Megjelenik: havonta 

AdventInfo
Advent
Info

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 

XXIII. évfolyam 7. szám

2021. szeptember 25.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Szeressük és fogadjuk el
egymást…
…mert erről válik ismertté, hogy Krisztus Urunk tanítványai vagyunk
Legutóbbi lapszámunkban hírt adtunk
arról, hogy június 6-án, illetve 20-án
lezajlottak a Magyar Unió területeinek
választókonferenciái. A megüresedett
titkári tisztség betöltéséről 2021. június
27-i ülésén döntött az Unióbizottság, mely
testület Fenyvesi Péter Pál testvért nevezte ki egyházunk titkárává.
Az alábbi interjúkban őt, valamint
a két terület elnökét kérdeztük meglátá
saikról, jövőbeli célkitűzéseikről.

Fenyvesi
Péter Pál
uniótitkár

– Az Unióbizottság tagjai az unió titkárává választottak. Hogyan fogadtad
döntésüket? Mi volt az első gondolatod?
– Nyilván nem ért váratlanul, hiszen
Ócsai Tamás testvér előtte egyeztetett velem. Megkérdezte, ha úgy alakulna, vállalnám-e a főtitkári szolgálatot, mert szívesen látna a vezetői csapatban. Pár nap
gondolkodási időt kértem, és ezt alaposan
megbeszéltük a családban, majd együtt
Istenre bíztuk. Természetesen a döntést a
bizottság hozta meg, akik másképpen is
határozhattak volna, hiszen sok nagyszerű
lelkész kolléga áll rendelkezésre. Jól esett
a bizalmuk, és örömmel, némi aggodalom
kíséretében, a múlt hét elején elkezdtem
a munkámat. (Az interjú még július elején
készült – a szerk. megjegyzése.)

– Milyen szívvel adod át a gyülekezeteid (Bp.-Rákoscsaba, Gyömrő és Pécel)
pásztorolását?
– Ez volt az egyik kérésünk Eszterrel, hogy
nem szeretnénk elszakadni a gyülekezeti
szolgálatoktól, hanem szeretnénk továbbra
is a körzetben maradni. Nálam bölcsebb
kollégák azt javasolták, mégis jobb lenne,
ha enyhíthetnének a terheimen, ezért a körzetrendezés során végül csak két gyülekezetnek a pásztorolása maradt meg nekem.
Minderről ezeknek a gyülekezeteknek a
presbitereivel is egyeztettem, akik nagyszerű munkatársaim, jó velük együtt szolgálni és segítségükről biztosítottak.
– Melyek lesznek a legfőbb célkitűzéseid a jelenlegi ciklusból még hátralévő
három évben? Folytatod elődöd munkáját, vagy más terveid vannak?
– Egyszerűen szeretném a vezetői csapat
tagjaként a legjobb tudásom és eddig szerzett tapasztalatom alapján Istent szolgálni.
Szigorú szabályai vannak a titkári szolgálatnak, nem sok a mozgástér. Csizmadia
testvér amúgy is magasra tette a mércét,
nem lesz könnyű dolgom. Mindenképpen
szeretnék azon dolgozni, belesimulva az
eddigi folyamatokba, hogy közösségünk
képes legyen megőrizni egységét és betölteni küldetését. Nagyon nehéz időket
élünk és attól tartok még nehezebbek következnek, amiben kulcsfontosságú, men�nyire tudjuk megélni egymással az isteni
szeretetet. Fontos, hogy bátorítsuk, vigasztaljuk és emeljük fel egymást, mert ilyet
máshol nem biztos, hogy kapunk.
– Véleményed szerint mik lehetnek
a legnagyobb kihívások?
– Az elmúlt bő egy évtizedben nagyon megnövekedett az egyházi intézmények száma,
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sokkal összetettebb és kiterjedtebb szolgálatot végez a közösség, mint korábban. Ezek
sokkal pontosabb munkát és nagyobb odafigyelést igényelnek. Ezen több tucat család
egzisztenciája múlik, itt mindennél fontosabb az együtt munkálkodás.
– Habár a koronavírus-járvány kitörése óta egyre nagyobb kihívás a tervek
megvalósítása, mégis milyennek szeretnéd látni a Magyar Uniót – az intézményekkel, az osztályokkal és a gyülekezetekkel együtt – a jelenlegi ciklus végén,
három év múlva?
– Úgy tapasztaltam, hogy a járvány idején mind a kollégák, mind a gyülekezetek még inkább megértettük, mennyire
fontos bíznunk egymásban, összetartanunk és együtt szolgálnunk. Ilyen helyzetben nincs helye az önfejűsködésnek,
saját utaknak, csak az összefogásnak. Én
évekkel ezelőtt szakítottam a kritizálással, üres bírálgatással. Bízom a munkatársaim jó lelkületében, Krisztus Urunk
melletti elkötelezettségében, és az a vágyam, hogy egység és nyugalom legyen
a közösségben. Nagyon nehezen találjuk
meg a hangot a környezetünkben élőkkel,
hirtelen óriási lett a szakadék a „világ”
gondolkodása és a miénk között, nem is
igazán értjük a folyamatokat, amelyekben
élünk. Talán az egyik legnagyobb kihívás,
hogyan tudjuk megtalálni az utat az emberek szívéhez úgy, hogy közben megőrizzük az elveinket és hűségesek maradjunk
Krisztushoz. Meg kell értenünk, hogy
feszültséget szülnek a próbálkozások, az
eltérő vélemények és felfogások. Jó lenne
megtanulnunk, hogy akkor is szeressük
és fogadjuk el egymást, ha a másik másképpen látja mindezeket. Nem szabadna
egymást címkéznünk, megbélyegeznünk,
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mert minden hittestvérünk Istené, nem bírálhatjuk más szolgáját...
– Hogyan segíthetjük a munkádat?
– Leginkább a nyílt és erőszakmentes
kommunikációval. A mobilszámom ismert, bárki kereshet, ha kérdése, gondja,
ötlete vagy véleménye van.
– Mit üzensz a testvéri közösségnek?
– Szeressük egymást, mert erről válik ismertté, hogy Krisztus Urunk tanítványai
vagyunk.






Csizmadia
Róbert

a Dunamelléki
Egyházterület
elnöke

– Az Egyházterületi Konferencia küldöttei a terület elnökévé választottak.
Hogyan fogadtad a döntésüket? Mi volt
az első gondolatod?
– Miután kitanultam az uniótitkári munkát, nagyon nehéz választás volt elfogadni
a jelölést. Nagyon sok minden átviharzott
a fejemben, de leginkább az, hogy „Uram,
ez egy nehéz feladat, hatalmas felelősség,
ha nem segítesz, nem fogok tudni vele
megbirkózni.”
– Milyen szívvel adtad át az uniótitkári
megbízatásodat? És mit tanácsolsz az
utódodnak, Péternek?
– Mindent rendbe tettem, és szó szerint
kimostam magam az irodából, mert alapos portalanítás és felmosás után távoztam. Könnyű szívvel adom át a munkát
– kaptam helyette másik terhet –, és biztos vagyok benne, hogy Péter nagyszerű
munkát fog végezni. Nem tudom, hogy
mondhatok-e neki újat, hiszen gyakorlott vezető már, aki több év tapasztalattal
rendelkezik, mint én, de azt megígérem,
hogy imádkozni fogok érte, és támogatni
a munkájában.
– Véleményed szerint mi volt az előző
vezetés elmúlt négy évi munkájának
legjelentősebb eredménye?
– Hirtelen három dolgot emelnék ki: a
kiegyensúlyozott működés, a missziós
programok és a munkatársak képzése.
Azt gondolom, hogy ezek olyan értékek,
amiket mindenképp meg kell őrizni, és
mindenképp érdemes folytatni, tovább

erősíteni. Az egyház legnagyobb kincse
a személyek, a gyülekezeti tagoktól a
lelkészekig és vezetőkig. Az emberekbe
érdemes a legtöbb energiát és törődést
fektetni.
– Mi lehetett a legnagyobb kihívásuk?
– Már sokan ismerik a hosszú-COVID kifejezést, ami arra az állapotra utal, hogy
a betegség elmúltával is több szövődmény és tünet marad hosszú ideig: fáradtság, keringési és légzőszervi problémák,
amikről hallottam barátoktól. Sajnos a
gyülekezetek közössége is átment a COVID-on, és ennek utóhatásai is vannak:
fotelkereszténység, billentyűzetviadalok,
megroppant közösségi érzés, visszaesett
missziós aktivitás stb. Ezek a legnagyobb
kihívások, ráadásul egy olyan világban,
ami hirtelen és nagyot változik, sokszor a
hittel ellenséges irányba.
– Melyek lesznek az elkövetkezendő
ciklusban a legfőbb célkitűzéseid? Folytatod elődöd munkáját, vagy más terveid vannak?
– Ahogy leültünk az új vezetőségben, nagyon nyitottan és őszintén átbeszéltük a
helyzetet, és ezt szeretnénk kiterjeszteni.
A tervek még formálódnak, szeretnénk
bevonni a testvéreket és a lelkészeket. Az
a hármas fókusz megmarad, ami eddig
is a terület feladata volt: misszió, gyülekezetek és lelkészek. A folytatásban biztosan lesz új és régi is a tervek között.
Amik személyes meggyőződésem szerint
a legfontosabb munkák között vannak: a
tanítványság és életkereszténység, a gyülekezetalapítás és a közösségépítés.
– Véleményed szerint mik lehetnek a
legnagyobb kihívások?
– Önmagunk. Nincs olyan külső kihívás
és probléma, amit Isten ne győzhetne le!
Nincsen olyan probléma, amivel hitben ne
tudnánk megbirkózni. Az egyetlen igazi
kihívás, mi magunk vagyunk: engedjük-e
Istennek, hogy formáljon, segítsen, jobbítson, okosítson, vagy sem.
– Habár a koronavírus-járvány kitörése
óta egyre nehezebben kivitelezhető a tervek megvalósítása, mégis milyennek szeretnéd látni a terület lelkészkarát és a
gyülekezeteket négy év múlva?
– A járvány valóban sok kihívással jár,
de legalább annyi lehetőséggel is! Sok
mindenre rádöbbenünk, és akár ez segíthet is bennünket az előbbre jutásban. Had
osszak meg három-három szót, amik füzérben vannak, és amik sokat mondanak
nekem, hadd bízzam rá minden olvasóra,
milyen víziót lát beléjük. Ige, könyörgés,
Szentlélek. Önként, együtt, meggyőződésből. Mai módon, tettekkel, szolgálat.
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– Mit üzensz a testvéri közösségnek?
– Számít, hogy milyen emberek vagyunk.
Számít, hogy mit csinálunk. Te is sokat
számítasz!






Hegyes-Horváth
Géza
a Tiszavidéki
Egyházterület
elnöke

– Az Egyházterületi Konferencia küldöttei ismét újraválasztottak a terület elnökévé. Hogyan fogadtad a döntésüket? Mi volt az első gondolatod?
– Hosszú vezetői szolgálat után fel voltam
készülve a váltásra. Arról is meg voltam
győződve, hogy a Tiszavidéki Egyházterületnek megújulásra van szüksége. Tisztában
voltam azzal, hogy vezetői adottságaim
és vezetői gyakorlatom csak ennyire elegendőek, amennyit eddig el tudtunk érni.
A megújuláshoz és a növekedéshez többre
van szükség, mint amennyit én nyújtottam.
Egy mondást olvastam ezzel kapcsolatosan,
aminek teljesen igazat adtam: „Ami eddig
elhozott, nem fog elvinni amoda.” A tovább
lépéshez és a növekedéshez többre van szükség. A szükséges többet vagy személyi változással, vagy látásbeli változással és növekedéssel lehet elérni. Isten és a testvérek most
nem a személyi változás mellett döntöttek.
Közvetlenül a választókonferencia
előtt olvastam, hogy Isten Mózesnek egy
ponton azt mondta, hogy egy tévedése miatt nem vezetheti tovább Izraelt. Ha vis�szatekintettem szolgálatomra, nyilvánvaló
volt, hogy nem csak egy hibát követtem
el, hanem nagyon sokat. Ott volt bennem
az a kérdés, hogy vajon eljutottam-e arra a
pontra, amikor Isten már nem tud használni a vezetésben és azt mondja, hogy valaki
más fog továbbmenni a nép élén? Ezek
a gondolatok olyan erősek voltak, hogy
készen voltam jelezni, hogy nem vállalom tovább a vezetést. Ezen az a gondolat
segített túljutni, hogy Isten és a testvérek
hívtak el erre a szolgálatra ezért rájuk kell
bíznom, ők mondják meg, hogy meddig
végezzem ezt a feladatot. Ellenkezőleg Isten elhívására mondtam volna nemet.
– Véleményed szerint mi volt az eltelt négy év legjelentősebb eredménye az
egyházterületi vezetés munkájában?
– Sok mindenben megtapasztaltuk Isten segítségét az elmúlt négy év alatt, de ha egy
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dolgot kell megemlítenem, akkor a kiscsoportos misszióképzést emelném ki. Egy
olyan misszióképzési programot indítottunk
el és dolgoztunk ki, amelyet egy divízió és
több unió is átvett és hatékonyan alkalmaz.
Mi viszont hálásak vagyunk azért, hogy sok
testvért és gyülekezetet megmozgatott itt
Magyarországon is, és alapját képezi gyülekezeteink és egyházterületünk megújulásának és növekedésének. Így indítottuk
el a kiscsoportokat szervezők és vezetők
képzését, amelynek keretében először nyolc
testvér részesült képzésben, akik a következő képzéssorozat segítői lettek. Ezek után
kezdődött el 50 testvér képzése 2020. június 22-én, kétheti rendszerességgel három
szinten: 1) gyülekezeti csoportok vezetése,
2) vegyes csoportok (gyülekezeti tagok
és gyülekezeten kívüliek) vezetése, és 3)
misszionárius szint, ahol csak gyülekezeten kívülieknek szerveznek csoportokat.
Szeptemberben egy újabb koordinátorképzés indult el 15 taggal, akik a szeptember
22-én induló újabb évfolyam (70 fő) segítői
lettek. Ezek a koordinátorok a kiscsoportos
foglalkozásokat vezették párban, öt csoportban, mindegyik évfolyamban. Az alkalmak plenáris képzésekből álltak, amelyeket
Szabó László testvér tartott – a Friedensau
Adventista Egyetem tanára és az Arthur
Daniels Misszióintézet igazgatója – áhítatokból, igetanulmányozásból, gyakorlatból
és kiscsoportos tevékenységekből, valamint
közösségápolásból és házi feladatokból a
két alkalom közötti időre. Ez 28 képzési alkalmat jelentett az első évfolyamban, 15-öt
a második évfolyamban, 25-öt a koordinátorok képzésére és sok alkalmat a tervezőcsoport tevékenységeire. A hosszú idő és a
sok alkalom ellenére nem történt jelentős
lemorzsolódás.

nem tudtuk felvenni a versenyt ezzel a
kihívással és a most induló vezető csapatnak és gyülekezeteinek is további kihívást
képeznek. Reméljük, hogy Isten segítségével és vezetésével ez a trend jó irányba
fordul.
– Melyek lesznek az elkövetkezendő
ciklusban a legfőbb célkitűzéseid?
– Legfőbb célkitűzésem a feladatok és a
terhek megosztása a lelkészkaron belül. Az
egyházterület feladatait tizenöt munkacsoport koordinálja (3-5 lelkész), akik terveket
készítenek saját feladati területükön, amelyeket benyújtanak az egyházterületi vezetésnek, és ily módon, sokkal több munka
végezhető el, sokkal nagyobb hatékonysággal. Az egyházterületi vezetés ezeknek
a munkacsoportoknak a tevékenységét koordinálja és vezeti. Ezenkívül hat regionális
munkacsoport is megkezdi működését, melyek egy-egy földrajzi terület gyülekezeti és
missziós munkáját koordinálják a régióban
dolgozó lelkészek és egyházterületi bizottsági tagok vezetésével és más gyülekezeti
tagok bevonásával. Céljaim közé tartozik
a kiscsoportvezetők további képzése, bátorítása és munkába állítása is, valamint
egy tanítványsági program beindítása és
működtetése egyházterületi szinten, amely
a tagmegtartást, a helyes identitástudat életben tartását és a tagok szolgálatba való bevonását segíti elő.
– Véleményed szerint mik lehetnek
a legnagyobb kihívások?
– Nagy kihívásnak érzem az egység megőrzését. Tapasztalataim azt mutatják, hogy
az ellenség ezen a területen tudja elérni a
legnagyobb eredményeket. A jövőben teológiai viták, az ebből fakadó feszültségek,
közömbösség, fiataljaink megtartása, gyülekezeti tagjaink szolgálatba való bevonása
mind-mind olyan kihívásokat jelentenek,
amelyekkel fel kell vennünk a küzdelmet.

– És mi volt a legnagyobb kihívás?
– A legnagyobb kihívást gyülekezeteink
fogyása és elöregedése jelentette. Sajnos
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Az Adventista Teológiai Főiskola Nyilatkozata
a főiskola oktatóit és az oktatását
minősítő média-összeállításokkal, videókkal
és azok terjesztésével kapcsolatban
Az Adventista Teológiai Főiskola vezetői és oktatói elkötelezettek a Hetednapi Adventista Egyház hitelvei iránt
magánéletükben és az oktatásban egyaránt. Minden ezzel ellentétes kommunikáció (pl. média-összeállítás)
hamis és megtévesztő információkat tartalmaz, bármilyen formában és felületen jelenjen is meg.1
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– Habár a koronavírus-járvány kitörése óta egyre nehezebben kivitelezhető a
tervek megvalósítása, mégis milyennek
szeretnéd látni a terület lelkészkarát és
a gyülekezeteket négy év múlva?
– A járvány részben gyengítette, részben
pedig erősítette gyülekezeteinket. A legtöbb
gyülekezet összefogott és online istentiszteleteket, imaórákat, közösségi alkalmakat,
sőt képzéseket terveztek olyan magas részvétellel, amilyent máskor nem tapasztaltunk. Viszont másrészről megszoktuk, hogy
nem kell kimozdulnunk otthonunkból ahhoz, hogy egy istentiszteletbe bekapcsolódjunk. Azonban hosszú távon csak a személyes találkozások, összejövetelek adják meg
azt a jelleget közösségeinknek, amelyben az
Istentől kapott szerepünket és küldetésünket
teljesíteni tudjuk.
Szívem hő vágya egy igazi közösséggé formálódott lelkészkar, a Szentlélek
erejével teljes, imádkozó és Krisztusért
élő gyülekezetek sokasága.
– Mit üzensz a testvéri közösségnek?
– A testvéri közösséget arra hívom, hogy
vegyük komolyan Istentől kapott küldetésünket, hogy felkészítsük a világot Jézus
közeli visszajövetelére. Könnyű elfáradni, könnyű sok elfoglaltságot találni, ami
elveszi időnket és energiánkat Istentől és
a szolgálattól. Egy a fontos és egy dolog
marad meg, amit Jézusért tettünk. Isten
népének komoly összefogásra, komoly
odaszentelődésre, és hitünk alapjának
megszilárdítására van szüksége. A testvéreknek azt üzenem, hogy szeretem őket és
szolgálni szeretnék nekik az elkövetkező
időszakban, hogy boldog és odaszentelt
keresztényekként éljék meg hitüket és Isten művében végzett szolgálatukat.

KiVi

Jó tudni!
Az Adventista félóra következő
műsorát november 5-én,
pénteken, 13.30-kor sugározza
a Kossuth Rádió.










Az AdventInfo következő
száma október 23-án
jelenik meg. Híreinket teljes
terjedelmükben olvashatják
az egyház hivatalos honlapján:

www.adventista.hu

Az ATF Szenátusa 2021. augusztus 31. napján 76/7/2021. számon elfogadott nyilatkozatának 1. pontja.
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ESZO Infó – Járványaktualitások
– 2021. szeptember 17.
Miért jelentkezünk megint?
Azért, mert a helyzet változott. Újabb
tömegfertőzés kapujában vagyunk, még
nem késő figyelmeztetni. Talán még vannak nyitott testvérek, akik hallgatnak a jó
tanácsra.
A mai számok
Új fertőzött 24 óra alatt: 479; kórházban
ápoltak: 333; lélegeztetőgépen: 41; elhunyt: 5.
A trend
Jelenleg Magyarországon az elérhető adatok alapján a COVID–19 betegek száma
emelkedik, az új fertőzöttek száma egyelőre százas nagyságrendű, de a kórházban
ápoltak száma már 300 felett van és a lélegeztetőgépen levők száma is nő. https://
atlo.team/koronamonitor/
Az ESZO ajánlása
Mivel egyre inkább beltérre fogunk szorulni az időjárás hűvösebbé válásával, így
újra kell gondolni a közösségi alkalmakon követendő ajánlásokat. Az egyértelmű, hogy a mostani fertőzéseket okozó
delta variáns megfertőzheti a beoltottakat
is, akik esetében csak enyhe lefolyású,
megfázásszerű tünetekre lehet számítani,
de a fertőzést továbbadhatják. Mivel a
közösségi alkalmakon nincs tervbe véve
a védettségi igazolványokhoz kötött részvétel, így marad a közösségi védekezés.
Ennek érdekében már most szombattól
ajánlott a gyülekezetekben visszatérni a
beltéri maszkhasználatra és a távolságtartásra, meg a kézfertőtlenítésre. Mindezt a
be nem oltottak érdekében, illetve esetleg
azon idős vagy gyengébb immunműködéssel bíró testvérek védelmében, akik
esetleg két oltás után is súlyosabb állapot-

ba kerülhetnek (nekik amúgy szinte kötelező lenne a 3. oltás felvétele!).
A beltéri maszkviselésre egyébként
már kb. 1 hónapja a Magyar Orvosi Kamara is felhívta a figyelmet; megszívlelendő. https://24.hu/belfold/2021/08/19/
magyar-orvosi-kamara-mok-delta-varians-negyedik-hullam/
Kezdjük el erről tájékoztatni a gyülekezeteket, mert egyrészt a maszkviselés szinte biztosan kötelezően vissza fog
jönni, és nem árt hozzászokni a gondolathoz, másrészt ezzel már most jelentősen
csökkenthetjük annak a veszélyét, hogy a
gyülekezeteink fertőzési góccá váljanak.
Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy immár közel 5,8 milliárd adag oltás beadása
után (mindkét oltást 2,45 milliárd ember
kapta meg), elég bizonyíték keletkezett
arról, hogy nincs jobb megoldás a védőoltásnál. A világszéles egyházunk nem
változtatott semmit a korábbi állásfoglalásán, sőt egyre több megerősítést kap. A
számok visszaigazolták az intézkedéseket
(lásd alább).
A tanítás is vírussal fertőződik –
állásfoglalás Horst Müllerrel
kapcsolatban
Elég lenne magával a járványhelyzettel
foglalkozni, de ettől is nagyobb károkat
okoz, hogy egyes tanítók a közegészségügyi helyzetet hamis, biblikusnak látszó
szempontból értelmezik, ami ellenkezik a
józan ésszel, a megismert bibliai elvekkel,
igeértelmezési szabályokkal és az egyház egészségügyi állásfoglalásaival. Az
viszont egyértelmű, hogy az egyházzal
szembeni bizalmatlanság szítása jövedelmező (támogatókat lehet vele gyűjteni),
figyelmet és elismerést lehet szerezni bizonyos csoportok részéről.
Az alábbiakban közzétesszük a délnémet egyházterület állásfoglalásának rövi-

Horst Müllert a délnémet területek
letiltották a szószékeikről
Kedves Testvérek!
Horst Müller, Németországban tevékenykedő, román származású orvos videói nálunk is sok testvérhez eljutottak az utóbbi
időben. Ő is azok sorába tartozik, akik a
járvány keltette médiaérdeklődést kihasználva „aktuális üzenetekkel” vonták magukra a figyelmet: Mondandója jellemzően ellentmond a társadalmi, ill. egyházi

szinten elfogadott és ajánlott egészségügyi irányelveknek, sőt, akár teológiának
is, ráadásul mindezt adventistaként „műveli” a neten. Sajnos bizonyos körökben
népszerű, mivel a tagadók a maguk gondolataira ismernek benne.
Szeretnénk legalább a jóhiszemű testvéreinket megóvni attól a kártól, amit ez
a fajta „munkásság” okozhat. Mivel már
a DET egyik gyülekezetében is meghívta
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dített magyar fordítását, amit Stramszki
Istvánnak köszönhetünk.
Néhány adat az oltás hasznosságának
tudományos igazolásáról:
Az oltottság minimálisra csökkenti
a halálozást a brit adatok szerint. Akik
két oltást követően eddig meghaltak
COVID-ban (a COVID-ban elhunytak
mindössze 1,2%-a) 2021. január és július között, azok vagy már az oltás előtt
megfertőződöttek, vagy pedig magas kockázati csoportba tartoztak (időskor – 85
év felett, legyengült immunrendszeri állapot). https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/deathsinvolvingcovid19byvaccinationstatusengland/
deathsoccurringbetween2januaryand2july2021?fbclid=IwAR099qPNbOexDykW2YaIy1wGB3lG9R6jFC7fSO_
SWI9QT6nu43jBID2Ew%200
Hasonló képet mutatnak az amerikai adatok, ahol az oltatlanok halálozási
aránya 11-szeres az oltottakéhoz képest
2021 április–július között; az oltottakban
a delta variáns miatt a megfertőződés elleni védelem csökkent, de a kórházba
kerülési arány vagy a súlyos állapotok
kialakulásának kockázata továbbra is
rendkívül minimális. https://www.cdc.
gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7037e1.
htm?s_cid=mm7037e1_w&fbclid=IwAR0kAlREf3Q4MzadkhHUod4Y8UAoqIoYElhHlo2lCR5oMXpXy4zEdTEYImw
Vigyázzunk egymásra!

Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető
Dr. habil. Gáspár Róbert
egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
egy csoport személyes „szolgálatra”, fontosnak tartjuk tudatni Veletek és a testvéri
közösséggel, hogy őt már a nézetei miatt
nem engedik szószékre azon egyházterületek gyülekezeteiben, ahol egyébként
él és jól ismerik. A tiltásra nyomós okok
szolgáltak alapul, amelyeket lentebb olvashattok.
A nyáj pásztoraiként felelősek vagyunk azért, hogy mi hangzik a szószékeinken, és azért is, hogy legalább információval rendelkezzenek a testvérek arról,
akiket és amiket az online térben hallgatnak, néznek.
(Itt jegyzem meg, hogy a gyülekezeteink facebook-oldalainak bejegyzéseit
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is érdemes figyelemmel kísérni, ti. hogy
kik kapnak jogot ott posztolni, ill. hogy
ne egy-egy testvér gondozza a tartalmakat is, esetleg a saját nézeteit megjelenítve úgy, mintha az a gyülekezet vagy az
egyház egészéé lenne – https://www.facebook.com/isaszegiadventistagyulekezet/
posts/1872005379623329/).
Összegzés
Vegyük figyelembe, hogy egy olyan korszakban és olyan társadalmi (és itt-ott
sajnos gyülekezeti) atmoszférában élünk,
ahol divat és alapállás lett az éppen felelősséget hordozókkal szemben ápolt és
terjesztett gyanakvás, mindennek a megkérdőjelezése, tagadása. Ennek gyümölcse
hosszú távon a bizalom megingása lehet
az állam, a szakemberek, vagy éppen az
egyház és annak vezetői és lelkészei iránt,
aminek a vesztese leginkább az a személy, aki ennek hitelt adva mindennemű
kapaszkodó nélkül marad, kiszolgáltatva
a kuruzslóknak és leszakadva a nyájtól (l.
amálekiták támadása). Meglátásom szerint pásztorokként az a feladatunk, hogy
ezt megelőzzük, vagy legalábbis az erre
irányuló, és mind nyíltabban megjelenő
törekvéseket visszaszorítsuk, leleplezzük,
„mert az embernek Fia” nem csak „azért
jött, hogy megkeresse”, hanem hogy „meg
is tartsa, ami elveszett...” (Lk 19:10).
Testvéri üdvözlettel:

Maga a közlemény
(rövid formája magyarul)

Wolfgang Dorn, a bajor terület
elnökének tájékoztatása
Horst Müllerrel kapcsolatban
„Kedves Testvérek!
a Baden-Württembergi terület bizottsága a 202009-27-én tartott ülésén úgy határozott, hogy Horst
Müller (és Samuel Eckert) nem léphetnek többé
szószékre. A döntés indoka többek között az általuk terjesztett nézetek, mint pl. hogy »a betegségek
nem fertőzés útján terjednek«, és a maszkviselés az
istentiszteleten »bűn«, »bálványimádás« és »az ördög imádása«.
Horst Müller, aki a múltban előadóként is többször utazott Bajorországban, 2020-11-08-án személyes beszélgetésben is kifejezetten megerősítette nekem ezen nézeteket. Mint vezetők, ezeket a kijelentéseket teológiai szempontból tarthatatlannak tartjuk,
nyilvános terjesztésüket pedig a jelenleg fennálló
COVID–19 válság hátterén felelőtlennek is. Mivel
Horst Müller nemrégiben immár Bajorországban
is aktív lett megerősített gyülekezetközi igehirdetőként, kérjük, vegyétek figyelembe, hogy a fent nevezett okok miatt Horst Müller (és Samuel Eckert)
semmiféle tevékenysége sem engedélyezett a
bajorországi adventista gyülekezeteink helységeiben. Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésetekre. Mellékelve küldjük a Baden-Württembergi terület
állásfoglalását tájékoztatásul.
Áldáskívánással, az elnökség nevében,
Wolfgang Dorn
[a bajor terület elnöke]”

Stramszki István
a DET kincstárnoka

A „tiszta állatok” étrendje változik
szeptembertől
A tiszta étkezés egyre nagyobb kihívást
jelent a húst is fogyasztó adventisták
számára. A kereskedelemben kapható hús
tartalmú élelmiszeripari termékeknél vegyük
figyelembe az alábbi változást.
2021. augusztus 17-én megjelent az Európai Unió Bizottságának új rendelete, mely
szerint engedélyezett lesz a sertésfélékből
származó feldolgozott állati fehérje baromfitakarmányban való felhasználása, valamint a tenyésztett rovarokból származó
feldolgozott állati fehérje baromfi és sertésfélék takarmányában való felhasználása. A
rendelet 2021. szeptember 7-én lép hatályba, az e naptól életbe lépő változások a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) honlapján közzétett tájékoztatóban
olvashatók.
(Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/-/
szeptembertol-uj-szabalyok-lepnek-elet-

be-a-nem-kerodzo-haszonallatok-takarmanyozasaban?utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=ÚJ+szabályok+Nébih&utm_content=https%3A%2F%2Fportal.nebih.gov.
hu%2F-%2Fszeptembertol-uj-szabalyok-lepnek-eletbe-a-nem-kerodzo-haszonallatok-takarmanyozasaban)
A „tiszta” étkezés a hetednapi adventisták számára az egészséges életmód melletti
elkötelezettséget jelenti. A 22. hitelv szerint:
„A megfelelő testmozgással és pihenéssel
együtt a lehető legegészségesebb étrendet is
el kell fogadnunk, és a Szentírásban meghatározott tisztátalan ételektől tartózkodnunk
kell. Mivel az alkoholtartalmú italok, a dohányzás, a gyógyszerek és a kábítószerek
felelőtlen használata szervezetünkre ártalmas, ugyancsak tartózkodjunk ezektől.”
A Generálkonferencia Táplálkozási
Tanácsa az alábbi állásfoglalásban továb5

Részlet a hivatkozott állásfoglalásból:
„Milyen határozatot hozott a HNA Egyház BadenWürttembergi Egyházterülete Horst Müller és
Samuel Eckert fellépéseivel kapcsolatban?
Horst Müller és Samuel Eckert fent nevezett kijelentései ellentétesek a HNA Egyház meggyőződésével.
Ennek alapján és annak érdekében, hogy világossá
tegyük, hogy ők a nyilvános fellépéseik során nem a
HNA Egyház nevében szólalnak meg, a Baden-Württembergi Egyházterület bizottsága 2020-09-27-én
úgy határozott, hogy Horst Müller és Samuel Eckert
további intézkedésig nem léphet fel a Baden-Württembergi Egyházterület adventista gyülekezeteiben
és csoportjaiban. Imakérésünk, hogy álláspontjukat
és megnyilatkozásaikat átgondolják és helyesbítsék.”
Általános érvénnyel is megfogalmazást nyert:
„Lehet-e a szószéket arra használni, hogy vitatott hitpontok kapcsán személyes nézeteket vezessünk elő, vagy olyan nézeteket képviseljünk,
amelyek ellentmondanak a HNA Egyház meggyőződésének?
A HNA Egyház világszerte kiáll a vallásszabadság
mellett. Minden embernek biztosítani kell a lehetőséget, hogy személyes hitbeli meggyőződését szabadon és nyilvánosan gyakorolhassa.
HNA Egyházként bizonyságtevő egyház vagyunk. Közösen teszünk bizonyságot arról, amit közösen ismertünk meg imádság és a Szentlélek vezetése,
valamint intenzív bibliatanulmányozás révén.
Gyülekezeti tagok, akik a szószéket arra használják, hogy a személyes nézeteiket vezessék elő vitatott
tantételekkel kapcsolatban, vagy olyan véleményeket
képviseljenek, amelyek a HNA Egyház hitbeli meg�győződésével ellentétesek, Egyházunk megbízatásával ellentétes hatást fejtenek ki. Ilyen esetekben
a HNA Egyház ezeknek a testvéreknek nem enged
hozzáférést a szószékhez. (Lásd Gyülekezeti rend. 150.
oldaltól.)”

bi ajánlásokat fogalmaz meg adventisták
számára:
„A Generálkonferencia Táplálkozási
Tanácsa a gyümölcsök, zöldségek, teljes
értékű gabonafélék bőséges fogyasztása
mellett a zsírban és koleszterinben gazdag
ételek minimálisra való csökkentését, valamint a dohányzástól, az alkoholtól, kávétól,
teától és más koffeintartalmú italoktól való
tartózkodást ajánlja. A Generálkonferencia
Táplálkozási Tanácsa támogatja a Nemzeti
Tudományos Akadémia (NAS) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait.
Mivel a dohányzáson és alkoholon kívül a
telített zsírban és koleszterinben gazdag ételek (pl.: hús) fogyasztása a legnagyobb kockázati tényező az érelmeszesedés, rák, és a
korai halálból származó élettartam-csökkenés kialakulásában, a húst, halat és szárnyasokat hagyjuk ki étrendünkből.”
Az állásfoglalás teljes szövege elolvasható Az egészségügyi szolgálatok kézikönyve (Budapest, 2017, második kiadás)
„Táplálkozás” című fejezetében.
Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető
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„Muszáj kétszer megtartani…”
Bár a gyülekezetek ajtajai zárva voltak,
Isten munkája nem állt meg. A fák teremtek és a gyümölcsök beértek. Bármennyire
megviselt bennünket a bezártság, nem tudtuk, mi vár ránk, mikor visszatérünk a gyülekezetekbe, Isten gondoskodott róla, hogy
örömünnep legyen ismét együtt lenni.
A Zuglói Gyülekezet az idei év első
szombatját keresztséggel indította. A karanténidőszak alatt több mint egy tucat ember
készült a keresztségére, és ebből jelenleg tizenketten meg is keresztelkedtek. Legutóbb
június 19-én tartottunk keresztségi istentiszteletet, ahol három fiatal kötötte össze
életét Istennel; név szerint (a képen balról
jobbra) Lakatos Mihály (keresztelte Horváth Gábor), Domonkos Dániel (keresztelte
Magyar Balázs) és Gyulai Áron (keresztelte

dr. Ősz-Farkas Ernő). Az ünnepi alkalmon dr. Ősz-Farkas
Ernő, a gyülekezet lelkésze
nyitotta meg az Igét, melyben az örömhír elfogadására
és terjesztésére hívott bennünket. (A teljes igehirdetés
megtalálható az onlineistentisztelet YouTube-csatornán.)
A gyülekezet három éve
közel duplájára növelte a
férőhelyek számát, azonban
úgy tűnik, ez nem volt elég.
Jelenlegi létszámával muszáj kétszer megtartania istentiszteleteit, és ha meghallgatásra talál Magyar Balázs, gyülekezeti presbiter keresztségen mondott imája, szükség
lesz egy harmadik turnusra is.

Kívánom minden gyülekezetnek ezt az
élményt! „Az lesz az én Atyám dicsősége,
hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a
tanítványaim lesztek” (Jn 15:8).
Ömböli Dávid

Meghívás
elfogadva
Egy meghívást lehet elutasítani és lehet
elfogadni. Akkor is, ha a szomszédtól
kapjuk, de akkor is, ha magától a jó Istentől. Hivatkozhatunk sok mindenre, vagy
elfogadhatjuk örömmel, hálával és alázatos szívvel egyaránt.
A Kiskőrösi Gyülekezetben 2021 nyarán három kedves lélek döntött úgy, hogy
elfogadja a mennyből jövő meghívást és
szövetségi kapcsolatra lép Istenünkkel.
Kertai Rita, Molnár Enikő és Elek János
testvéreink döntésüket egy csodálatos alkalom keretében a vendégek és az angyalok előtt is megpecsételték.

Sebastian Matula és Matula Boglárka
testvérek prédikációja és Kis István lelkész útravalója hordozta Isten személyes
üzenetét.
A közösen elfogyasztott ebéd után
Szabó Árpád és Szabó Zsuzsanna Zorka
nevű gyermeküket hozta Istenünk színe

Keresztségi évforduló Nyírpazonyban
„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem,
és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg
Istennek szabadítását” (Zsolt 50:23).

Gyülekezetünknek 2021. július 3-án egy áldott szombatot ajándékozott a jó Isten. Dél
előtt az úrvacsorai istentisztelet alkalmával
megújíthattuk szövetségünket Krisztussal.
Délután folytatódott
az ünnepélyes alkalom, hiszen azokat a
testvéreket köszönthettük, akik ebben
az évben keresztségi
évfordulójukhoz érkeztek.
Rácz Lászlóné
65, Kiss Mária, Ónodi Istvánné, Horváth
Ferenc, Kiss József
testvérek 60 évvel
6

elé és kérte az Úr bölcsességét a nevelésben, valamint védelmét a gyermek életében. Ugyancsak áldást és vezetést kértek
nagylányuk, Zsanna felcseperedéséhez.
KN
ezelőtt, Magyar Pálné 30, Szászné Ónodi
Szilvia, Szász Péter 25, Riszula Jánosné,
Kiss Róbertné, Kiss Róbert, Décsei Krisztián testvérek 15 éve kötöttek szövetséget
az Úrral.
A gyülekezet Istent dicsőítő szolgálatokkal és virággal köszöntötte a testvéreket. Bálint György lelkésztestvér igei
gondolatai után a jubiláló testvérek egyegy bizonyságtétellel gazdagították, bátorították a gyülekezet közösségét. Bizonyságtételük őszinte, megható vallomás volt
arról, hogyan szólította meg az Úr őket,
s hogy életük minden pillanatában megtapasztalhatták oltalmát, bőséges áldásait.
Hálásak vagyunk Istennek ezért a drága
szombatért és a testvérekért.
SZ. V.
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Örömteli események
Örömteli események zajlottak a Terézvárosi Gyülekezetben augusztusban. 7-én, az
első szombaton a Gábor család 6 tagja kötött az Úrral szövetséget. A gyülekezet alsó
és felső szintje is megtelt a velük együtt
ünneplő testvérekkel, rokonokkal, barátokkal. Az igei gondolatokat dr. Szabó János
lelkésztestvérünk tolmácsolta és a különleges alkalmat vers- és énekszolgálatok
színesítették.

A bemerítkezés
előtt minden egyes
keresztelendőről hallhattunk pár mondatot,
hogy miként zajlott
a felkészítés, hogyan
kötelezték el magukat
mind erősebben az Úr
oldalán.
Ugyanezen a napon
egy másik kedves esemény
részesei lehettünk, mivel
ekkor volt Szilvia és Sándor harmadik gyermekének bemutatása az Úr előtt.
A kis Mirellára és családjára lelkészünk, dr. Szabó
János mondta el áldáskérő
imáját, és mi mindannyian
együttes szívvel mondhattunk áment, kifejezve
ezzel támogatásunkat és
örömünket Istenünk és a
család felé.

Mozgalmas volt az augusztus hónapunk záró szombatja is 28-án, amikor
további két fiatal, Szász Bertold és Tóth
Bendegúz szövetségkötésének lehettünk
tanúi. Felkészítésüket, az igei szolgálatot és a bemerítést is lelkészünk végezte. Meghitt és ünnepélyes alkalmunkat a
Terézvárosi gyülekezet kórusa, vers- és
zeneszolgálatok tették még szebbé és emlékezetesebbé mindannyiunk számára.
Hálával a szívünkben zárhattuk le az
augusztus hónapot, és kérjük továbbra is
Isten áldását gyülekezetünk „legfiatalabb”
testvéreire.
V. Zs.

Egészségügyi dolgozók köszöntése
Lovasberényben
A Lovasberényi Gyülekezet sem volt tétlen a májusi nyitás óta. Az édesanyák és
nagymamák köszöntése után az egészségügyi dolgozókat köszöntöttük június
12-én. Fülöp-Weigler Bettina rendezvényszervező segítségével azonban nem csupán
a gyülekezet,
hanem
egész
Lovasberény
egészségügyi
dolgozóinak
mondhattunk
köszönetet.
Az alkalmat
Bereczki Csaba
nyitotta meg, a
már jól ismert

pánsíp dallamaival, majd a jelenlévők
rövid köszöntése után, Barabás Sára kápráztatott el bennünket zongorajátékával.
A polgármester köszönetnyilvánítását követve versszolgálatok, illetve a kórusének
szolgálatai zengték be a termet.
Az igei gondolatokat Hites Gábor tolmácsolta számunkra, 1Jn 4:7–11 versei
alapján. Itt Isten irányunkba érzett szeretetéről olvashatunk, és arról, hogy emiatt mi is tartozunk azzal, hogy szeressük
egymást. Erről a szeretetről tettek tanúbizonyságot mindazok, akik önfeláldozó
módon segítették embertársaikat a nehéz
időkben.
A program zárásaként újra felcsendült
Csaba pánsípja, majd végül a kórus hang-

Südi Mihály polgármester

A köszönőajándékok
jai töltötték be nemcsak a termet, hanem
a szívünket is.
Az áldásmondás után, a fiatalok segítségével egy szál rózsával és egy kis
ajándékkal mondtunk köszönetet az
egészségügyben dolgozóknak fáradságos
munkájukért.
Ezt követően egy kis sütemény és más
finomság kíséretével, jó hangulatban tölthettük el a délután hátralevő részét vendégeinkkel, testvéreinkkel.
Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje
életüket és munkájukat egyaránt!
NN
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„Dicsérem az Urat, amíg élek;
éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok”
(Zsoltár 146:2)
2021. július 24-én szombaton délelőtt
rendhagyó alkalommal csendült fel
Nagyúton a Te Deum, az Adventi Rézfúvós
Kamaraegyüttes jóvoltából, ugyanis a
zenekar 26. születésnapját ünnepeltük
De ki a csuda akar 26. évfordulót ünnepelni?! Valóban nem logikus, ám a vírushelyzet miatt második alkalommal is elhalasztott eseményre most kerülhetett csak sor. A
rendezvényt délelőtt hálaadó istentisztelettel kezdtük, amelyen az Igét Hegyes-Horváth Géza, a Tiszavidéki Egyházterület elnöke szólta. A zenekart pár szóban Pörneki
Attila, a Zenei Osztály vezetője köszöntötte. A program levezetésében Nagy Imre
testvérünk működött közre, aki pár darabot
vezényelt is. A karmester Jakkel Mihály
tanár úr volt, az együttes jelenlegi tanácsadója és tanára.
A kezdő darabra nem véletlenül esett
a zenekar választása, hiszen Istené a dicsőség az elmúlt hosszú időszak minden
áldásáért, ami lehetővé tette a működésünket. Megannyi jelét tapasztalhattuk jelenlétének abban, ahogyan kiesett tagokat
pótolt, gondoskodott többezernyi kilométernyi útiköltségről, vagy különleges fellépéseket rendelt ki.

6 fővel indult tehát a csapat, melynek tagjai Árvai Dávid, Molnár Miklós, Muskatal
Péter, Muskatal Szabolcs, Pörneki Kajetán és Tóbiás Tamás voltak.
Az 1998. év elejére két fő elhagyta a
zenekart, azonban ugyanezen időszakban
csatlakozott hozzánk a Molnár család 4 fővel, majd pár év elteltével a család 5. tagja
is trombitán. Hosszú időbe, és sok munkába került egy egyedi hangzás kialakítása,
azonban a lelkesedésünk töretlen volt. A
Budapest-Bózsva távolságot hetente áthidalva gyakoroltunk együtt szinte minden
szombati alkalommal. Sőt olykor hetente
többször is, amikor lehetőségünk adódott
együtt töltött időre, hosszú hétvégékre,
évente 1-1 hetes programokra is.

A zenekart vezényli: Nagy Imre. A zenekar tagjai: Molnár Miklós, Molnár Józsefné, Pörneki Anita,
Muskatal Szabolcs, Szabó Benjámin, Molnár Sebestyén, Molnár Brigitta, Molnár Vivien, Muskatal
Péter, Farkas Radames Edvin, Muskatal Roland, Molnár Bálint, Molnár József, Molnár Csilla
A fenti állítást bárki számára alátámasztja együttesünk rövid történetének
áttekintése, mely 1995-re nyúlik vissza.
Illetve még korábban, az 1980-as esztendőkben működő Bükkszentkereszti Rézfúvós Zenekarhoz, amelynek hangszereit
és egy még aktív tagját „örököltük meg”.

Mindig akadtak neves zenészek és
tanárok is, akik idejüket nem kímélve
foglalkoztak a csapattal. Fejlesztettek
bennünket kottákkal, hangtechnikai tanácsokkal, hangszerhasználattal kapcsolatban, vagy éppen azzal, hogy milyen
jellegű darabokat írassunk át.
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Egy hirtelen betegség, majd 2 tag végleges kilépése miatt a zenekart újra a működésképtelenség fenyegette, azonban a jó
Istennek erre vonatkozóan is régen megvolt már az útja. Csilla hangszerváltása, és
a zenekarban felnövő gyermekek belépése
oldotta meg a dolgot. Természetesen sok
türelmet és gyakorlást igényelt minden tagunk részéről ez a hosszú időszak.
A tagok jelenleg a Budapest-Miskolc
útvonalat hidalják át, a gyakorlások mindig más és más helyszínen vannak heti
rendszerességgel.
Többnyire egyházi rendezvényeken,
esküvőkön, temetéseken zenélünk, de
gyakran megfordulunk idősotthonokban,
szerepelünk jótékonysági rendezvényeken
és szívesen térzenézünk is.
Többször jártunk külföldön – Szlovákiában, Szerbiában, Erdélyben, Ausztriában és Norvégiában. A Zenekar szolgálatai a https://www.zengakurt.hu/ oldalon
nyomon követhetőek.
Mindig szívesen muzsikálunk kis
hallgatóság örömére is. És nagyon hálásak vagyunk Istennek az ezernyi jótettéért, amit minden egyes próba, fellépés
során megtapasztalunk. Hiszen fel sem lehetne sorolni mennyi féle élmény erősített
bennünket akár hangszereink beszerzésekor, vagy gépjárműveinkkel kapcsolatban.
Tudjuk, hogy Isten egy különleges szolgálatot bízott ránk, amelyet szeretnénk a
legjobb tudásunk szerint végezni. „Soli
Deo gloria.”
Pörneki Attila
a Zenei Osztály vezetője
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Zenei tábor
Bózsván
Egy év megszakítás után 2021-ben a Zenei Osztály egy örömzenei tábort szervezett augusztus első hetében Bózsván.
A táborban résztvevők száma meghaladta a 100 főt. Külön öröm és tapasztalat
volt, hogy azok a fiatalok, akik két éve még
a tábor gyermekkarában énekeltek, most
már a felnőttkórus tagjai lettek.
Az énekkari próbák és zenei élmények
mellett nem maradtak el a közös beszélgetések, kirándulások sem. Különleges
élmény volt, amikor a kirándulásaink helyszíneit egybekötöttük szabadtéri énekléssel. Így például énekeltünk a füzérradványi kastélyparkban, illetve a Megyer-hegyi
Tengerszem sziklái között egymás, valamint az ott kirándulók örömére is.
Minden reggel fúvós zene hangjára
ébredtünk az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes jelenlévő tagjainak köszönhetően.
Pénteki napon a főpróbánkat követően
a rézfúvósok térzenét adtak Sátoraljaúj-

hely sétálóutcájában, melyen énekkarunk
is szolgált. A rendezvényre biztosított ülőhelyek megteltek, valamint a járókelők is
meg-meg álltak hallgatni az ének és zene
hangjait.
A táborban a karvezetői szolgálatot
Juhász Zsuzsa, Lázárné Nagy Andrea,
Pörneki Attila és Sitkeiné Magyar Tünde
látták el.
A zenei élmények mellett reggel és
este áhítatokon vettünk részt, melyeket
Hites Gábor és Restás László lelkipász-

tor testvérek vezettek. Szombat délelőtt
Ócsai Tamás testvér, a Magyar Unió elnöke szólta Isten Igéjét.
Szombat délután a sátoraljaújhelyi
művelődési házban tartottunk jótékony
célú egyházzenei hangversenyt a Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület részére.
A tábor szombat este tábortűz körüli
közös énekléssel zárult.
Pörneki Attila
ZSZO vezető

Challenge tábor Ráckevén
Lassan automatikussá válik Ráckevén, ha
július eleje, akkor Challenge tábor. Idén
negyedszer szerveztük meg ifjúsági táborunkat, mellyel elsősorban a városi fiatalok
elérését célozzuk meg. Évről évre egyre
többen jelentkeznek, idén a 70 fős tábor
több mint fele érkezett a gyülekezeten kívülről. A megnevezéshez méltóan a táborozók kihívások sokaságával találják szembe
magukat. Angol nyelvű önkénteseinkkel
igyekeztünk a tábort kétnyelvűvé tenni.
Már hagyomány lassan az is, hogy
egy nap a városunkért fáradozunk, segítünk ott, ahol tudunk. Játszóteret, hirdetőtáblákat újítunk fel, palacsintát sütünk

SZBT Nyírturán
Nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk a táborra most is, mint minden
alkalommal. 43 gyermek vett részt a
programunkon. Témánk Jézus élete volt,
amelyben a heti történeteket Jézus születésétől egészen az eljöveteléig terjedően
osztottuk fel.
A gyerekekkel mindennap megtanultunk a Bibliából egy aranymondást, és
az aznapi történetet filckirakóval tettük
szemléletesebbé számukra. Ezenkívül a
hét folyamán volt sok játék, vetélkedő,
közösségépítő program.

a piacon egy jó célra gyűjtve és
ehhez hasonlók. Idén a helyi zeneiskolát támogattuk.
Táborunk keresztény szemléletű, igyekszünk ennek megélésében példát mutatni a vendégeinknek, de ezen túlmenően
„mélybe néző” alkalmainkon
mélyebbre is nézünk, a lelkünk
mélyére.
A tábor végeztével a szervezőknek a challenge adott: nem várhatunk egy évet a folytatással, igény van a
rendszeres találkozásra. Az előző évhez
hasonlóan „challenge +” napokat fogunk
A munkát két külsős anyuka is segítette egész héten nagy örömmel, teljes
odaadással. Volt külsős gitárosunk és
kézműves foglalkoztatónk is, akikkel lehetőségünk volt beszélgetni a hitünkről,
reménységünkről, az ima erejéről.
Munkánk eredményességében és áldásaiban érezhettük gyülekezetünk és az
imacsoport támogatását, melyért hálásak
vagyunk.
Nagy örömünkre sok szülő és gyerek eljött a szombati záró alkalomra,
amikor a gyerekek előadták a megtanult
bibliai aranymondásokat és az énekeket,
Kerékgyártó János testvér pedig röviden
összefoglalta a heti történeteket, majd közösen megnéztük a hét képes élménybe9

szervezni, ahol megpróbáljuk mindazt
továbbvinni, ami a fiatalok lelkében elindult.
J.M.J.
számolóját. A programot szeretetvendégséggel egybekötött beszélgetéssel zártuk.
Terveink szerint tábori találkozót fogunk szervezni még ebben az évben, mert
öröm újból találkozni, beszélgetni és persze külön élmény a tábori történetet feleleveníteni.
Décseiné Hilda
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ADRA tábor hátrányos helyzetű
gyermekek számára
A világjárvány az elmúlt évben nem tette
lehetővé, hogy megszervezzük éves nyári
táborunkat hátrányos helyzetű gyermekeknek. 2021-ben azonban, a járványhelyzet kezelése lehetővé tette az ADRA
Gyermekvédelmi programjának gerincét
képező esemény megtartását.
Az adományok, melyek a tábor szervezésére – főként a norvég partnerszervezet hathatós adománygyűjtő tevékenysége
nyomán – érkeztek, az idén nem érték el az
előző években tapasztalt mértéket, mégis
74 gyermeket tudtunk fogadni a Balaton-parti Adventista Konferenciaközpontban, július utolsó hetében. A gyermekeket
partnerintézményeink delegálták, valamint helyi önkénteseink kapcsolatrendszerén keresztül érkeztek Mezőgyánból,
Tiborszállásról, Ózdról, Dunaújvárosból,
Tatabányáról és a Győr-Moson-Sopron
Megyei Gyermekvédelmi Központ lakásotthonaiból. Sajnos a norvég kormány
által hozott utazást korlátozó intézkedések
miatt az Utekontakten Nittedal szakemberei és önkéntesei nem tudtak személyesen

részt venni a táborban,
ám a technika segítségével egyik este videóhíváson keresztül csatlakoztak be a tábor életébe.
Az időjárás kiváló
volt, így a legfőbb progAz ADRA tábor résztvevői
ram a gyerekek számára maga a Balaton volt:
fürdés, vízi játékok és vízi sporteszközök módon megvalósították az értékeket, mehasználata – természetesen önkénteseink lyekről egy-egy nap szó volt. A tábor véés a gyermekeket kísérő szakemberek fel- gén szervezett vásáron pedig a pontokat
ügyeletével. E mellett sor került a V.I.P. beválthatták ajándékokra.
csapatjátékra is, valamint sportversenyekHálásak vagyunk az Adventista More, kézműves foglalkozásokra és vízi aka- toros Misszió tagjainak, akik 25 motorost
dályversenyre is. A játék és a programok hoztak a táborba, hogy elvigyék egy-egy
mellett hangsúlyos volt az olyan értékek körre a gyerekeket. A programot a gyereközvetítése, mint tisztelet, megbecsülés, kek nagyon élvezték, a motorosok pedig
segítségnyújtás, figyelem. Ezekről nem- nagyon szívesen beszélgettek a kis tábocsak közösen gondolkodtunk, hanem egy rozókkal.
pontgyűjtő rendszeren keresztül igyekezKöszönjük mindazoknak, akik adotünk azok gyakorlati megvalósítását érté- mányaikkal vagy egyéb módon támogatkelve megerősíteni. Pontot azzal szerez- ták az idei tábort!
hettek, ha pozitív hozzáállást tanúsítottak
Sitkei Zoltán
társaikhoz, segítették őket, valamilyen
ügyvezető igazgató

Intézményfejlesztési programok
Júliusban két iskolabútor-szállítmányt
juttattunk el Biri, Bojt és Biharkeresztes
településekre a Tiszavidéki Egyházterület,
valamint az Imodelin Kft. támogatásával,
együttműködve a Neeka Hungary Alapítvánnyal.
A kedvezményezettek: Biriben a helyi komplex oktatási intézmény, ahol a
bölcsődei-óvodai neveléstől egészen a
felnőttoktatásig megtalálhatók az egységek, Bojton és Biharkeresztesen a helyi
általános iskolák.

Minden átadott bútordarabra matrica
került, melyen az alábbi szöveg olvasható:
ADRA Adventista Fejlesztési és Segély
Alapítvány, a Hetednapi Adventista Egyház segélyszervezetének adománya. Az akcióról interjú is készült, melyet a Kossuth
Rádió július 21-én adott le.
Ez az adományozás jó belépőt jelentett
számunkra Bojton, a Felzárkózó települések
(FETE) program vonatkozásában.
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Varga Norbert testvérünket – akit sokan
ismerhettek a REK munkatársaként – és
feleségét, Lidiiát tragédia érte a nászútjukon.
A fiatal pár és Lidiia testvére, Miroslav hét másik baráttal elmentek túrázni
a Kárpátokba. Tüzet raktak egy hivatalos tűzgyújtó helyen, nem tudva, hogy
egy fel nem robbant – az újságok szerint
első vagy második világháborús – bomba
vagy akna rejtőzött a földben, ami a hőtől
felrobbant. Miroslav és egy fiatalember
meghaltak a robbanásban, Lidiia és két
másik lány súlyosan megsérültek. Norbi

egy kicsit távolabb épp fát gyűjtött a robbanás idején, így ő nem szenvedett súlyos
sérülést. Lidiia állapota súlyos, de nem
életveszélyes, fel fog épülni idővel.
Aki szeretne segíteni az értük elmondott imákon kívül adományokkal az ukrajnai kórházi kezeléshez és a majdani
angliai betegszállításhoz, illetve a családot terhelő temetési költségekhez, az
ADRA segélyezési alszámlájára történő
utalással megteheti.
ADRA Alapítvány, OTP Bank,
11707024-20430928
Közlemény: Norbi és Lidiia
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Fotó: DET Hírháló

Sürgős segítségkérés!

Megérkezett a szállítmány

Imádkozzunk értük, a gyászolók vigasztalásáért, Lidiia és a sebesültek gyógyulásáért, és Norbertért, akire most sok
teher hárul!
Csizmadia Róbert
DET elnök
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VIRÁGZÓ

NŐK

a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata

I S T E N K E R TJ É B E N

„Istenem,
tiéd az életem…”
Kedves Olvasó! Egy kedves, érzékeny
és szeretetteljes nő életét szeretném
bemutatni, aki férjével egész életét Isten
szolgálatának szentelte. Ócsai Gyuláné
életét lelkész férje mellett, az Isten iránti
hűség jellemzi.
– Kedves Erzsike néni, mesélj a gyermekkorodról, szüleidről!
– 1943-ban egy kis faluban, Farmoson
születtem. Nővéremmel együtt szerető
családban nőttünk fel. Hároméves voltam
mikor édesanyám megismerte Istent, és
elfogadta az igazságot, ezután az adventista hitelvek szerint neveltek minket. A
Farmosi Gyülekezetbe jártunk, ahol gyermekként nagyon sokat jelentett számomra
a szombatiskola. Az ott tanultak nagyban
meghatározták a későbbi döntésemet. Tanítóinkra tisztelettel néztünk fel, életük
példa volt számukra, így egyre erősödött
bennem az Isten iránti hit és szeretet.
Örömmel vettem részt a szolgálatokban.
A Farmosi Gyülekezet az 50-es években 80 taggal egy tevékeny, lelkes közösség volt. Lelkészünk, Sztodola Mária
felkarolta a fiatalokat, zenei szolgálatokat
szervezett és sokat dolgozott a gyülekezet egységéért. Mi vendégeket hívtunk a
faluból, akik szívesen töltötték velünk a
szombatot.
– Melyik gyülekezetbe jártál keresztséged után?
– Tizenöt éves koromban, 1957-ben
szövetséget kötöttem az Úrral és még
odaszántabban igyekeztem szolgálni Őt.
1962-ben házasságot kötöttem Ócsai
Gyulával, aki szintén a Farmosi Gyülekezetben nőtt fel, így gyerekkorunktól kezdve ismertük egymás, és együtt is keresztelkedtünk. Ezután már együtt jártunk az
Isten útján, és együtt szolgáltuk Őt.
– Mikor és hol kezdted a férjeddel a
közös életet?
– Farmosról Budapestre költöztünk és a
Szőlő utcai, majd a Székely Bertalan utcai
gyülekezet tagjaiként végeztünk különböző szolgálatokat, amelyekre az egyháztól
megbízatást kaptunk.
1969-ben megszületett kislányunk,
Tünde. A róla való gondoskodás jelentette
ekkor számomra a legfontosabb feladatot.

Erzsike néni egy ifjúkori fotón…

…és napjainkban férjével, Gyuszi bácsival

Férjem ez idő tájt szerzett lelkészi
képesítést, de majd csak jóval később az
1975-ös események után bízták meg lelkészi feladatokkal. Sokszor költöztünk,
ami nehézséget okozott, de mindig megtapasztaltuk a jó Isten gondviselését, vezetését, oltalmát. Otthonunkban gyakran
adtunk helyet az összejövetelek számára,
az ezzel járó háziasszonyi feladatokat szívesen vállaltam.
– Szolgálatod során mi volt a legnagyobb kihívás, próba?
– Legnagyobb kihívást számunkra a Pécsre való helyezés jelentette. Mindent fel
kellett számolnunk ennek érdekében: pesti lakást, órásműhelyt, munkahelyet. De
szívesen tettük, mert meg voltunk győződve arról, hogy az Úr művéért tesszük.
Sok nehézséggel kellett megküzdenünk
ebben az időben.
A pécsi szolgálat után ismét Budapestre költöztünk és a Kelenvölgyi Gyülekezet tagjaiként 25 évig végeztünk
különböző szolgálatokat. 20 évig voltam
a gyülekezet pénztárosa, ezenkívül testvéreink megbíztak a tábeai és diakóniai
feladatokkal is. Férjemmel látogattuk,
lelkigondoztuk a pesti és Pest környéki
testvéreket. Gyakran jártunk kórházakba,
hogy betegeinknek, idős testvéreinknek
élelmet, vigasztalást, bátorítást vigyünk.
A missziómunka mindig szívügyünk volt.
Az otthonunkban tartottunk bibliaórákat, ezekre az alkalmakra meghívtuk a
szomszédainkat, ismerőseinket. Az volt a
célunk, hogy minél több emberrel megismertessük az Isten szeretetét.
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– Mit jelentett számotokra a 2015. évi
csatlakozás?
– Az unióhoz való csatlakozás után is a
szolgálat volt a legfontosabb az életünkben. A Gödöllői Gyülekezet tagjai lettünk.
A gyülekezetben Szilvási József testvér és
felesége így köszöntött minket: „Nagyon
nagy szeretettel üdvözlünk benneteket,
nem fogok kérdezni semmit arról, mi történt a múltban, mert meg vagyok győződve, hogy hithű adventisták vagytok.” Ez
a mondat nagyon sokat jelentett nekünk.
A testvérek is nagy szeretettel fogadtak,
bevontak a szolgálatokba.
– Hogyan szolgáltok ma az Úrnak?
– Az idős kor sokszor akadályoz bennünket a szolgálatainkban. Hisszük, hogy az
Úr ezekben a nehéz időkben az aprónak
tűnő tettekben is megáldja életünket és
munkánkat. Amíg élünk és erőnk engedi,
hűségesen szolgáljuk Istent. Ő az, aki erőt
adott nekünk a nehézségek között, bátorított, mikor csüggedtünk, mellettünk volt és
nem hagyott egyedül a próbákban.
Az alábbi bibliaszöveg végigkísérte
szolgálatunkat: „Gyönyörködjél az Úrban,
és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad
az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd
ő teljesíti” (Zsolt 37:4–5).
Kedves Erzsike néni, nagyon köszönöm,
hogy megosztottad velünk életed jelentősebb eseményeit. Kívánok nagyok sok
áldást az életedre!
Tonhaizer Anikó
NSZO munkacsapattag
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Bojt, a felzárkózó település
Ahogyan arról már a korábbiakban hírt
adtunk, az ADRA Alapítvány a Felzárkózó települések program megvalósítójaként
az idei évben a Hajdú-Bihar megyei Bojton kezdte meg a munkát. A program fókuszában a hosszútávú településfejlesztés
áll, mely a helyi erőforrások hatékonyabb
használatán, a helyi lakosság bevonásán és
képessé tételén alapul egy magasabb szintű életszínvonal megteremtésére, mely egy
idő után önállóan fenntartható.
Keczán János és Törő Tibor, az Alapítvány új munkatársaiként dolgoznak a
településen július 1. napjától. A lakossággal és az intézmények vezetőivel is nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, illetve
a további tervek alapját képező kérdőívek
felvételének a végén járnak. Az összegyűjtött információk alapján készül el az
a településdiagnózis, mely meghatározza

A leendő Jelenlét Pont Bojton
majd azokat a területeket, melyeken a fejlesztési munka elkezdődik.
A munka központja a Jelenlét Pont
lesz, mely a Rákóczi út 50. szám alatt
található épületben fog működni. Az ingatlan megvásárlása folyamatban van, és
annak felújítását követően a helyi szükségleteknek megfelelő szolgáltatások

lesznek elérhetők benne. Az eddigi munka során kollégáink tréninget szerveztek a
helyi fiataloknak, akik kifejezték: ők maguk is szívesen besegítenek a felújításba,
mert nagy szükség van a településen egy
közösségi térre, ahol ők is találkozhatnak
egymással és tartalmasan tölthetik majd
szabadidejüket.
Az eddigi munka során Isten jelenléte
és segítsége szinte kézzel fogható, amiért
nagyon hálásak vagyunk és bízunk további
vezetésében is.
A munka alakulásáról és az eredményekről folyamatos tájékoztatást nyújtunk
majd az AdventInfo hasábjain!
Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Gyermekprogram Bihartordán
Szeptember első hétvégéjén a bihartordai
„Hátrányból Győzelem Kulturális és Érdekképviseleti Egyesület” által szervezett
rendezvényen vettünk részt. Az ADRA
Alapítvány a tavalyi évben került kapcsolatba az egyesülettel, amikor a világjárvány kapcsán – segítségükkel – 50 család
részére juttattunk el tisztítószert és tartós
élelmiszert tartalmazó csomagot.
Az azóta eltelt időszakban háztartási berendezéssel is segítettünk, illetve az

együttműködés során felvetődött, hogy
programok lebonyolításában is szívesen
fogadják a segítséget. Mivel az Alapítvány
nagy gyakorlattal rendelkezik gyermekeknek szóló programok szervezésében és lebonyolításában, így az egyesület által rendezett programban elsősorban gyermekeket célzó játékokkal jelent meg az ADRA
12 önkéntese. Az íjászkodást nemcsak
gyermekek és fiatalok, hanem felnőttek is
kipróbálták, mint ahogyan a két fa közé kifeszített, 50 cm magas hevederen (slackline) történő
egyensúlyozás is felkeltette
a figyelmet. A kisebbeknek
egy rövid, sportos akadálypályával készültünk, de a
legnagyobb érdeklődést a
csillámtetoválás váltotta ki.
A társszervezetekkel
történő együttműködés nagyon fontos az Alapítvány
munkája során, hiszen a
civil hálózat kialakításával
sokkal hatékonyabb és célzottabb a segítségnyújtás
és a kapcsolatépítés.
Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Októberben ismét
ADRA CHARITY RUN!
Ahogyan a tavalyi évben, idén is jelen
leszünk! A 36. SPAR Budapest Maraton
Fesztiválon 15-nél több futóval és egy
standdal népszerűsítjük induló kenyai
programunkat, melynek keretében fogyatékkal élő gyermekek iskolai oktatásának
anyagi hátterét szeretnénk biztosítani.
Az eseményre 2021. október 9–10-én
kerül sor, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket és szurkolókat, akik akár néhány órás jelenlétükkel, ADRA önkéntesként szeretnék támogatni e jótékonysági
programunkat.
A pontos helyszínről részletes tájékoztatást adunk a továbbiakban, a részvételi szándékot kérjük jelezzétek az adrahungary@adra.hu e-mail címen!
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs
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