Miután prof. dr. Tonhaizer Tibor meg-
nyitotta az új tanévet és reá Isten áldását 
kérte, az ünnepélyes zászlóátadás követ-
kezett, s ezzel véget ért a különleges han-
gulatú ünnepély. 

Ezután pedig a szokásos fényképké-
szítés szerzett örömöt a végzett hallgatók-
nak, a tanári karral, az osztálytársakkal és 
a hozzátartozókkal. 

A tanévnyitó és diploma átadó ünne-
pélyen költeményt mondott Tokics Mária, 
mely egyben útravalóként hangzott el a 
diplomások részére. Az Új Advent Kó-
rustársaság énekszolgálata színesítette és 
szebbé tette a 2019. szeptember 1-jén Pé-
celen, sátorban megtartott istentiszteletet.

Isten gazdag áldását kérjük a 71 éves 
múlttal rendelkező főiskolára és az ott ta-
nuló, közel száz hallgatóra. 

Dr. habil. Tokics Imre
tanszékvezető főiskolai tanár

Tanévnyitó és diploma átadó ünnepély  
az Adventista Teológiai Főiskolán 

Raquel Arrais (középen) az NSZO munkacsoportjának tagjaival
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Önnek egy olvasatlan üzenete van. 

A feladó: Jézus

Kedves Szülők, Tanítók  
           és kedves Gyerekek!

Szeretettel várunk benneteket 2019. októ-
ber 12-én a budapesti József Attila Mű-
velődési Házba (Budapest XIII. kerület, 
József Attila tér 4.) az országos gyermek-
találkozóra, azaz a

3. Szuper Szombatra!
Itt a helyed, ha találkozni akarsz a bará-
taiddal, ha szeretnél Jézusról és Istenről 
tanulni, ha szeretnél részt venni egy vi-
dám, sok-sok énekkel és más gyerekek 
előadásaival tarkított gyermek-istentiszte-
leten, ha próbára szeretnéd tenni magadat 
a délután folyamán, hogy képes vagy-e 
arra, amire egy vak, siket-néma vagy egy 
mozgáskorlátozott ember képes! Próbáld 
ki magadat a különböző ügyességi, moz-
gásos feladatoknál, a kézműves foglalko-
zásokon!

Aki vár rád, nem más, mint Postás 
Vendel. Hogy nem tudjátok ki ő? Ő a 
postások postása, aki igazi szenvedéllyel 
végzi a munkáját. A levelek, az üzenetek 
és a hírek továbbítása élete fő célja. 

Vendelnek sokféle levelet kell kézbe-
sítenie: hétköznapi leveleket, büntetőcé-
dulákat, számlákat, szerelmesleveleket. 
Munkája során nagyon sok emberrel kerül 
kapcsolatba, és úgy érzi, nem lehet min-
denkivel barátságban. Vannak olyan sze-
mélyek, akikkel ez egyáltalán nem megy. 
De vajon helyesen cselekszik? 

Ugye te is találkoztál már olyan em-
berrel a lakóhelyeden, az osztályodban, 
akit senki sem szeret? Akik mellé senki 
sem akar ülni, akik nem vesznek vagy 
vehetnek részt a közös játékokban, akiket 
senki sem hív meg a szülinapi partijára. 
Milyen szomorú dolog ez! A gyermek-is-
tentiszteleten te is bátorságot meríthetsz, 
hogy odamenj másokhoz, és megtanul-
hatod, hogyan nyújthatsz segítséget egy 
magányos, kiközösített embernek azzal, 
hogy felajánlod neki a barátságodat. 

Esetleg te vagy az, akit kiközösíte-
nek? Akkor még inkább itt a helyed, hogy 
megtanuld, te is Isten fia vagy lánya vagy, 
akit Ő nagyon szeret. Ez méltóságot és 
önbizalmat ad majd neked, ami segít le-
küzdeni az akadályokat. 

Természetesen Róka Robi, a kedves, 
de olykor szófogadatlan kis róka is is je-
len lesz, és a bábjátékból neki is meg kell 
tanulnia, hogy szeresse, és a barátjának 
tekintse azt, aki nem mindig kedves hoz-
zá, sőt!

A Biblia tulajdonképpen egy levél Is-
tentől nekünk, így a levelek és üzenetek 
iránt szenvedélyes Vendelt is elvezeti arra 
a felismerésre, hogy Isten szemében min-
den ember egyenlő, és hogy Ő mindenki 
barátja szeretne lenni. 

A Szuper Szombat programja: 
 9.30  kapunyitás
 10.00 – 12.00  gyermek-istentisztelet   
                       (énekek, jelenetek, bábelőadás)
 12.00 – 13.00  ebéd
 13.00 – 15.00  Képesség park: Te képes 
vagy arra, amire egy vak, siket-néma vagy 
egy mozgáskorlátozott ember képes? 

Ezzel párhuzamosan: szülőmegőrző. 
A szülőmegőrző előadója Miklya Luzsányi 

Mónika, az előadás címe: Gyökereinket a 
családban kapjuk – Értékek és értékre ne-
velés a keresztény családokban pluralista 
ellenszélben

Mivel a művelődési ház 375 személy 
befogadására alkalmas, ezért gyülekezeti 
gyermekcsapatokat várunk, néhány gyer-
mektanító kíséretében. Várjuk azon gyer-
mekcsapatok jelentkezését, akik a délelőtt 
folyamán maximum 3 percben énekkel, 
jelenettel készülnének! Várjuk egy na-
gyobb létszámú csapat jelentkezését, aki 
a gutaütött ember történetét bemutatná 
jelenet formájában (a forgatókönyvet mi 
biztosítjuk).

Jelentkezni október 5-ig lehet a gyer-
mekszolgalatok@gmail.com e-mail cí-
men Mihalec Dóránál a következő ada-
tok megadásával: gyülekezet, gyermekek 
létszáma, kísérők létszáma, amennyiben a 
csapat készül: az ének vagy jelenet címe.

A regisztrált gyerekeket és kísérőiket 
szeretettel látjuk egy egyszerű ebédre. 

Várjuk az önkéntes jelentkezőket, va-
lamint a szülőket a rendezvény lebonyo-
lításához! 

Legyen ez a nap egy felejthetetlen él-
mény gyermekeink számára!

Mihalec Dóra 
Gyermekszolgálatok vezetője

a Gyermekszolgálatok Osztályának programajánlója

A tavalyi Szuper Szombat egyik pillanata
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A fenti címmel került megrendezésre Sze-
geden az idén már a 30. jubileumi, nem-
zetközi Biblikus Konferencia. Az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1789) és 
az ENSZ Egyetemes Emberi Jogok Nyi-
latkozata (1948) óta általánossá vált Euró-
pában Istentől független társadalomról és 
kötelességektől független személyi jogok-

ról beszélni. Világunkban 
azonban a jogok és köte-
lességek rendje alapve-
tően megváltozni látszik, 
amely érinti az egyházak 
gondolkodását, de társa-
dalmi helyüket, megíté-
lésüket is a köztudatban.

Mit mond a Biblia er-
ről az erényről és a köte-
lességről? – erre kerestek 
választ az idei konferen-
cia előadói magyar, német és angol nyelvű 
előadásaikban. A teljesség igénye nélkül: 
dr. Martin Meiser kortárs újszövetségi 
teológus Németországból, dr. Akiyama, 
Manabu János Japánból, Mariko Cifrak és 
Taras Barcevski Zágrábból tartottak érdek-
feszítő előadásokat a hallgatóknak Szege-
den, a Dóm mellett, a Szent Gellért Sze-
minárium épületében augusztus 26. és 28. 

között, hozzávetőlegesen 
150 hallgatóval.

Egyházunkat és az 
Adventista Teológiai 
Főiskolát prof. dr. Tokics 
Imre: „Az erényes ember 
a Zsoltárok könyvében” 
és dr. Kormos Erik: „A 
kultusz és a vallás: a 
Jelenések könyve »Ba-
bilon« vs. »Újföld« tipo-
lógiájának értelmezése” 
előadásaival képviselték. 
A teljes program tudomá-
nyosan megszerkesztett 
tanulmányai egy év múl-

va, a következő konferencia idejére könyv 
formájában is elérhetőek lesznek angol és 
német nyelven. 

Istennek legyen hála, hogy egy újabb 
lehetőséget adott a Szentírás értelmezésé-
nek széles skálájú megismerésére és a bi-
zonyságtételre, hogy mi a Biblia Egyháza 
vagyunk!

S.D.G!

„Erény, vagy kötelesség?”

Közel százan gyűltünk össze rokonok, ba-
rátok, hittestvérek a gáborjáni Faluházban 
2019.  július 21-én, vasárnap délután kettő-
kor, hogy a Szőllősi család örömeiben osz-
tozzunk. Szőllősi Lajos sok év és sok ima 
után átadta életét Krisztusnak, valamint 25 
éves házassági évfordulójukra kérték Isten 
áldását. Annak idején csak polgári esküvő-
jük volt, így szerették volna, ha Isten áldá-
sával folytatják a közösen megkezdett utat. 

Az istentisztelet első felében szép vers- 
és zenei szolgálatok után Farkas Attila he-
lyi lelkész szólt a keresztelendőhöz és a 
gyülekezethez Isten bátorító Igéjéből, majd 
a keresztelendő fogadalomtétele után átvo-
nult a gyülekezet a közeli imaház udvará-
ra, ahol Fenyvesi Péter lelkész testvérünk 
imája után megtörtént a bemerítés. Ezután 
visszamentünk a Faluházba, ahol Szőllősi 
Lajos és felesége, Háló Rozália fiaikkal 

ünnepélyesen bevonultak a terembe, ahol 
Fenyvesi Péter lelkész fogadta őket. Ige-
hirdetésében a szeretetre hívta fel a figyel-
met a Szentíráson  keresztül, ami eddig is 
összetartotta ezt a családot. Gyűrűhúzás és 
fogadalomtétel után áldáskérő ima követ-

kezett. Majd a köszöntések sora. Először 
fiuk Zoltán köszöntötte szüleit, majd Bar-
táné Jolánka néni, a család nagymamája és 
Mező Gyula, Gáborján község polgármes-
tere mondott elismerő szavakat a családról 
és a köztük lévő összetartásról. 

Az istentisztelet után vacsora követke-
zett melyen békéscsabai fiatalok énekeltek 
istent dicsérő énekeket. Ez a délután mind-
nyájunknak emlékezetes marad. Isten áldá-
sa legyen a Szőllősi családon és szolgála-
tukon, melyet a gyülekezetben végeznek.

F. A.

Keresztség és 25 éves házassági 
évforduló Gáborjánban

Keresztség Pápán
Kis Pápai Gyülekezetünk két megtérő 
testvérünknek örülhetett augusztus 25-én. 
Anya és lánya, Felhősi Jánosné és Töre-
ki-Felhősi Márta Mária adták át életüket 
Istennek a nagyteveli tó vizében. Dicsőít-
jük Istent a tényleges csodákért, amelyeken 
keresztül lehetővé tette testvéreink számá-
ra, hogy csatlakozhassanak népéhez!

KáTé

Prof. Dr. Tokics Imre előadását tartja

Dr. Kormos Erik
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Egy boldog nap
Augusztus utolsó napjának szombat dél-
utánján egy eddig soha nem volt szép na-
punk volt a Nagyatádi Hetednapi Adven-
tista Gyülekezetben! Három testvérünk 
kötött szövetséget az Úrral és pecsételte 
meg döntését a keresztséggel.

Dezsőné Magdika 80 esztendősen 
kötelezte el magát Megváltónk mellett, s 
ahogy bizonyságtevéséből kiderült, rend-
kívül távol kanyargó életpályáról hozta 
el őt közénk, nagy örömünkre. Másik két 
testvérünk, Kövesdi Ibolya és Bognárné 
Marika döntése azért is különleges, mert 
talán ők ketten az utolsók az országban 
azok között, akik a négy évvel ezelőtti 
csatlakozással összefüggő dilemmáikat 

megnyugtatóan le tudták 
zárni az Úr segítségével.

Különleges és áldott 
volt ez a nap azért is, mert 
Nagyatádon az elmúlt évti-
zedekben – talán a huszadik 
századot is lehet mondani – 
valószínű, nem volt felnőtt 
keresztség;  a néhány más, 
kisebb protestáns egyház 
tagjai is Kaposváron vagy 
Pécsett keresztelkednek, s 
most itt, a helyi tanuszodá-
ban ez megtörténhetett, Pe-
tőh Imre lelkész testvérünk 
szolgálatával.  

Ünneplésünk a gyülekezetünkben tör-
tént, bőséges zenei-, ige- és más szolgá-
latokkal, s mindannyian megállapítottuk, 
hogy Urunk és a Menny jelen volt, velünk 
volt.

Hálásak vagyunk érte Istennek, s azért 
dolgozunk, abban bízunk, hogy hamaro-
san ismét megtapasztalhatjuk közösen ezt 
az áldást!

Jámbor Szabolcs

Keresztség 
és esküvő 
Nemesvámoson
Ilyés Anna és Dudás Győző május 25-én 
keresztségi istentisztelet keretében szö-
vetséget kötött Krisztussal, majd június 
16-án egymásnak is örök hűséget fogad-
tak a nemesvámosi kápolnánkban. 

Mindketten sokadik generációs ad-
ventista családban nőttek fel, és eddig is 
aktív tagjai voltak gyülekezetünknek. A 
keresztségi istentiszteleten Igét hirdetett 

Kovács-Bíró János, a bemerítést Kalocsai 
Tamás, az imádság szolgálatát Szabó At-
tila végezte. Az esküvői istentiszteleten 
Kovács-Bíró János, Csizmadia Róbert és 
Kalocsai Tamás szolgáltak. 

Istenünk áldja meg testvéreink elha-
tározását, és oltalmazza őket szeretetével!

KáTé

Keresztség Baján
„A szél fú, ahová akar, és annak zúgását 
hallod, de nem tudod honnan jő és hová 
megy: így van mindenki, aki Lélektől szü-
letett” (Jn 3:8). Ennek az Igének lehet-
tünk tanúi az augusztus 31-i keresztségi 
istentiszteleten a Bajai Gyülekezetben. 
Két teljesen más hátterű és lelki utat be-
járó embert kötött szövetséget Istennel. 
Ráhel „közelről” jött, gyermekkora óta 
jár a gyülekezetbe, és most fiatal felnőtt-
ként, egyetemi évei kezdetén döntött úgy, 
hogy neki most Isten lesz az első. Ebben a 
korban, amikor egy átlagos fiatalt minden 
más dolog érdekel, csak a lelki dolgok 
nem, ez egy óriási bizonyságtétel.

László „távolról” jött, vallásos háttér 
nélkül. Egy e-mailt kaptunk a gyülekezet 
címére, hogy szeretne jönni a gyülekezet-
be, ismeri a tanításainkat, az interneten 

mindennek utánajárt – de előtte lenne még 
pár kérdése. A kérdésekből beszélgetések, 
majd keresztségi felkészülés lett. Mielőtt 
eljött volna a gyülekezetbe, már az akkori 
ismeretei szerint megtartotta a szombatot, 
és felvállalta meggyőződését családja és 
munkatársai körében. Útkeresése során 
olyan videókat talált, ahol adventista ta-
nításokat ismerhetett meg, ő az internetes 
misszió útján indult el a gyülekezet felé. 
Amíg régebben közénk kellett jönnie va-
lakinek, vagy kapnia egy könyvet, hogy 
adventista tanítást halljon, addig ma sok 
esetben megfordul a történet. Mielőtt 
belép valaki az ajtónkon, a tanítást már 
ismeri, „csak” közösségre, támogatásra 
van szüksége, hogy a megkezdett úton 
továbbhaladjon. 

Bárhogyan is „fúj a szél”, örülünk az 
új testvéreinknek, és figyeljük várjuk az 
újabb csodákat.

Kis István
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Ifjúsági táborok 
2019-ben
Idén a fiatalok korosztályok szerint ve-
hettek részt a tinédzsereknek, valamint a 
fiatal felnőtteknek szervezett táborokban. 
A két tábor közel 300 résztvevője egy-egy 
héten keresztül izgalmas programokon 
vehetett részt, ahol lehetőség volt kapcso-
latépítésre, sportolásra, kikapcsolódásra, 
fizikai és lelki feltöltődésre. A táborok 
tematikáját követve az előadások, szemi-
náriumi és csoportos beszélgetések mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők 
újraértelmezzék a keresztény szabadságot, 

valamint az új élet áldását és lehetőségét. 
Hálásak vagyunk és köszönjük mindkét 
tábor szervezői csapatának és az előadók-
nak a kiváló munkát, amin keresztül a 

táborok résztvevőinek sok élményben és 
tapasztalatban lehetett része.

k.p.

Ismét megrendezésre került a hagyomá-
nyos hódmezővásárhelyi ifjúsági nap 
2019. június 29-én, szombaton. A nap té-
mája „A felelősségvállalás” volt. 

A délelőtti istentiszteleti alkalmon Istent 
dicsőítő szolgálatok után Palotás Kristóf tol-
mácsolta nekünk Isten Igéjét. Kristóf beszélt 
arról, hogy milyen sok olyan láncot hordunk 

magunkkal, amiket könnyen el tudunk sza-
kítani, mert az erőnk megvan hozzá, de azt 
hisszük, megkötöz bennünket. Ha ezeket 
a láncokat elszakítjuk, képesek vagyunk 

felelősséget vállalni és jót 
cselekedni, Istent szolgálni. 
Beszélt arról, hogy szabad-
ságra hívattunk el, ami azt 
jelenti, hogy nem a köny-
nyebb utat, hanem Isten út-
ját választjuk. 

Az ebédet kellemes 
társaságban, a helyi gyü-

lekezetben fogyasztottuk el. Köszönjük a 
vendégszeretetet! 

Ebéd után Kerekasztal-beszélgetést 
hallgattunk. A beszélgetés témája: „Kor-

látok, határok, elvárások a kapcsolata-
inkban”. A beszélgetés vezetője Kovács 
Dániel, a résztvevők Csúcs András, Far-
kasné Rajki Melinda, Palotás Kristóf, Pol-
gárné Papp Katalin. Dani beszélgetőtársai 
megemlítették azt, hogy napjainkban az 
elvárások mennyire negatív jelentéstöbb-
lettel bővültek. Beszéltek arról, hogy ön-
magunkat az embereken, a kapcsolatokon 
keresztül ismerjük meg. A beszélgetésben 
lelkesen vett részt a csapat többi tagja, on-
line kérdések feltevésével. 

A következő program új helyszínen ke-
rült megrendezésre. Együtt kisétáltunk egy 
helyi parkba, ahol leültünk és 3 ismerkedős 
játéklehetőség közül választhattunk. A né-
hány óra játékot és sok nevetést követően 
visszasétáltunk a gyülekezetbe, ahol rövid 
várakozás után megérkezett vacsorára a 
pizza. A vacsorát követően közösségi és 
társasjátékok, valamint tartalmas beszélge-
tések tették színessé esténket. Isten áldását 
megtapasztaltuk a közösségi programok-
ban, az istentiszteleti alkalmakon, a beszél-
getésekben és az éneklésben is. Köszönjük 
a Hódmezővásárhelyi Gyülekezet befogadó 
szeretetét, áldozatos munkáját, szervezését!

Jónás Katalin

Ifjúsági nap Hódmezővásárhelyen

Kiválasztott
A hatalmas tömegben mozdulni sem le-
hetett. Percekig egy helyben álltam, mert 
az utca tömve volt emberekkel. Ez nem 
a Sziget Fesztivál, nem is a budapesti 
hármas metró csúcsidőben. A világ legna-
gyobb adventista cserkésztalálkozójáról 
beszélek, melyet az Egyesült Államok 
északi részén,  Oshkoshban tartanak öté-
vente.

Az augusztus 13-tól 17-ig tartó ese-
ményen több mint 65 000 cserkész vett 
részt. Számos országból érkeztek fiata-
lok Istent dicsőíteni, és megtapasztalni a 

Szentlélek erejét egy 
ekkora közösségben.

Nekem is külön-
leges élmény volt egy 
olyan tömegben állni, 
ahol a többség adven-
tista. Mert az iskolá-
ban, a munkahelyen, 
sőt a gyülekezetben 
is kicsinek érezzük 
magunkat. Gyengék, 
erőtlenek, láthatatla-
nok vagyunk. A fiata-
lok elhagyják a gyülekezetet, a misszió 
reménytelen, a lelkesedés kihunyt.

Ha mindez így van, akkor hogyan le-
hetséges az, hogy öt éven belül megduplá-

zódott a résztvevők száma? Miért keresz-
telkedett meg több mint hétszáz, nagy-
részt 12 és 18 év közötti fiatal? A válasz 
egyszerű: Isten mindenkit kiválasztott, és 
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Szeptember 7-én és 14-én összesen 3 
egyetemi város 3 gyülekezetében kö-
szöntöttük a régi és új egyetemistákat. 
Egy-egy ifjúsági nap keretében ismertet-
tük a fiatalokkal az ifjúsági programle-
hetőségeket, együtt dicsőítettük Istent és 
megengedtük Istennek, hogy megerősítse 
bennünk azt a látást, miszerint Isten képes 
pozitív változásokat hozni a körülöttünk 

élő emberek életébe. Ő szeretne kiemelni 
minket a hétköznapok szürke rutinjából, 
hogy csodát tegyen az életünkben, rajtunk 
keresztül pedig mások életében. 

Legyen áldás minden fiatal életén, 
miközben naponta továbbadnak valamit 
abból az áldásból, amivel Isten betölti az 
életüket!

k.p.

aki úgy dönt, hogy követi Őt, az lélekben 
növekedni fog. Amelyik közösség elfo-
gadja, hogy kiválasztott, az növekedni 
fog. Számokban is. 

A tábor Dávid és Saul történetét dol-
gozta fel. Minden este láthattunk egy jele-
netet a színpadon. A két karakter életútja 
világosan megmutatta azt a két lehetősé-

get, melyek közül vá-
laszthatunk. Mindketten 
kiválasztottak voltak, de 
Saul elutasította Istent, 
Dávid pedig követte. 

Világossá vált szá-
momra, hogy a döntés 
az én kezemben van. 
Ha Isten mellett döntök, 
még a Góliátok sem 
választhatnak el tőle. 
Bár ez az út nem köny-

nyű. Sokszor semmi kedvem megfogni a 
parittyát, és inkább elfutnék, de tudom, 
hogy a követ Isten irányítja. Ha Ő akarja, 
ez a kő messzire repül, és áttör minden 
akadályt. 

A találkozó után biztosan kijelenthe-
tem, világszéles közösségünk jó irányba 
halad, és az utánpótlás felől sem kell ag-
gódnunk. Rengeteg fiatal érkezik a gyüle-
kezetekbe, akik új lendületet és friss erőt 
hoznak a misszióba. 

Ősz-Farkas Ábel

Számos fiatal (és szívében fiatal) gyűlt 
össze Isten dicsőítésére 2019. augusztus 
31-én szombaton a medgyesegyházi Civil 
Házban. A regionális ifjúsági nap témája 
az imameghallgatás volt, Osvald Lász-
ló és Palotás Kristóf szolgálatán keresz-
tül olyan fontos kérdésekre kereshettük 
a választ, mint: Ha Isten mindent lát és 
tud miért fontos, hogy imádkozzunk? Mi-
ért érzem egyszer magam közel Istenhez 
máskor pedig olyan távolinak? 

Gyakran nem az imádság hossza  
számít, hanem az, hogy mindig kapcsolat-

ban legyünk Isten-
nel, és őszintén fel 
tudjuk tárni előtte  
a szívünket. Jó tud-
ni azt is, hogy az 
erő Istennél van,  
Ő küzd értünk és 
nem egyedül kell megállnunk az élet vi-
haraiban. 

A Medgyesegyházi Advent Éneke-
gyüttes vezetésével a közös énekek által 
közelebb kerültünk a mennyhez és egy-
máshoz is. 

A napot egy közös sportolással zártuk 
a helyi sportcsarnokban, ahol mindenki 
talált kedvére való mozgásformát.

B.S.B.

Rejtett erő. Küzdj és győzz!
Nyárzáró IFINAP Medgyesegyházán

Tanévkezdő alkalmak Debrecenben, Miskolcon és Szegeden
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Zalaegerszegen 3. alkalommal rendezték 
meg ezt a mozgás örömét és az egészség-
megőrzés fontosságát hangsúlyozó két és 
félnapos városi programot. A mi célunk, 
és feladatunk is, az volt, hogy az egész-
séges életmód 8 alapelvét bemutassuk az 
érdeklődőknek. 

A Mozgó lelki- és egészségközpont 
mellett, és még egy nagy sátort is felállítot-
tunk. Kellett a hely, mert főként péntek dél-
után és szombaton folyamatosan jöttek az 
érdeklődők. Volt még egy sátrunk a masz-
szírozás és a gyermekfoglalkoztatás céljára. 
A nagyobb sátorban a 8 alapelvből hetet 
mutattuk be. Zárásul, 8.-ként a táplálkozás 
volt a kocsiban, hogy ott az ételbemutatóra 
készített ételek és eszközök által is közelebb 
kerüljenek a megvalósítás lehetőségéhez. 
Ugyanitt voltak egy asztalon az ajándék-
könyvek elhelyezve, köztük a Biblia is. 

A bizalom és hit állomáson mindig szó 
volt a személyes meggyőződésről és öröm 
volt tapasztalni az érdeklődést a Biblia 
világa, lelkisége iránt. Olyan környezet-
ben voltunk, ahol különböző spiritualitást 
képviseltek az előadók és csoportok, ezért 
különösen öröm volt tapasztalni a nyitott-
ságot és figyelmet a keresztény hit iránt. 
Három előadás is elhangzott az életmód, 
illetve életvezetés témakörben. Minden 
alkalommal gyűltek össze hallgatók. Meg-

hívtuk az ADRA egyik képzett instrukto-
rát, hogy tartson bemutatófoglalkozásokat 
az alapszintű újraélesztésről. Jó volt látni 
az érdeklődést, és többen vállalták a gya-
korlást is. Természetesen a masszőr prog-
ram jelentette a legnagyobb vonzerőt, de 
jól segítette az ismerkedést is. Sokan innen 
indultak el a regisztrációhoz, hogy végig-
járják a 8 alapelv állomásait. Akik fogad-
ták őket, azok az elmúlt hetekben közös 
tréningeken igyekeztek felkészülni – hogy 
az alapelveket megfelelő módon képvisel-
hessék –, mely alkalmak számunkra is ins-
pirálóak voltak a további tanulmányozás és 
a megvalósítás tekintetében is. 

Örültünk a gondviselés hozta alkalom-
nak, a szervezők nyitott, segítő és barátsá-

gos magatartásának, és persze a megszer-
zett tapasztalatoknak, amikkel tovább in-
dulhatunk. Már most megerősítették, hogy 
jövőre szükségük van a programunkra; 
kapunk helyet mi is a nagy előadó sátor-
ban, hogy előadókat hívjunk és bemutató-
kat tartsunk. Ősszel a város főterén is jelen 
leszünk pár napot, és a most regisztráltakat 
is meghívva elindítunk egy életmódprog-
ram-sorozatot. Nagyon jó eszköznek bizo-
nyult a Mozgó lelki- és egészségközpont, 
felkeltette az érdeklődést, segített az embe-
rek megszólításában. Nagyon jó lehetőség, 
hogy olyan programot vigyünk utcára, te-
rekre, amit eddig csak épületekben tudtunk 
megvalósítani, mert a segítségével most 
oda tudunk menni, ahol emberek sokasága 
van jelen egy rendezvényen. 

Frend László

Kihagyhatatlan lehetőség, nagy kihívás, 
rengeteg utánajárás, felkészülés és hála, 
hála, hála – így lehetne összefoglalni a jú-
nius utolsó hétvégéjén, Szombathely Ön-
kormányzata által XXIV. alkalommal az 
AGORA Savaria Filmszínház és árkádnál 
szervezett Egészségnapokon való részvé-
telünket. 

Célunkat, az egészséges életmód 
nyolc alapelvének bemutatását az ADRA 
égisze alatt úgy valósítottuk meg, hogy a 
mozgó jármű az ételbemutató – pástéto-
mok, szendvicsek, pogácsa, sütemények 
és többféle zöldturmix – elkészítésének 
és megkóstolásának volt a helyszíne, kö-
rülötte pedig hét asztalnál a többi alapelv 

ismertetése, beszélgetés és 
masszázs zajlott. Mindazok, 
akik az összes állomást végig-
járták, ajándékkönyvet kaptak.

Tapasztalatunk, hogy az 
emberek nagyon nyitottak és 
keresik az értéket hordozó 
életmodelleket. A több száz lá-
togató közül sokan személyes 
értesítést kértek további rendezvényeink-
ről. Emellett a jelenlévő helyi egészség-
ügyi szakemberekkel is nagyon jó kapcso-
latot tudtunk kialakítani. 

Ezúton külön köszönjük Gyurkó 
Jánosnak és Lebócz Istvánnak a jármű 
manőverezését, köszönjük a soproni és 

a győri testvérek segítségét! Bátorítunk 
mindenkit, végezzétek ezt a szolgálatot! 
És minden gyülekezetnek ajánljuk, hasz-
náljátok a Mozgó lelki- és egészségköz-
pontot!

TSZ

Egészségnapok Szombathelyen

Restart Sport- és életmódfesztivál

Falunapon
Augusztus 10-én a Veszprémi, a Balaton-
füredi és a Nemesvámosi Gyülekezetek 
elhivatott tagjai frissítővel, egészségügyi 
mérésekkel és kóstolóval tették emlékeze-
tessé Nemesvámos kiemelt rendezvényét. 
Jól jelzi a program sikerét, hogy Sövényházi 
Balázs polgármester meghívta a kisbuszt a 
falu egyéb programjaira is.

KáTé
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Már másodszor kaptunk meghívást a Ker-
Songs-szal Abaújvárra, a Lelkesítő 2.0, 
református szervezésű családi napra. 

Az alkalom augusztus 2-án, pénteken, 
vagyis a szombat kezdetével indult, amit 
áhítattal és zenével mi nyitottunk meg a 
templomban. Az igehirdetésre dr. Kormos 
Erik is kapott lehetőséget. Mivel aznap 
esős idő volt, az áhítatban testvérünk is 
megemlítette azt, amit az Ige másik szó-
lója, Sohajda Levente református lelki-
pásztor is mondott: meg kell bíznunk Is-

tenben, még az időjárást illetően is, bármi 
is legyen az akarata.

Másnap, szombaton egész napos volt 
a program. Abaújvár 250 lakosú település, 
mely ilyenkor különösen megtelik élettel. 
Az ország több pontjáról, de a határon túl-
ról is érkeztek vendégek, több mint 750-en. 
Közben Tóth István lelkészt és feleségét, 

Tóth Viktória lelkésznőt – a program főszer-
vezőit – többen megkérdezték, mi a „B” 
terv, ha netán esne az eső. Ennyi ember nem 
fér be még a templomba sem. Ezért több-
ször is elhangzott a bűvös mondat: nincs 
„B” terv, hinnünk kell Istenben. S csoda, 
még ha felhők jöttek is, nem esett az eső!

Zenéltünk, Igét olvastunk, programo-
kon vettünk részt, egész nap. A központi 
színpadon a zenei főszerep a Ker-Songs-é 
volt, ismét. Több elismerést és meghívást 
is kaptunk. A gazadag programról min-

denki tájékozódhat a 
Facebookon, csak ke-
ressük meg az „Aba-
újvári LelkesítŐ”-t.

A ReményPont 
debreceni befolyás-
központ jóvoltából se-
gítséget kaptunk, hogy 
legyen egy könyvsát-
runk is. Ezért a szolgá-
laért köszönet Restás 
Lászlónak és Mártá-
nak. Nem árusítottunk 
könyveket, ragaszkod-

tunk a szombatnap helyes bemutatásához. 
Mégis 30 000 Ft árú könyvet tudtunk irá-
nyítottan elajándékozni. Aki szeretett volna 
könyvet kapni, két lehetőség közül választ-
hatott: vagy egy biblikus kérdésre kellett 
tudnia a választ, vagy fel kellett sorolnia 
azt a három sajátosságot, ami szerinte legin-
kább jellemzi a Hetednapi Adventista Egy-

házat. Sokan választották inkább a második 
kérdéskört. Meglepő, milyen jól ismerik 
egyházunkat, és örömmel tölt el, hogy na-
gyon jó véleménnyel vannak rólunk. Mi pe-
dig örömmel ajándékoztuk meg a helyesen 
válaszolókat egy-egy adventista könyvvel.

A délutáni órákban díjakat osztottak 
ki. Igazi meglepetés volt a „Főzőmustra” 
eredménye, ahol az adventista, vegetáriá-
nus töltött káposzta különdíjat kapott. Ilyet 
még a séf, Vomberg Frigyes sem evett, 
aki egyébként a TV-ből jól ismert mester-
szakács. Ebédidőben többen kérték, hogy 
hadd kóstolják meg az erdei gombából ké-
szült, adventista finomságot.

A legcsodálatosabb dolog, hogy nem 
„csak szolgáltunk”, hanem ahogyan Tóth 
Viktória lelkésznő fogalmazott: „Itthon 
vagytok! Bármikor számítunk rátok!”

Csodálatos volt megtapasztalni az Úr 
szeretetét! Hála legyen érte neki!

S.D.G.

Nem volt „B” terv – LelkesítŐ 2.0

Miskolcon, a Füzes utcai, B gyülekezet-
ben került megrendezésre július 7–12-ig, 
immáron  harmadik alkalommal a gyer-
mek-bibliatábor. Minden évben 6-14 éves 
gyerekek vesznek részt az alkalmon. A 
résztvevők nagy részét a gyülekezetbe 
járó gyerekek alkotják, de számos kis ba-
rát is csatlakozik hozzájuk. 

Ebben az évben 22 ragyogó szempár 
tulajdonosa érkezett hozzánk. Az idei tábor 
témája az Isten csodálatos munkája volt, 
amit bennünk végez, hogy közelebb ke-
rüljünk Őhozzá. Példázatokat dolgoztunk 
fel a gyerekekkel, „A mennyeknek orszá-
ga hasonlatos...” kezdettel jártuk körbe a 
menny fogalmát, a meghívottak feladatát 

és szerepét, valamint a Király 
kegyelmes személyét. 

A gyerekek változatos 
programokon vehettek részt. 
Bringóhintóztunk, vízibi-
cikliztünk, valamint a ka-
landparkot is meghódítottuk 
Miskolc-Tapolcán. Angolul 
tanultunk és extrém pályá-
kon mentünk a Factory Sport 
Centerben. Kézművesked-
tünk és sokat énekeltünk. A 
tábort Ki-mit-tud alkalommal 
zártuk, kicsik és nagyok örö-
mére. A tábor nagy tanulsága 

az, hogy a picik, kicsik és nagyok meg-
tanulnak együtt játszani és vigyázni egy-
másra. A táborban kis tesók is részt vettek, 
és a nagylányok és nagyfiúk szeretettel és 
gondoskodással fordultak feléjük. 

Hála Istennek, hogy adott lelki erő-
sítést és támogatást Rémiás Katika és 
Rémiás Csaba szervezőknek. Köszönjük 
a sok segítő kezet, melyek által ilyen ál-
dásos tábori alkalmat tudtunk zárni! Isten 
kegyelméből jövőre újra találkozunk!

Biróné Vargyas Márta

Nyári gyermektábor Miskolcon
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Úgy tűnik, évről évre többen jelentkeznek 
a Szünidei Bibliatáborra. Az idén a család 
került a fókuszba. A foglalkozásokon kü-
lönböző bibliai családokat mutattunk be, 
és „beszéltünk ki”. Ézsau és Jákób család-
ja mellett Naomiék, valamint a kis Sámu-
el családja tanulságait vettük szemügyre. 
Beszélgettünk a nagyszülők szerepéről is, 
hiszen Timóteust az anyukája és a nagyma-
mája nevelte, és Pál apostol munkatársa lett. 

Szombatra jelenetekkel és énekekkel 
készült a csapat. Egyik kislány azt mond-
ta: „Jaj, már alig vártam ezt a tábort!” 

Napközben sokat játszottunk, sok kreatív 
alkotás született, a foglalkozások aktí-
vak voltak, és még a Dínó Parkot is meg 
tudtuk nézni a hét folyamán a Budakeszi 
Vadasparkban. A konyhán szorgoskodó 
csapatnak köszönhetően a tábori élelme-
zés nem volt éppen fogyókúrás. Nemcsak 
étel volt bőségesen, hanem a kedves, ba-
rátságos, segítőkész felnőttek mindent el 
is követtek azért, hogy gyermekeink, fia-
taljaink jól érezzék magukat.

Hisszük, hogy a legfiatalabb generá-
ció szívében mély nyomot hagy egy-egy 

ilyen tábor hangulata, és segíteni fogja 
őket majd a Krisztus melletti döntésben.

(GyP)

Nagy örömmel és lelkesedéssel készül-
tünk a Bibliatáborra. Heti témánk az 
Egészséges életmód volt. Lelkészünk, 
Kerékgyártó János a 8 pillért dolgozta 
fel: táplálkozás, mozgás,  levegő, víz, 
napfény, pihenés, mértékletesség, Istenbe 
vetett hit.

Mindennap sok-sok játékkal, közös 
foglalkozásokkal készültünk. A táborban 
mintegy 40 gyermek vett részt. Éreztük 
a testvérek támogató imáját, mert velünk 
volt az Úr és vezetett, megőrzött minden 
balesettől; olyan jó volt kézzel foghatóan 
tapasztalni az Úr hatalmát, kegyelmét fe-
lettünk.

A gyerekek nagyon élvezték a kéz-
műves foglalkozásokat, a gyöngyfűzést, 
meghívókészítést. Közben jó közösség 
alakult ki, jót beszélgettek egymással, 

örömmel, lelkesen énekeltek, és jöttek 
minden reggel. 

Szombaton előadták az egész héten 
tanultakat, énekekkel egybekötve. A záró 
ünnepségünkön volt olyan család, ahon-
nan eljött az édesapa, édesanya, vagy az 
édesanya és a nagymama is.

A héten felhívtuk a gyerekek figyelmét, 
mennyire fontos naponta kutatni, tanulmá-
nyozni Isten Szavát, amit a Biblia olvasása 
által tehetünk meg. A „Fordulj Jézus felé!” 
újszövetségi Bibliát ajándékoztunk azoknak 
a gyerekeknek, akik kérték. Lelkészünk 
szombaton a szülőknek is hangsúlyozta a 
bibliaolvasás, -kutatás naponkénti fontos-
ságát. (Köztük tíz Bibliát osztottunk szét.)

A szakácsok jóvoltából nagyon finom 
ételeket ehettünk, ezért nekik is kedves-
kedünk néhány ajándékkönyvvel – Jézus 

élete; Jézushoz 
vezető út; Nagy 
reménység; Szere-
tetre vágyunk; Ol-
talomra vágyunk; 
Optimizmus, derű, 
egészség – és egy-
egy szelet cso-
koládéval, hogy 
megköszönjük a 
munkájukat. 

Az egyik segítő szülő elmondta, hogy 
ezen a héten úgy feltöltődött, a gyere-
kektől annyi szeretetet, ölelést kapott, jól 
érezte magát, és azóta is énekeli a tábor-
ban tanult énekeket. Ez a szülő sokat ér-
deklődött a jó Isten dolgai után, ezért ő 
is  kapott ajándékba Bibliát és Jézushoz 
vezető út című könyvet. 

Egy másik anyuka arról számolt be, 
hogy amikor elmentek bevásárolni, a 
kisfia nem kért semmi édességet, a tábor 
óta nem nassol, és örömmel mutatja az 
édesanyjának, hogy mennyit csinosodott. 
Az Úr csodálatosan dolgozik kicsik és na-
gyok szívében egyaránt!

Hálásak vagyunk a drága Jézusnak 
ezért a táborért, hogy megvalósulhatott, 
és adott sok kedves gyereket, szülőket, 
nagyszülőket. Az Ő neve legyen áldott 
szüntelen!

Dné

Szünidei Bibliatár Nyírturán

Érd – Szünidei Bibliatábor 2019. 

Idén is megszerveztük nyári napközis táborunkat július 1–7. között, 
melyen több mint 90 gyermek vett részt. A tábor központi témája 
Krisztus három példázata volt. Idén a buszos kirándulás keretében a 
celldömölki Vulkánparkot csodálhatták meg a gyerekek. 

Köszönjük Istennek egész heti áldásait és a több mint harminc 
szervező önkéntes szolgálatát, az egyházterület anyagi támogatását!

KáTé

22. Nemesvámosi Szünidei 
Bibliatábor
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Az Érdi Gyülekezetben lassan hagyo-
mánnyá válik, hogy egy-egy hosszú hét-
végét együtt töltenek a testvérek. Csapat-
erősítő, feltöltekező, egymáshoz közelebb 
kerülő alkalmak ezek. Az idén is ez tör-
tént, kihasználva az augusztus 20. körüli 
szabadnapokat. Szinte az egész gyüleke-
zet kivonult a süttői erdészházba, és ott 
töltöttünk négy napot együtt. 

Péntek a felfedezés, a szobafoglalás, 
a környék felfedezésének alkalma volt. 
Szombaton sok ének, tapasztalatmon-

dás, gyermekszol-
gálat tette színessé, 
érdekfeszítővé a 
természetközelben 
megtartott istentisz-
teletet. Aztán vasár-
nap és hétfőn túrák 
következtek, min-
den mennyiségben. Az idő nagyon kedve-
ző volt, a hely meg tökéletesen alkalmas 
a pihenésre, feltöltődésre, beszélgetésre, 
grillezésre, a gyerekeknek pedig a játékra. 

Végül a zsoltáríróval együtt elmond-
hattuk, hogy „Isten közelsége oly igen jó 
nékem”!

(GyI)

Dunaújvárosban bár nagyon kevesen va-
gyunk, de lelkes a kis csapatunk. Az idén 
márciusban kaptunk a várostól egy kis 
bérleményt – az egyik, már nem üzemelő 
iskolában egy termet –, azóta több dolog-
gal is próbálkoztunk. Programjainkat Re-
ménypont néven indítottuk. Bibliaolvasó 
kör, egészség-előadások, szabadegyetem, 

kreatív klub. Volt, ami bejött, volt, ami 
kevésbé.  

Azért, hogy előkészüljünk, feltöltőd-
jünk az őszi folytatáshoz, augusztus 22-
én ellátogattunk Balatonlellére. Jöttek 
velünk néhányan a barátaink közül is. Be-
kapcsolódtunk a nyugdíjas tábor aznapi 
programjába, és igazán nagyon jól éreztük 

magunkat. Sokat énekeltünk, beszélget-
tünk, fürödtünk. Igazán szép és tartalmas 
napot töltöttünk együtt. 

Megújult lelkesedéssel, tervekkel né-
zünk előre. Szeretnénk a városban minél 
több embert elérni a programjainkkal. 
Hiszünk abban, hogy Istennek még sok 
népe van ebben a városban, és szeretnénk 
jó eszközök lenni abban, hogy segítsünk 
az embereknek megtalálni azt, aki a meg-
oldást hozza az ő számukra is. 

(GyP)

Fantasztikusan zárult az augusztus Dunaúj-
városban. Több Szüret utcai család látogat-
ta meg kis gyülekezetünket ezen a szom-
baton. Kevésnek bizonyult a bekészített 
40 szék. Először egy interaktív szomba-
tiskolában volt részünk, majd három fiatal 
taggal bővült gyülekezetünk taglétszáma: 
Nagy Imre testvér, felesége, Enikő és kis-
lányuk, Niki  szeretnék szolgálatukkal erő-
síteni kis gyülekezetünk munkáját.

Ezután a gyermekek, fiatalok, és a 
régebben volt gyermekek szolgálatában 
gyönyörködhettünk, végül Gyetvai Gel-

lért testvér nagyon komoly, aktuális pró-
féciamagyarázatát hallgathattuk meg.

Az ebéd, majd a csoportos, jó hangula-
tú beszélgetés után a csapat közösen kirán-
dult a Szalki szigetre. Ott még folytattuk a 
beszélgetést és szeretetünk kifejezését. 

Hálásak vagyunk a jó Istennek ezért a 
napért! Azért, mert testvéreink is kifejez-
ték, nem vagyunk egyedül. Bizony, jó tud-
ni, hogy egy nagy család része lehetünk. 
Számomra még külön öröm volt látni Ko-
vács Zsuzsikát, aki egész életére odaszánt, 
elkötelezett, gyermekszerető gyermektaní-
tó lett. Isten áldása kísérjen mindannyiun-
kat egészen a célig!                               (GyP)

Isten iránti hálával áll-
tunk meg elsőéves és 
továbbtanulást kezdő 
diákjainkkal együtt 
az Úr előtt tanévnyitó 
ünnepélyünk alkalmá-
val az Újbudai Gyüle-
kezetben szeptember 
7-én. Bibliával és bá-
torító üzenettel indítot-
tuk őket útnak az újabb 
ismeretlen felé, azzal a 

biztos tudattal, hogy az Úr velük lesz min-
den helyzetben.

Az Igét Wolfgang Köbel hirdette, Dá-
niel próféta mindvégig hűséges, példamu-
tató életét bemutatva. Hisszük, hogy a mi 
gyermekeink is szorgalmasak, kitartóak 
lesznek. Mi, tanítók és a gyülekezet is 
ígérjük, hogy számíthattok ránk!

Ünnepünket gyermekeink szolgálata 
tette még szebbé. Zárásként – egy szere-
tetvendégség keretén belül – a nyári hóna-
pokban születtet gyermekek születésnap-
ját ünnepeltük meg közösen. „Boldogok, 
akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel 
keresik őt” (Zsolt 119:2). 

Kovács Zsuzsa

Süttői csendes napok

Balatonlellén jártunk

Dunaújvárosba látogatott a Szüret 
utcai gyülekezet

Ismét „becsengettek”!
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Az Adventista Motoros Misszió (AMM) 
lelkes tagjai megalakulásukat többek kö-
zött a Szentírásban, Mk 16:15 soraira ala-
pozták, valamint komolyan megfontolták a 
Krisztus példázatai című könyv 300. olda-
lán olvasható üzenetet, miszerint hiszik és 
tapasztalják, hogy az „Atya művében min-
denki számára van hely és tennivaló”, ezért 
az áprilisi hivatalos beiktatásuk után, Isten 
kegyelméből munkába álltak. 

2019. május 25-én megvalósult a hi-
dasi gyereknapon való jelenlétünk, ahol 
a helyi gyülekezet lelkes csapatával ösz-
szefogásban kézműves foglalkozás, arc-
festés, kismotoros akadálypálya került 
felállításra, és déltől zárásig véget nem 
érő sorokban jöttek a gyerekek és szülők 
az AMM foglakozásaira, megismerve ez-
által is az adventisták önzetlen szeretetét 
és emberségét. Minden gyerek elégedett, 
mosolygós arccal, ajándéklufival és nem 
utolsósorban egy élménymotorozással lett 
gazdagabb!

2019. május 31-én sor került a Vaj-
dasági jótékonysági gurulásra. Mottónk 

„Minden gurulás egy misszió”, ezt meg-
valósítva – Szerekován János testvérünk 
és meghívott művésztársainak részvé-
telével – a márciusban megszervezett 
segélykoncerten összegyűlt 300 000 Ft 
összegű támogatást adtuk át a Hajdújárá-
si Petőfi Sándor Általános Iskolának. Az 
adomány a helyi iskola végzős tanulóinak 
ballagásakor rendezett ünnepi gálán került 
átadásra, ahol minden résztvevő megis-
merhette az adventisták és támogatóink 
önzetlenségét. 

Ezúton is köszönjük a lelkes, adomá-
nyozó testvérek, barátok és motoros klu-
bok hozzájárulását, életükre Isten áldását 
kívánva!

Rá egy hétre Pap Róbert és Szerekován 
János kisteherautóval visszatért Délvidékre 
a kistarcsai Simándy József Iskola könyva-

dományával és számítógépekkel, melyet 
a Kerepesi Önkormányzat, illetve magán-
személyek adományoztak. Ezt is átadtuk 
a Hajdújárási Iskola igazgatónőjének. Kö-
szönet minden adakozónak!

A Kerepesi Forrás Művelődési Ház 
illetékeseivel a fennállásunk óta immár 
másodszor dolgozunk össze. 2019. június 
9-én meghívtak minket a kerepesi gyerek-
napra motoros programjainkkal, valamint 
lehetőséget adtak a Hetednapi Adventista 
Egészségsátornak és a helyi gyülekezetnek 
is a bemutatkozásra, közös élményeket 
biztosítva a résztvevő lakosságnak és misz-
sziós alkalmat biztosítva az üzenetünknek. 
A művelődési ház vezetői potenciális part-
nernek tekintik a Motoros Missziót. Isten-
nek legyen érte köszönet, megerősítették, 
hogy a későbbiekben is igényt tartanak 
munkásságunkra. 

Szerekován János
elnökhelyettes, AMM Hungary

100 év nagy idő!
Az Érdi Gyülekezetnek abban az elő-
jogban lehetett része, hogy köszönthette 

Orbán Mihályné testvérnőt, aki szeptem-
berben betöltötte a 100. évét. Hálásak 
vagyunk Zsuzsa néniért, hogy ennyi időn 
át tiszta elmével, jó gondolatokkal és vi-
szonylag kitűnő egészséggel áldotta meg 
őt a mi mennyei Atyánk. 

Az ünnepélyes istentiszteleten család-
ja köszöntése mellett a gyülekezet kórusa, 
a gyermekek és az egész gyülekezet me-
leg szeretettel fejezte ki háláját az évekért. 
Az Igéből Ősz-Farkas Ernő testvér beszélt 
Ezékiás királyról, akinek életét 15 évvel 
meghosszabbította az Úr. 

Köszöntötte őt Tárnok nagyközség 
polgármestere, Szolnoki Gábor és az 
anyakönyvvezető. Az alkalom után közös 
szeretetvendégség volt, amin kötetlenül 
beszélgethettünk a rokonokkal, barátokkal. 

100 év nagy idő! De milyen csodála-
tos lesz a Mennyben, ahol már majd nem 
kell számolnunk az éveket, hisz örökké 
élhetünk! Kívánjuk testvérnőnknek – és 
magunknak is – ezt az örök életet!

(GyI)

Áldott ünneplés minden szombati al-
kalom, de különösen az, amikor egy 
gyermeket mutathatunk be az Úrnak, és 
kérhetjük reá és az egész családra az Ő 
áldását. Különleges ajándéka ez Istennek. 

Ilyen szombati alkalmat ünnepelhet-
tünk május 4-én, amikor Juhos Kristóf kis-
húgát, Helenát köszöntötték énekszolgála-
tukkal gyülekezetünk gyermekiskolájának 
kis énekesei: „Légy az  Úrnak gyermeke, 
fogadd Őt a szívedbe. Jézus szeret téged, 

áldja meg az élted!” Áldást kérő imát lel-
készünk, Simon Zsolt mondott. 

Gyermekiskolánk létszáma igen nö-
vekszik, az Úrnak legyen hála, s mióta így 
van, egyre többször gondolok arra: Mi-
lyen csodálatos Isteni ajándék lesz egyko-
ron Ővele és a sok-sok drága gyermekkel 
együtt lenni, akiket ajándékba kaptunk, 
akiket ránk bízott az Úr! Tegyünk meg 
mindent értük, legyünk számukra példa-
kép, és mutassuk be nekik Jézus jellemét! 

Kívánjuk nektek, Merci és Sanyi, az 
Úr tegyen áldottá benneteket szeretett 
családotokban! Ne feledjétek, szeretettel 
várunk a szombatiskolában!

Kovács Zsuzsa

Gyermekbemutató Újbudán

Az Adventista Motoros Misszió 
programjai
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Legyél hős! 
Ez volt az idei, rászoruló gyermekek 
részére rendezett táborunk jelmondata, 
melyet a balatonlellei Adventista Konfe-
renciai Központban tartottunk. Az ország 
számos pontjáról összesen 112 gyermek 
vett részt, akik általában nem keresztény 
háttérből érkeztek, így különös kihívás 
volt a szervezőknek, hogy olyan módon 
kapcsolódjanak hozzájuk, hogy a lehető 
leggyakorlatiasabb módon képviseljék a 
keresztény elveket. Az értékek átadása 
nemcsak a velük töltött idő, a játék és a 
programok útján valósult meg, hanem 
nap mint nap megismerkedhettek a hősi-
es hozzáállás bibliai példáival is. Ismét 
szívesen énekelték a keresztény ifjúsági 
énekeket, aktívan bekapcsolódva a zenész 
csapat munkájába, néhány ritmushangszer 
megszólaltatásával. 

A táborban a legnagyobb hatással a 
szeretet van a gyermekekre. A velük fog-
lalkozó nevelők és pedagógusok részéről 
a tábort követően érkezett olyan vissza-

jelzés, ami szerint 
hosszú ideig tart az 
élmények hatása és 
a résztvevők kezel-
hetőbbek, együttmű-
ködőbbek környe-
zetükkel. Hálásak 
vagyunk Istennek, 
hogy ilyen módon 
láthatjuk szereteté-
nek munkáját! 

A tábor az idén 
is egyházon belüli és 
kívüli szervezetek és 
magánszemélyek összefogásával jött lét-
re. A norvég Utekontakten Nittedal szer-
vezet ismét anyagi és humánerő biztosítá-
sával, mint fő támogató vett részt. Többek 
között az Adventista Motorosok számos, 
nem keresztény motorost szerveztek be a 
gyerekek nem kis örömére, akiket elvittek 
egy-egy körre. A táborról szóló összefog-
laló videónk megtalálható honlapunkon és 
Facebook oldalunkon is.   

Az Alapítvány gyermekvédelmi prog-
ramjának keretén belül a tábor után nem 
sokkal eleget tettünk a Dunaújvárosi 

Család- és Gyermekjóléti Központ meg-
hívásának, ahol nyárbúcsúztató játékfesz-
tiválon vettünk részt. A résztvevő 80-100 
személy között ott voltak korábbi tábor-
lakóink. A program részeként év közben 
más helyszíneken is személyes látogatá-
sokkal tesszük folyamatossá jelenlétünket 
a gyermekek és a partner-intézmények 
életében.

Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány, ügyvezető igazgató

Gyerektábort szervezni nem könnyű. Sok 
feltételnek kell megfelelni: személyi, 
anyagi és tárgyi vonatkozásban egyaránt. 
Amikor kevés emberrel, nem sok pénz-
ből és kicsi felszereltséggel kell megva-
lósítani, akkor még nagyobb a kihívás. 
Isten azonban mindent ki tud pótolni. Ő 
tud segítőt küldeni Szolnokról, elég lesz 
a kevés pénz, a 202 Ft/fő/ebéd, és vá-
ratlan ajándékokkal segíti a tárgyi 
feltételek megvalósulását is. Pél-
dául az egyik napon ugrálóvár és 
csúszda érkezett nagy meglepe-
tésünkre és a kicsik hatalmas 
örömére! Jó volt mindezeket 
megtapasztalni a tiszaburai 
roma misszióban 2019. júni-
us 24. és 30. között. 

35 gyereket hívtunk meg, 
de mindennap 45-50-en jöttek. 
Ebből 10 fő rendszeresen jár 
a gyülekezetbe, a többi, tehát 
a nagy részük olyan ismeretlen 
gyermek volt, akiket ritkán vagy soha 
nem is láttunk még eddig, és a legtöbbjük 
8-10-12 éves. Három csoportba osztot-
tuk őket. Minden napot közös imával és 
reggelivel kezdtünk, ezután mi, felnőttek 
jelmezekbe öltöztünk. Nagy volt a vidám-
ság és a nevetés, amikor megjelentünk a 
gyerekek előtt! Hétfőtől csütörtökig négy 
bibliai történetet játszottunk el nekik, és 
minden egyes alkalomhoz hiténeket is ta-
nultunk.

Hétfőn Dániel és barátai a hatalmas 
babiloni király fogságába estek, kedden 
Dániel megfejtette a király álmát, szerdán 
Dániel barátait tüzes kemencébe dobták a 
katonák, és csütörtökön szegény Dánielt 
az oroszlánok közé vetették be. 

 

 
A délelőtti 

jelenetek után szívesen oldották meg a 
feladatokat a gyerekek. Ők egymásnak 
is sokat segítettek, mi pedig fatallérokkal 
díjaztuk őket. A tallérokat egész héten 
lelkesen gyűjtötték, mert tudták, hogy a 
vasárnapi búcsúbulin majd vásárolhatnak 
velük. 

Pénteken aztán a gyerekek vették fel 
nagy örömmel a jelmezeket, és ők játszot-
ták el a jeleneteket. Szombaton előadták a 
szüleiknek is, így ők is megtanulták, hogy 
mennyire valóságos az Istenbe vetett bi-
zalom, és hogy Jézus a nagy Szabadító, 
akire minden körülmények között számít-
hatnak. 

Olyan jól sikerült a vasárnapi alka-
lom, hogy nem maradt idő a kötélhúzásra, 
de elmaradtak más játékok is, úgyhogy 
ezeket még tervezzük bepótolni!

Egyszer azt hallottuk – miközben 
sétáltunk az utcán –, hogy az egyik 

házban ezt éneklik: „Édes Jézus, 
légy vendégünk, áldd meg, amit 
adtál nékünk…” Később a gye-
rekek elmesélték nekünk, hogy 
a szüleiket is megtanították rá. 
Olyan tapasztalatunk is volt, 
hogy a szülők eladták a gye-

rekeik videojátékait, miután 
elmondtuk nekik, hogy azok 
mennyire ártalmasak a későb-

bi jellemfejlődésükre. Egy nagy 
lepedőre pedig szórófestékkel rá-

írtuk, hogy „Hetednapi Adventista 
Egyház”, így a gyerekek és a szüleik 

is pontosan fognak emlékezni arra, hol töl-
tötték el ezt az Istentől megáldott hetet.

A tábort egyházunk segélyszervezete, 
az ADRA Alapítvány és a Szolnoki Gyü-
lekezet is támogatta. Köszönjük a test-
vérek szolgálatát és kérünk benneteket, 
hogy gondoljatok ránk is imáitokban!

Rinkó Sándor, Soós Róbert  
és a kis tiszaburai roma misszió

Egy királyfi barátokat keres
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özv. Török Imréné
sz.: Kocsis Jolán

1930–2019

Május 30-án az újfehértói temetőben vet-
tünk búcsút a feltámadás reménységében 
özv. Török Imréné Jolánka testvérnőnktől. 

Testvérnőnk hívő görög-katolikus csa-
ládban nevelkedett fel. Mint már özvegy-
asszony, 62 évesen ismerte meg a Jézus 
Krisztus második adventjébe vetett hitet, 
és csatlakozott hitvalló keresztség által a 
Hetednapi Adventista Egyházhoz. 27 éven 
át volt hűséges, szolgáló tagja az újfehértói 
hitközösségnek, családtagjaival együtt. 

Úgy emlékezünk reá, mint aki fizika-
ilag és lelkileg is támogatta a közösséget: 
a gyermekek részére ajándékosztásokat 
szervezett, és számtalan költeményt sza-
valt el a közösségünkben. Ezt a szolgá-
latát környezetében is szívesen végezte, 
sokak örömére, így téve bizonyságot az 
ő Megváltójáról. Kedves költőnője volt 
Páskulyné Kovács Erzsébet, akinek verse-
it mindig kívülről szavalta el: „Már nem 
ígérek, csak kérlek: hogy a régi lánggal 
égjek! … S Te, aki a titkok mélyét isme-
red, s erős marokkal összetartod a végte-
lent, ahová tartozom, segíts megharcolni 
e földi harcom, amíg lelkivé változom.” 

Özvegységének 30 esztendejében és 
betegségének napjaiban is aktív volt, egé-
szen halálának napjáig: még az utolsó na-
pon is kórházi betegtársának segítségére 
volt, vele imádkozott, majd utoljára fárad-
tan lepihent… Ő így aludt el az Úr Jézus 
Krisztusban, 89 éves korában.

Temetési búcsúztatása alkalmával 
Isten Igéjét Restás László és Szilasi Zol-
tán lelkészek szólaltatták meg. A sírnál a 
helyi gyülekezet közössége énekszolgála-
tával, Soós Zoltán gyülekezeti presbiter 
pedig a feltámadás igéivel szólt a gyászo-
ló családhoz és a részvétnyilvánítókhoz. 
„Boldog és szent, akinek része van az 
első feltámadásban: ezeken nincs hatal-
ma a második halálnak; hanem lesznek az 
Istennek és a Krisztusnak papjai, és ural-
kodnak ő vele…” (Jel 20:6).

Emlékét a feltámadás reménységével 
a szívünkben őrizzük meg!

Sz. Z.
  

Réti Sándorné
sz.: Kovács Mária  

1936–2018

Réti Sándorné, Kovács Mária 1936. május 
22-én született Kecskeméten, Kovács Ist-
ván és Szász Rebeka első gyermekeként. 
A család a háború után Békésre költözött. 
Nyugdíjba vonulásáig könyvelőként dol-
gozott a Békési Ipari Iskolában.

Emberi kapcsolataiban az egyenesség 
és szeretet jellemezte. Testvérei, István 
és Katalin úgy emlékeznek rá, mint aki, 
legidősebb testvér lévén, már gyermekko-
rukban is sokszor látta el őket bölcs taná-
csokkal. Nem születtek saját gyermekei, 
de testvérei gyermekei számára amolyan 
pótnagymama volt: Edit és Misi is sok időt 
töltöttek nála gyermekkorukban. Munka-
társai szerették segítőkészsége miatt. 

Istennel való kapcsolatában ugyanaz 
az elkötelezettség jellemezte, mint ami 
emberi kapcsolataiban. Édesapja halála 
után, 17 évesen keresztelkedett édesany-
jával együtt, és lett a Hetednapi Adventis-
ta Egyház Békési Gyülekezetének tagja. 
Később sok éven át munkálkodott a gyü-
lekezet pénztárosaként és a vezetőség tag-
jaként. A Bibliát szerette, és sokat olvasta. 

2019. június 8-án, szombat este, tü-
relemmel viselt, hosszú betegségek után 
aludt el Megváltójába vetett hitben, a fel-
támadás reménységében.

S. Cs.

  

özv. Bodnár István
1919–2019

Július 26-án az újfehértói temetőben vet-
tünk búcsút a feltámadás reménységében 
özv. Bodnár István testvérünktől, aki 100. 
életévében pihent meg Jézus Krisztusban.

Testvérünk református családban ne-
velkedett fel. A II. világháborús hadifog-
ságot isteni csodával túlélve csatlakozott 
hitvalló keresztség által a Hetednapi Ad-
ventista Egyházhoz, követve feleségét az 
advent hitben. 

70 éven át volt hűséges, szolgáló 
tagja az újfehértói hitközösségnek, csa-
ládtagjaival együtt. Úgy emlékezünk reá, 
mint „Bibliás hívő”-re. A gyülekezetben 
szombatiskolát tanított, diakónusi szolgá-
latot is végzett, a kórusban is énekelt, a 
zenekarban csellón muzsikált. Korábban 
feleségével együtt, Nagy Irénnel az ima-
ház gondnokai is voltak, mely szolgálatot 
ugyancsak hűségesen végeztek.

Szeretett feleségét 55 évnyi házasság 
után veszítette el. Özvegységének 20 esz-
tendeje alatt is szorgalmas, dolgos min-
dennapokat élt: kertje, veteménye mindig 
példaértékűen gondozott volt.

Istenfélő és embertisztelő életvitelét a 
jó Isten hosszú életidővel ajándékozta meg. 
Hét alkalommal köszöntötték az Idősek Vi-
lágnapja alkalmából, mint Újfehértó város 
legidősebb férfi polgárát, tavaly óta pedig 
Ő volt a város legidősebb polgára. Testvé-
rünk a Tiszavidéki Egyházterület második 
legidősebb tagja volt, aki életének utolsó 
hónapjaiban is aktívan vett részt a gyüle-
kezet istentiszteleti alkalmain.

Életének utolsó szombatján még saját 
kérésére részesedett az úrvacsora áldásai-
ban: ő így aludt el az Úr Jézus Krisztus-
ban, 100 éves korában.

Temetési búcsúztatása alkalmával Isten 
Igéjét Szilasi Zoltán lelkész szólaltatta meg: 
„Hosszú élettel elégítem meg Őt, és meg-
mutatom neki az én szabadításomat” (Zsolt 
91:16). A sírnál a helyi gyülekezet közössé-
ge énekszolgálatával, Restás László lelkész 
pedig a feltámadás igéivel szólt a gyászoló 
családhoz és a részvétnyilvánítókhoz. 

Emlékét a feltámadás reménységével 
a szívünkben őrizzük meg!

Sz. Z.

  

Búcsúzunk...

„ Én  vagyok  a  feltámadás  és  az  élet:  
aki  hisz  énbennem,  ha  meghal  is,  él ”  

(János  11:25)
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A D R A  h í r l e v é l

Komoly károkat okozott a 2019. június 
27-én hirtelen lesújtó vihar Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye északi részén. A mint-
egy 15 percig tartó vihar épületeket ron-
gált meg, villanyoszlopokat tört ketté, fá-
kat döntött közutakra és vasútvonalakra, 
valamint a mezőgazdasági területeken is 
nagy pusztítást okozott. Az Alapítvány 
stratégiai partnerének, a Kelet-magyaror-
szági Speciális Mentő Egyesület képvise-
lőivel néhány órán belül Baktalórántháza 
és Vásárosnamény környékén bekapcso-
lódott a mentési munkálatokba. 

Először a 41-es főúton az útszelvény-
be belógó, kidőlt fák vágásával, majd Vá-
sárosnamény-Vitka településen a szél által 
felhajtott lemeztető eltávolításában vettek 
részt a szakemberek, ez utóbbi esetben a 
Csarodai Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjaival karöltve. Ezt köve-
tően a Katasztrófavédelem irányításával 

a Baktalórántháza és Vásárosnamény 
közötti járhatatlan vasúti szakaszra vo-
nultak, ahol két csapatra osztva, mindkét 
irányból megkezdték a vasúti pálya men-
tesítését a kidőlt fáktól. A munkát június 
28-án, hajnali 4 óra körül függesztette föl 
a Katasztrófavédelem. A mentesítési mun-
kálatokban az ADRA Alapítvány részéről 
1 személy, míg a Kelet-magyarországi 
Speciális Mentő Egyesület részéről 5 sze-
mély vett részt. 

Az Alapítvány képviselője még az 
első 24 órán belül megtette a szervezet 
felajánlását a károsultak megsegítésére, a 
sérült tetőszerkezetek javítására, öt helyi 
önkormányzat felé. Közben az internetes 
felületeket felhasználva adománygyűjtő 
akció indult el, és az Alapítvány Operatív 
Bizottsága is döntést hozott az összegyűlt 
adományok kiegészítése kapcsán. A fela-
jánlást végül Nyírkarász fogadta el, ahol 

sikerült a településen biztosítással nem 
rendelkező lakosok épületeinek ideigle-
nes és végleges helyreállítását 30%-ban 
támogatni. A tevékenységről szóló rész-
letes beszámoló az ADRA honlapján, a 
dokumentumok menüpont alatt olvasható. 

Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány, ügyvezető igazgató

Vészhelyzet-kezelés és helyreállítás  
a nyírségi viharkár után

Felhívás!
Az ADRA Alapítvány 2019-ben útjára in-
dított oktatás-fejlesztési programja, az 
Élet lehelete keretében várja mindazok 
jelentkezését, akik szívesen vállalkoz-
nak arra, hogy oktatási intézményekben 
az alapfokú újraélesztés elméletét és 
gyakorlatát átadják. A tevékenységhez 
szükséges tanfolyam díját az Alapítvány 
átvállalja, a megfelelő szakmai háttér és 
eszközök biztosításával együtt. Jelentke-
zés és további információ: cd@adra.hu, 
+36-30/269-5689.

Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány, ügyvezető igazgató

Az Alapítvány stratégiai programjában is 
szerepel az önkéntesképzés előmozdítása. 
Idén nyáron a vészhelyzetekre történő ha-
tékony reagálás volt a téma két helyszínen 
is. A képzésben alapszintű kötéltechnikai, 
árvízvédelmi, vízi mentési és újraélesztési 
ismereteket osztottunk meg a résztvevők-
kel, melynek szakmai hátterét a Kelet-ma-
gyarországi Speciális Mentő Egyesület 
munkatársai biztosították. 

A résztvevők hozzájárulása alapján 
készült egy olyan lista, melyben nyil-
vántartjuk azon önkénteseinket, akik az 
országon belül történő vészhelyzetekben 
vállalják a segítségnyújtást. A lista a jö-

vőben remélhetőleg további jelentkezők-
kel fog bővülni, akik számára szintén sze-
retnénk lehetőséget teremteni egy alap-
képzés elvégzésére. Akik a beavatkozás 
egyes területeiben szeretnének mélyebb 
ismereteket szerezni, azok számára infor-
mációkat közvetítünk az adott szakterüle-
tet érintő képzésekről. Hisszük, hogy mint 
Isten végidei egyháza, aktívan kell közre-
működnünk a bűn következményeinek 
enyhítésében, gyakorlati segítségnyújtás 
szintjén. 

Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány, ügyvezető igazgató

Különleges önkéntesképzés  
Bózsván és Balatonlellén


