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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2022. szeptember 24.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXIV. évfolyam 7. szám

20 éves a Hazafelé
Jubileumi ünnepség Balatonlellén

A Hetednapi Adventista Egyház Hazafe-
lé Nevelőszülői Hálózata 2002. október 
1-jével kapta meg működési engedélyét. 
A hálózat történetéhez tartozik, hogy lét-
rehozásának szükségességét a Budapest 
XX. kerületében dolgozó néhány gyer-
mekvédelmi és szociális szakember a saját 
munkája során tapasztalta. Az ő fejükben 
fogant meg az ötlet, hogy megalapítsák a 

jelenleg is működő nevelőszülői hálózatot 
a családjukból kiemelt gyermekek megse-
gítése céljából. 

A Keresztény Advent Közösség és a 
Hazafelé Közhasznú Alapítvány közös 
összefogásával, valamint a Reménység 
Alapítvány anyagi, erkölcsi, szakmai tá-
mogatásával jött létre a Hazafelé Nevelő-
szülői Hálózat. 2012-ben a törvényi válto-

zások miatt a Keresztény Advent 
Közösség az „anyaegyháznak”, a 
Hetednapi Adventista Egyháznak 
adta át a Hazafelé Nevelőszülői 
Hálózat fenntartását és működ-
tetését. A hálózat székhelye je-
lenleg Budapest, XVIII., Csaba 
utca 9., ahová  2021 májusában 
költöztünk.

Az első gyermekek kihelye-
zésére 2002 decemberében került 

sor, azóta folyamatosan érkeznek a gyer-
mekvédelmi gondoskodásban élő gyer-
mekek a nevelőcsaládokhoz. Jelenleg 65 
nevelőcsaládunk van, akik 189 gyermek 
ellátásáról képesek gondoskodni. A nevelő-
szülők szakmai munkáját 9 munkatársunk 
segíti, közülük két fő gyermekvédelmi 
ügyintéző, egy fő pszichológus, öt fő ne-
velőszülői tanácsadó, egy fő szakmai veze-
tő helyettes és egy fő szakmai vezető. Az 
igényeknek megfelelően jelenleg is további 
nevelőcsaládokat keres szervezetünk. Mun-
katársaink az új nevelőszülők toborzásában 
is aktívan részt vesznek.

A hálózat életében a 20. születésnap 
nagy ünnep, ehhez méltóan a jeles ese-
mény alkalmából 200 fős ünnepséget szer-
veztünk. Meghívottaink között szerepeltek 
az Adventista Egyház munkatársai, az 
alapító tagok, dolgozóink, nevelőszülőink, 

a náluk nevelkedő 
gyerekek, és rajtuk 
kívül az összes részt-
vevő családtagjait 
is vendégül láttuk. 
A rendezvényhez az 
egyház balatonlellei 
üdülőközpontja biz-
tosította a csodaszép 
helyszínt. 

Az ünnepsé-
gen a Hetednapi 
Adventista Egyház Ké
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A  fenntartó részéről Dr. Zólyomi Renáta  A  fenntartó részéről Dr. Zólyomi Renáta  
köszönti az egybegyűlteketköszönti az egybegyűlteket

Szmolinka Éva szakmai vezető köszönetét  Szmolinka Éva szakmai vezető köszönetét  
és elismerését fejezi ki a nevelőszülők felé és elismerését fejezi ki a nevelőszülők felé 

A jubileumi tortaA jubileumi torta

Nagy sikert aratott a gólyalábas előadás…Nagy sikert aratott a gólyalábas előadás… …és Oláh Gergő énekes koncertje…és Oláh Gergő énekes koncertje
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Szeretettel hívunk minden nőt, a 2022. 
november 12-én tartandó Női Konferen-
ciára. A konferencia előadója Clair San-
ches-Schutte, aki már több képzést is tar-
tott a magyar nők részére, és ez alkalom-
mal is szívesen fogadta a meghívásunkat.

Az előadások témája: Hálásan a leg-
rosszabb helyzetben is! 

A konferencia helyszíne: Budapest 
Székely Bertalan utca 13 sz., Terézvárosi 
Adventista Gyülekezet. 

A program szombat reggel 9.30-tól 
bibliatanulmányozással kezdődik, majd 
10.45-től az előadással folytatódik.

Az ebédszünet után 14.00–17.00 óráig 
tart a konferencia. A jelentkezők részére 
ebédet biztosítunk. Jelentkezési lehetőség 
az NSZO vezetők részére kiküldött re-
gisztrációs lapon, valamint a tmaria@ad-

ventista.hu e-mail címen, vagy a 30/688-
0967-es telefonszámon lehet.

Erre az alkalomra sok szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt, minden nőt!

Bodnár Zsóka
NSZO vezető

Hálásan a legrosszabb helyzetben is!
Országos Női Konferencia

A  Női   Szolgálatok  Osztályának  programajánlója

Olvassuk együtt!

Ellen White élettörténetének olvasásá-
ban a 3. rész következik, majd a negye-
dik fejezet. 

Ellen White fiatalkori vallásos ta-
pasztalata nem különbözik attól, amit 
legtöbbünk átélt. Neki is megvoltak a 
maga hullámhegyei és -völgyei, vala-
mint kételyei. De ő a hit és imádság 
asszonya volt. A hit életét élte a valós 
világban. Olvassuk ezeket a fejezeteket 
nyitott szívvel és engedjük, hogy mély 
benyomást keltsenek bennünk! 

George R. Knight: „Ellen White min-
dennapjai” c. könyvét a 101–117. olda-
lig olvassuk együtt.

Bodnár Zsóka
osztályvezető

2019 óta először újra sikerült tavasszal és 
nyár elején kórustalálkozókat szerveznünk 
Nemesvámoson és Debrecenben. Nagy-
szerű élmény volt ismét megtapasztalni 
az együtt éneklés örömét. A Covid miatti 
korlátozások után több kórus is újraéledt, 
valamint újak is szerveződtek, melyek a kó-
rustalálkozókon való részvétel mellett saját 
körzetükben végzik szolgálatukat. 

Mindkét helyszínen a kórusmuzsikát 
hangszeres szolgálatok is színesítették. 
Délelőtt és délután a kórusok szolgálatai 
mellett Isten Igéjét Fenyvesi Péter Pál 
uniótitkár és Pörneki Attila zenei vezető 
testvérek hirdették. A kórustalálkozókon 
nem maradhatott el az összevont kórus 
szolgálata sem, melynek hallatán tovább 
erősödött mind a kórustagokban, mind 
pedig a szolgálatot hallgató testvérekben 

a vágy arra 
vonatkozóan, 
hogy remény-
ségünk betel-
jesedéseként 
együtt énekel-
jünk majd a 
mennyei kó-
rusban.

A Zenei Osztály nevében köszöne-
temet fejezem ki a helyet adó gyüleke-
zeteknek, valamint Szabó Ervin testvér-
nek, aki a nemesvámosi kórustalálkozót 
szervezte és Kertész Tamás testvérnek, 
aki sokat segített annak érdekében, hogy 
a  debreceni kórustalálkozó is megvaló-
suljon.

Pörneki Attila
zenei vezető

Újra kórustalálkozók

részéről dr. Zolyomi Renáta köszöntötte 
a nevelőszülői hálózat vendégeit, munka-
társait és a hálózatban nevelkedő gyerme-
keket. A következő program Szmolinka 
Éva szakmai vezető köszöntése volt, aki 
megköszönte az alapító tagok, az egyház 
és a nevelőszülők fáradságos munkáját. A 
nevelőszülők meghatódva fogadták az el-
ismerő szavakat és az ajándékokat. 

A továbbiakban a gyerekek és a ven-
dégek örömére Oláh Gergő énekes tartott 
nagy népszerűségnek örvendő koncertet, 

melynek befejezéséül közös éneklésre 
motiválta a jelenlévőket, és mindannyian 
átérezhettük, hogy egy közösséghez tar-
tozunk. A Hetednapi Adventista Egyház 
mint fenntartó biztosította a vendégek 
ünnepi ebédjét, tűzijátékos tortával kö-
szöntötték az ünnepelteket. Záró műsor-
ként a Miamanó társulat Perpatvar című 
gólyalábas előadásán vehettünk részt és a 
jó hangulat biztosított volt. 

Végül fáradtan, de élményekkel tele 
indultak haza gyerekek és felnőttek egy-

aránt. A hálózat és az egyház dolgozói-
nak lelkes munkája, szervezése meghozta 
gyümölcsét, méltán népszerű és bensősé-
ges rendezvénnyel sikerült megörvendez-
tetni minden vendéget.  

Szmolinka Éva
szakmai vezető

A kórustalálkozó résztvevői Debrecenben…A kórustalálkozó résztvevői Debrecenben…

…és Nemesvámoson…és Nemesvámoson
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Ifjúsági tábor
Július 11–18. között került megrendezés-
re az idei ifjúsági tábor Bózsván. Hálásak 
vagyunk Istennek, hogy közel 180 fia-
tal lehetett részese ennek az élménynek, 
amely a tábor mottója köré épült, ami a 
következő volt: Merj növekedni!

Az igei üzenetek, a beszélgetések, 
a közös éneklés, a játékok, közös túrák, 
közös étkezések mind hozzájárultak a 
testi és lelki feltöltődéshez és reméljük, 
maradandó nyomot hagytak a táborozók 
életében!
 

kp

Zenei tábor
2022. július 17–24. között ismét zenei 
tábort szerveztünk. Ebben az évben több-
nyire fúvószenekari kíséretes és acapella 
kórusművek kaptak szerepet a tervezett 

hangversenyek prog-
ramjaiban.

A fúvósok minden 
reggel ébresztették a 
tábort, valamint önálló 
művekkel is készültek 
a koncertekre.

Külön öröm volt 
számunkra, hogy gyer-
mekzenekart is tudtunk 
szervezni. Egyik célja 
a tábornak az utánpót-
lás-nevelés is, mely 
nagyszerűen megvaló-
sult.

Már a tábor kezdete előtt egy hónap-
pal elkezdtük a felkészülést egy 
előzetes kóruspróbával.

Az együtt töltött napok nem-
csak a próbákról szóltak, hanem 
közösen kirándultunk is. Az 
egyik délutánt Vizsolyon töltöt-
tük, ahol lehetőségünk volt éne-
kelni a vizsolyi templomban is.

A pénteki napon Sárospatak 
főterén adtunk térzenét. Végül a 
szombati koncert sajnos beteg-
ség miatt elmaradt, melyet még 
az ősz folyamán meg fogunk 
tartani.

Ebben az évben – rendhagyó módon 
– közösen táboroztunk az Ellen White 
táborral. A két tábor nagyon szépen mű-
ködött párhuzamosan. Voltak olyan tábo-
rozók, akik mindkét tábor programjában 
igyekeztek részt venni. Volt egy másik 
kapcsolódási pont is. A választott művek 
között szerepelt a „Zarándok utamon” 
című kórusmű fúvós kísérettel, mely a 
White házaspár kedves éneke volt.

Pörneki Attila
zenei vezető

140 magyarországi fiatal döntött úgy, 
hogy részese lesz az augusztus 2–6. kö-
zött megrendezésre kerülő Európai Ifjú-
sági Konferenciának. Az Intereurópai és 
a Transzeurópai Divízióhoz tartozó orszá-
gokból 2500 fiatal volt részese ennek a 
négyévente megrendezésre kerülő ifjúsági 
alkalomnak a finnországi Lahtiban. 

Lelki üzenet, Isten dicsőítése, jóté-
konyság, találkozások, közösség, szövet-
ség – csak néhány szó, de akik ott voltak, 
azok számára felejthetetlen pillanatokat, 
motivációt és áldást jelentenek. 

Köszönjük, hogy részesei lehettünk 
ennek az ajándéknak is!

kp

Európai Ifjúsági Konferencia



AdventInfo

4

A hetednapi adventisták hiszik, hogy a 
prófétaság ajándéka „a maradék egyház 
ismertetőjele, ami E. G. White szolgála-
tában nyilvánult meg”. Ezért tartjuk külö-
nösen értékesnek White testvérnő írásait, 
mint amelyek „az igazság állandó, irány-
adó forrásai, amelyek az egyházat vigasz-
talják, vezetik, tanítják és eligazítják” (A 
hetednapi adventisták hitelvei. 18. o.).

Hogyan lehetne ezeket a kincseket 
minél szélesebb körben megismertetni? 
E. G. White élete során több tízezer oldalt 
írt, természetesen anyanyelvén, angolul. 
Bár a legfontosabb művei elérhetők ma-
gyar nyelven, ez még mindig csak töre-
déke ennek a rendkívül gazdag irodalom-
nak, ráadásul a fordítások minősége és 
nyelvezetük korszerűsége is változó.

Az Ellen G. White Szolgálat és az 
Ifjúsági Osztály ezen a nyáron egy külön-
leges kísérletbe fogott: idén először került 
megrendezésre az „Ellen White olvasó- 
és fordítótábor” Bózsván, a zenei táborral 
párhuzamosan. A kísérlet célja, hogy a 
fiatalokban felkeltse az érdeklődést nem-
csak a művek olvasása, hanem azok for-
dítása iránt is. 

Leírhatatlan izgalommal készültem 
erre a hétre: vajon lesz-e elég fiatal, elég 
kitartás, képesség stb. ehhez a munká-
hoz? Hogyan oldjuk meg a technikai kér-
déseket (fordítások tárolása, összefűzése, 
lektorálás, kényelmes munkakörnyezet, 
internetkapcsolat, megfelelő, áramellá-
tás). Ezekről volt ugyan elképzelésem, de 
a munka kb. a tábor második felére vált 
olajozottá.

Résztvevőink az első napon két 
csoportra oszlottak: olvasókra és 
fordítókra. Akik az olvasást válasz-
tották, azok Herbert E. Douglass: 
„Ellen White drámai próféciái” c. 

művét beszélték át fejezetről fejezetre a 
tábor vezetőjével, Zarka Péterrel. Doug-
lass műve valóban drámai: „rámutat, 
hogy élt itt közöttünk valaki, akit Isten 
prófétai lámpással ruházott fel, és aki az 
emberiséget ma utolérő problémákat több 
mint száz évvel ezelőtt elmondta és leírta” 
(részlet a könyvajánlóból).

Akik a fordítást választottuk, azokkal 
kerestünk egy termet, és számítógéppel 
vagy tablettel felszerelve Ellen White: 
„Jézushoz vezető út” című művén dolgoz-
tunk. Bár ebből a könyvből több fordítás 
is létezik, a cél ezúttal az volt, hogy egy 
modernebb, fiatalosabb nyelvezetű fordí-
tás szülessen. Az egyhetes tábor ugyan 
kevésnek bizonyult a teljes mű lefordí-
tására, a csapat mégis jól teljesített: egy-

egy fejezet bekezdéseit felosztottuk 
egymás között, és általában egy 
nap alatt végeztünk egy fejezettel.

A fordításhoz természetesen 
szükségünk volt szakmai felügye-
letre is. Az egyház gyakorlott 
munkatársai bevezettek minket a 
fordítás és lektorálás rejtelmeibe: 
Zarkáné Teremy Krisztina, az Ellen 
White Szolgálat vezetője – aki saj-

nos nem tudott személyesen jelen lenni –, 
online kísérte figyelemmel a munkánkat: 
minden nap végén e-mailben megküldtük 
az aznapi „termést”, amit ő kijavított.

A program részeként reggel és este ér-
dekes előadásokat hallhattunk Michelisz 
Richárdtól, az ATF főtitkárától, majd a hét 
második felében az Advent Kiadó vezető-
jétől, Gyetvai Gellérttől, aki munkánkat is 
segítette szakmai szempontokkal.

A közös tanulás és munka mellett 
természetesen volt lehetőségünk a termé-
szetjárásra, kapcsolatok építésére. A for-
dító közösség megmaradt, online tartjuk a 
kapcsolatot, és várjuk a folytatást – remél-
jük még többen, mint első alkalommal.

Erdődi Péter

Ellen G. White tábor

Challenge tábor
Ötödik alkalommal rendeztük meg Rác-
kevén az immár hagyománnyá vált Chal-
lenge ifjúsági missziós táborunkat. 

Az alapvetően városi fiatalok elérésére 
irányuló rendezvény évről évre más gyü-

lekezetek fiataljait is megmozgatja, így 
a zömében középiskolai és egyetemista 
diákok számos helyről érkeznek hozzánk 
erre a hétre. A tábori élet a kifejezetten 
erre az alkalomra érkező külföldi önkén-
teseink vezetésével zajlik, multikulturális 
jelleget kölcsönözve ezzel a tábornak. 

Mélybe néző alkalmainkon aktuá-
lis, fiatalokat érintő kérdések kerülnek 

fel bibliai nézőpontból. Minden évben 
karitatív munkát is végzünk, idén a vá-
ros kárpátaljai testvérvárosa iskolájának 
gyűjtöttünk többek között piaci palacsin-
tasütéssel, így 200 000 Ft-ot adhattunk át 
nagy örömmel a város vezetésének erre 
a célra. Nagy sikerű szabadulószobánk a 
tábor ideje alatt kezdte meg pályafutását 
a gyülekezet épületében, ahová a követ-
kező tanévben folyamatos nyitvatartással 
várjuk majd az érdeklődőket.

A tábor végeztével célunk, hogy a 
következő hónapokban is aktív kapcsolat-
tartók legyünk mindazokkal, akiket Isten 
elhozott közénk, akiknek az életében va-
lamilyen módon mi is szerepet kaptunk.

a Challenge tábor szervezői
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Ha azon gondolkozol, hogy szerveznél egy 
gyerektábort, vagy épp kátyúban érzed azt, 
olvasd el tapasztalatainkat!

Szerettél volna író, színész lenni, hő-
légballonozni, elutazni középkori várakba, 
jó társasággal strandra menni, híres em-
berekkel találkozni, fagyizni, kovácsolni, 
vakvezető kutyával „beszélgetni”, vicces 
videókat készíteni, focizni, gólyalábazni, 
anyagedényt készíteni, falra mászni, lán-
gost enni, kötélpályát építeni, humoros 
bemondásokon nevetni, nagy motorokon 
száguldani, játékokat kitalálni, vagy meg-
alkotni? A lehetőségek határtalanok. A 
megoldás, szervezz gyerektábort!

A táborban a legfontosabb (Jézus mel-
lett) te magad vagy. Ha te jól érzed ma-
gad, akkor a többiek is jól fogják. A tábor 
szóljon az önmegvalósításról és az öröm-
szerzésről! Ha legjobb formádat hozod, 
Isten is megteszi a magáét. Sok sikert! 

(Ja, a vizes csúszda és az óriáskerék 
még várat magára.)

Pásztor Csaba

Újra nagy örömmel és lelkesedéssel lát-
tunk hozzá az idei, immár 8. táboroztatás-
hoz július 4–9. között, melyen 42 gyer-
mek vett részt. Témánk a teremtés volt. 
Napról napra nagyon jól kidolgozott fel-
adatokat oldottunk meg korcsoportonként 
a gyerekekkel, amelyeket nagyon szeret-
tek, és lelkesedéssel töltöttek ki. Öröm-
mel tanulták meg a Bibliából kiválasztott 
aranymondásokat, cserébe zsetonokat 
gyűjthettek. Igen szemléletesen tükrözték 
a teremtést a kézműves foglalkozások. 
A napi programot sok-sok játékkal, ve-
télkedőkkel tettük még gazdagabbá. Volt 
tűzoltóautó-bemutató és gyógynövény-is-
mertető, amit érdeklődéssel, odafigye-
léssel követtek a gyerekek, és ha az idő 
engedte volna, akkor még egy habpartit is 
megtarthattunk volna. 

Hálás vagyok a jó Istennek, hogy a 
gyerekek nagyon szépen viselkedtek – 
egy imacsoport is imádkozott értünk, és a 
gyülekezetünk, amit tapasztaltunk is nap 

mint nap, ezért ezt a támogató szolgálatot 
itt is szeretnénk külön megköszönni. 

A szombat délelőtti záró ünnepségre 
igen sok szülő érkezett, és elmondták, 
hogy nagyon szeretik ezt a tábort, sőt so-
kan már előre kérték, hogy írjuk fel őket 
jövőre is, mert ezt a tábort nem akarják 
kihagyni. Voltak olyanok is, akik első 
alkalommal érkeztek hozzánk. Ők nagy 
figyelemmel kísérték a záró, összefoglaló 
ünnepséget. 

Segítőink igen lelkesen kivették ré-
szüket a tábor programjaiból, munkájá-
ból, melyért nagyon hálásak vagyunk és 
nagyon köszönjük fáradozásukat! Sze-
retnénk még többet találkozni ezekkel a 
gyerekekkel, mert sokan érdeklődnek, ol-
vassák a kapott Bibliát, könyveket. Ehhez 
várjuk Isten útmutatását és áldását.

Dné

Nyírturai Szünidei Bibliatábor

A jó gyerektábor 
titka

Elmondhatjuk, hogy a járvány enyhülése 
után igazán sikeres zenei evangelizáló-di-
csőítő sorozatot kezdett együttesünk. Nincs 
olyan hónap, hogy ne lenne egy-két meghí-
vásunk valamely missziói alkalomra. 

Legutóbb július 9-én, az Abaújvári 
LelkesítŐ 3 egész napos családi program-
ján reggeltől estig a Ker-Songs szolgáltatta 
a dicsőítő zenét több száz ember számára, 
egy csodálatos szombaton, ahol Isten és 
ember találkozhattak egymással. Ezen a 
csodálatos napon a levegő is rezgett a sok 
bizonyságtételtől, az őszinte szavak ere-
jétől: rákból gyógyult betegek és megtért 
lelkek egyaránt Isten dicsőségére osztották 
meg a helyiekkel, hogyan találkoztak Is-
tennel. S mi is dicsőítettük Istent zenével 
és tettekkel, szavakkal egyaránt.

Nem új je-
lenség ez, va-
lami azonban 
mégis elkez-
dődött. Mivel 
egyre több meg-
hívást és felajánlást kapott együttesünk, 
hivatalosan megalapítottuk a „Ker-Songs 

Együttes” Zenei Egyesületet, amely ilyen 
módon most már önálló jogi személy. Ab-
ban a reményben vagyunk, hogy minél 
többen megtalálnak bennünket és bevon-
ják a Ker-Songs tudását, szorgalmát és 
odaadását evangelizációs és egyházi prog-
ramjaink keretébe! Mi az Urat dicsérjük, 
történjen az bárhol és bármikor. Ha hív-
nak bennünket megyünk, mert az Úr szól, 
nem tehetünk másképp…

-s -k

A Ker-Songs sikerei
Valami elkezdődött s van, ami folytatódik

„Ker-Songs Együttes” Zenei Egyesület
Telefonszám: +36-30/780-7464

Adószám: 19325813-1-05
Bankszámlaszám: 11734097-23464485



AdventInfo

6

Júliusban, még a nyár elején került meg-
rendezésre Vivaldi Nyár című művének 
előadása koncert keretében, a Terézvárosi 
Gyülekezet Adventista Kápolnájában. Vi-
valdi Négy évszak című művének mind-
egyike zeneileg is kifejezi az évszakok 
hangulatát. A Nyár első címe, „Szenvedés 
a hőségtől”, majd a téma változik, és a hő-
séget dörgés, villámlás és vihar követi. A 
szerző művének előadása olyan élményt 
nyújtott, ami teljesen érzékeltette a nyár 
forróságát, viharait az állatok viselkedé-
sét, a színeket az ízeket és a hangokat.

A gyülekezet énekkara két kórus-
számmal gazdagította az alkalmat.

Bodnár János lelkész, Jn 3:16 alapján, 
Isten irántunk való szeretetére irányította 
a figyelmet.

A résztvevők hosszú 
tapssal fejezték ki tetszésü-
ket minden elhangzott darab 
után. 

Mivel ez már a negyedik 
koncert volt, az előadómű-
vészeket jó ismerősként kö-
szöntöttük és ajándékoztunk meg.

A koncert mindig jó lehetőség, hogy 
meghívjuk barátainkat, ismerőseinket egy 
szombat délutáni lelki élményre. A kon-
cert adományának összegét a hajdúszo-
boszlói missziós koncert megvalósítására 
ajánlottuk fel.

Köszönjük az előadóművészek szol-
gálatát, a szervezők munkáját, hogy 
szebbé teszik a nyarunkat, dicsőíthetjük 
Istenünket, erősíthetjük emberi kapcso-

latainkat, lelkileg feltöltődve és zenei él-
ményekkel gazdagon várjuk a következő 
koncertsorozatot, amely összefoglalja a 
Vivaldi Négy évszak témáját, 2022. no-
vember 19-én 17 órakor a Budapest Te-
rézvárosi Gyülekezetben.

A Teremtő új eget és földet teremt, 
ahol örök a nyár és örök élet van!

Bodnár Zsóka

„Változnak az évszakok...”

… – hangzott el Túrmezei Erzsébet: „Kié 
vagy?” című versében, melyet Debrenti 
Evelyn mondott el Balla Szofia áldáskérő 
alkalmán a Terézvárosi Gyülekezetben.

„Miénk, mondjuk mi mind, akik velük 
együtt örülünk neked” – folytatódott a vers 
és tényleg nagy öröm mindannyiunk számá-
ra, hogy a gyülekezetünkben ismét érkezett 
egy kis csöppség, Isten ajándékaként.

Erika és Ferenc 13 évet vártak a kis 
Szofiára. Ilyen hosszú ideig tartó kitartás, 
vágy és türelem után nagyszerű megér-

kezni az életbe – fogalmazta meg Horváth 
Péter lelkész, aki a szertartást végezte.

Amint Jézushoz is odavitték az anyák 
gyermekeiket áldásért, most Péter veze-
tésével mi is együttes szívvel kérhettünk 
áldást Szofia életére. Azonban ez az imád-
ság nemcsak áldáskérő ima volt, hanem 
hálaima is, azért a kihívásokkal teli útért, 

ahogyan Erika és Ferenc eljutot-
tak idáig, Isten színe elé Szofiával, 
mint család.

Kívánjuk, hogy Isten áldja, 
óvja és vezesse Balla Szofia és 
szülei életét egészen a végső célig, 
hogy együtt lehessünk majd mind-
annyian egy örök életen át!

Varju Zsuzsa

Boldog szülők beteljesült reménye… 

Ajándék Istentől
Orbán Debóra bemutatása

„Mert én tudom az én gondolatimat, ame-
lyeket én felőletek gondolok, azt mondja 
az Úr; békességnek és nem háborúságnak 
gondolata, hogy kívánatos véget adjak 
néktek” (Jer 29:11–12, HunKar). Ezzel az 
igével nyitotta meg Szilvia és Zoltán má-

sodik gyermekének bemutatását dr. Szabó 
János lelkész. Isten ígérete szerint bizton-
ságban élhetünk a jelenben, mert a jövő 
reményteljes.

Debóra, héber eredetű bibliai név, je-
lentése méh, méhecske mely az állandó 
munkálkodás, szorgalom és a bőség szim-
bóluma. Azonban milyen bőséget kíván-
hatnánk ennek a gyermeknek? – tette fel 
János a kérdést mindannyiunk felé. Isten 
Igéjében találjuk meg a választ: „És azért 
imádkozom, hogy a ti szeretetetek még 
jobban-jobban bővölködjék ismeretben 
és minden értelmességben...” (Fil 1:8–9, 
HunKar).

Majd így folytatta a szülők felé for-
dulva: „Azzal hogy ma elhoztátok De-
bórát az Úr elé, egy szent kötelességet 
vállaltok magatokra. Ezzel a jelképes cse-
lekedettel kifejezitek meggyőződéseteket, 
hogy ez a gyermek nem a tiétek, hanem 
ajándékul kaptátok Istentől.

A gyülekezet, amely együtt örül ma 
veletek, csatlakozik hozzátok Debóra be-
mutatásában, és mint közösség ígéretet te-
szünk arra nézve, hogy mi is megteszünk 

minden tőlünk telhetőt, hogy Debóra 
megismerje a szerető Istent. Szeretnénk 
úgy élni és úgy szólni, hogy építsük, gaz-
dagítsuk mindkét kislányotok életét.”

Az áldáskérő ima előtt lelkészünk az 
alábbi kérdést intézte a szülők felé: „ Tö-
rekedtek-e arra, hogy mindent megtegye-
tek azért, hogy az Úr félelmében és az Ő 
parancsolatai szerint nőjön fel a kis De-
bora? Szövetségre léptek-e így ma a Min-
denható Istennel?” Szilvi és Zoli igenlő 
válasza után együtt imádkoztunk János 
vezetésével, és az Ároni áldás eléneklésé-
vel zárult az istentisztelet ezen szakasza.

Kívánjuk, hogy az ima előtt elhangzó 
köszöntő és egyben útravalóul szánt ige 
szavai – „Bízzatok az Úrban mindenkor, 
mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre...” 
(Ézs 26:4, HunUj) –  valósuljanak meg 
nap mint nap az Orbán család életében!

Varju Zsuzsa
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Gyömrő Molnár Béláné
sz.: Deák Rozália

1933–2021

Egy olyan csodálatos személyre szeret-
nék visszaemlékezni, aki szerető szívű 
feleség, nagyon jó anya/anyós és mama, 
testvér, barát, ismerős volt. 

1933. december 31-én este jött a világ-
ra szülei elsőszülött gyermekeként. Szülei 
egyszerű, jóra törekvő, szorgos-dolgos em-
berek voltak, akik kertészkedéssel, föld-
műveléssel foglalkoztak. Rajta kívül Isten 
még 4 gyermekkel áldotta meg a szülőket, 
sőt még szívének vágyát is beteljesítette, 
amikor ikertestvérei is születtek. 

1948-ban, Szentesen a gimnáziumban 
kezdődött egy evangelizációs sorozat, 
amelynek üzenete mélyen érintette, és 

meggyőződött arról, hogy az adventisták 
képviselik az Isten igazságát. Elhatározta, 
hogy megkeresztelkedik, ami sok nehéz-
ségbe ütközött, de végül 1949. március 
29-én Szentesen, a városi fürdőben 26-od 
magával megkeresztelkedett és tagja lett 
a Hetednapi Adventista Egyháznak. Első 
Bibliáját a fülbevalójának árából vette, 
amelyet sikerült jó áron értékesíteni. Is-
ten sok csodát és természetfeletti dolgot 
tett az életében, amelyet sok lenne most 
elmondani…

Az ország több területén is dolgo-
zott, ahol éppen munka adódott, de aztán  
Tiszasasra költözött, ahol a kunszent-
mártoni imaházban megismerkedett első 
férjével, akivel 1956. október 26-án ösz-
szeházasodtak. 

Ez a házassága sajnos nem sokáig 
tartott, mert 1958-ban egy ázsiai influ-
enzajárvány ütötte fel fejét az országban. 
Mivel férjének csak egy veséje volt, a 
vírus megtámadta a veséjét, és ebbe halt 
bele a kórházban. Ezután öt évig volt férj 
nélkül. Nem volt hol laknia és pénze sem, 
hogy eltartsa magát, de az Úr ekkor is 
segítségére sietett! Gyömrőre került egy 
idős lelkész házaspárhoz, akiknek nem 
volt gyermekük, és ápolásra szorultak. Itt 
ismerkedett meg második férjével, Bélá-
val, akivel 1962. december 31-én háza-
sodtak össze.

A szeretet egyre jobban nőtt közöttük 
és nagyon boldogok voltak. Majd sorban 
születtek a gyermekek: Ági, Éva, Ildikó, 
Béla és Árpi. Gyermekeiket Isten félelmé-

ben nevelték. Rózsikának minden vágya az 
volt, hogy mind ott lehessenek Isten orszá-
gában. Ezért imádkozott és cselekedett! 

Egész élete a hit, az Úrral szerzett ta-
pasztalatok élete volt és még idős korában 
is szívügyének tekintette a missziót, Isten 
munkáját! 59 évet élt férjével, Bélával 
boldogan, akit még halála előtt is taná-
csolt bölcs gondolatokkal. Felkészült az 
eltávozásra! Teljesen rábízta életét Meg-
váltójára!

Azt hiszem, rá is igazak azok a sza-
vak, amiket Pál apostol írt önmagáról! 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futá-
somat elvégeztem, a hitet megtartottam: 
Végezetre eltétetett nékem az igazság ko-
ronája, melyet megád nékem az Úr ama 
napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pe-
dig, hanem mindazoknak is, akik vágyva 
várják az ő megjelenését” (2Tim 3:7–8).

2021. december 21-én, 88. életévé-
ben, Istenben megnyugodva, boldog re-
ménységben fejezte be földi pályafutását.

Kormos Tivadar

  

Búcsúzunk...Búcsúzunk...

Július 16-án szemtanúi lehettünk annak, 
hogy mit jelent Isten munkája gyülekeze-
tünk két oszlopos tagja és hűséges szol-
gálója életében. Fekete István és felesége, 
Fekete Istvánné Marika eljöttek, hogy 50 
év házasság után megerősítsék szövetsé-
güket Istennel és egymással. 

Pityu és Csöpi, ahogy a legtöbben 
ismerjük őket, már a kezdetektől kéz a 
kézben szolgáltak itt és az ország számos 
pontján. Jelenleg is aktívan részt vesznek 
a gyülekezet életében, Pityu bácsi, mint 

egyházunk nyugalmazott 
lelkésze, a zenei szolgála-
taival, tanításaival, önzetlen 
segítségével, Marika néni 
pedig a pénztári osztály 
hűséges segítőjeként. Két 
gyermekük, Anett és István 
szintén a zenekar, illetve énekkar tagjai.

Az az Isten, aki akkor Ádámnak és 
Évának megrendezte a világegyetem első 
menyegzőjét, a ma élő Ádámokat és Évá-
kat is szeretné boldogsággal megajándé-

kozni. Aki ezt elfogadja és 
hisz benne maradéktalanul, 
az csodálatos dolgokat fog 
átélni az életében – hang-
zottak az igei gondolatok 
Vízvári Aladár presbiter 
testvértől.

A rendhagyó istentiszte-
letet vers, zene és énekszá-
mok tették még ünnepélye-
sebbé. Szolgált egy kisebb 

zenekar, Pityu bácsi vezetésével, valamint 
a Terézvárosi Gyülekezet férfikara, ve-
gyes kara és az Új Advent Kórustársaság.

A szövetség megerősítése után, áldás-
kérő imával, énekkel és közös ebéddel 
zárult a különleges szombat délelőtti is-
tentisztelet.

Kívánjuk, hogy Isten áldja meg gaz-
dagon a további, hűségükkel és szolgá-
latukkal mindannyiunknak példát mutató 
életüket, hogy Isten kegyelméből örökös-
társak legyünk az Ő országában!

Orbánné Kuhárcsik Szilvia

50. házassági évforduló  
a Terézvárosi Gyülekezetben

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

(Jelenések  22:12)(Jelenések  22:12)
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A D R A  h í r l e v é l

Az idei évben is megrendezésre került az 
ADRA Tábor a balatonlellei Adventista Kon-
ferenciai Központban 2022. július 17. és 24. 
között. Az immár 15 éve hagyományosan 
megrendezésre kerülő gyermektábor az ADRA 
Alapítvány gyermekvédelmi tevékenységének 
legfontosabb állomása, amikor hátrányos hely-
zetű gyermekeket táboroztatunk. A hátrányos 
helyzet értelmezhető egyéni-családi szinten pl. 
azon résztvevők esetén, akik állami gondosko-
dás keretében nevelkednek, de maga a hátrá-
nyos helyzetű település, mint lakóhely is ko-
moly helyzetet jelenthet, mint Bojt, Mezőgyán 
vagy Tiborszállás esetében.

A gyermekek kiválasztását a helyi intézmé-
nyek végzik, úgymint család- és gyermekvédel-
mi központok, gyermekvédelmi intézmények 
munkatársai, helyi szakemberek. Idén összesen 
74 gyermeket tudtunk táboroztatni. A progra-
mot illetően olyan elfoglaltságokat, programo-
kat biztosítunk, melyek előtérbe helyezik azon 
értékeket, melyeket szeretnénk megerősíteni, 
közvetíteni: együttműködés, tisztelet, barátság, 
egymás segítése, elfogadása.

A programok lebonyolításában nagy se-
gítséget jelentenek önkénteseink, akik kiváló 
munkát végeznek nemcsak a szervezés szintjén, 
hanem a gyermekekhez kapcsolódás során is: 
egyéni beszélgetések, kisebb csoportos játékok, 
tevékenységek esetén.

Továbbra is jelentős anyagi és szervezési 
segítséget kapunk a norvég Utekontakten Nitte-
dal szervezettől, amely alaptevékenységét ille-
tően bajba került – függőségbe, önpusztító élet-

mód felé sodródó, pszichés problémákkal küzdő 
– fiatalok számára terápiás folyamatot építenek 
fel, melynek része a tábor, ahol saját történetük 
megosztásával léphetnek előre saját problémáik 
megoldásában. Ezt segíti a gyerekektől feléjük 
kifejezett Balatonnyi szeretet.

Szintén fontos partnerünk az Adventista 
Motoros Misszió, akik szervezésében az idén is 
sikerült megmotoroztatnunk a táborlakókat.

Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy a sze-
retetet gyakorlati módon fejezhetjük ki feléjük, 
ezzel is tanítva, erősítve őket a hétköznapi kihí-
vásaikkal szembeni ellenálló képességüket.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

„Szeressétek azért a jövevényt; mert ti  
is jövevények voltatok Egyiptom földén.” 
(5Mózes 10:19)

Júniusban elindítottunk egy új projektet, melyet 
az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezettel 
(UN IOM) partnerségben valósítunk meg.

Rövid távra szállodai szobákat biztosítot-
tunk és középtávra munkásszállót béreltünk a 
hazánkba érkezett menekültek részére. A Bu-

dapest X. kerületi Gitár utcában bérelt munkás-
szálló teljesen megtelt. A program lebonyolítá-
sában folyamatos munkakapcsolat alakult ki a 
partnerszervezet munkatársaival, ami kiválóan 
működik.

Júliusban a Gitár utcai szálláson 57 fő tar-
tózkodott, a szállodai szobákban pedig 34 fő 
fordult meg.

A programban dolgozó sofőrök folyama-
tosan segítik a menekülteket az egészségügyi 

e l l á tó rendszerhez 
történő kapcsolódás-
ban, illetve bármilyen 
egyéb, szükségszerű  
személyszállításban.

A Gitár utcai 
munkásszállás bérlé-
sével párhuzamosan, 
augusztus folyamán 
a Budapest XIII. 
kerületi Röppentyű 
utcában is béreltünk 
társasházi lakáso-
kat, így összesen 30 

lakást biztosítottunk a menekültek számára, 
melyekben lapzártakor összesen 112 személy 
tartózkodott. Augusztus végére már minden 
lakásban volt lakó, általánosságban többgyer-
mekes családok.

 Az ENSZ munkatársai folyamatosan tart-
ják a kapcsolatot az elszállásolt menekültekkel 
és segítik őket – az ADRA munkatársai pedig 
folyamatosan biztosítják számukra az alapvető 
szükségleteket.

A programra az anyagi fedezetet a partner-
szervezet biztosítja.

A hazánkba érkező, ill. a menedékstátuszt 
kérelmezők támogatására további megkeresést 
kaptunk a német és a japán ADRÁ-tól is, mely 
programok kidolgozása és véglegesítése folya-
matban van.

Miközben hálásak vagyunk Istenünknek a 
lehetőségért, hogy támogatni tudjuk az otthonu-
kat elhagyni kényszerült embertársainkat, Jób 
szavai jutnak eszembe: „Nem hált jövevény az 
utcán, ajtómat kitártam az átutazó előtt” (Jób 
31:32, RÚF 2014).

A mellékelt fotón (lásd balra) az ADRA  
és a partnerszervezet munkatársai, valamint egy 
önkéntes házaspár  látható a projekt kezdeti idő-
szakában, a Gitár utcai épület előtt.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Együttműködés, tisztelet, barátság…
2022-ben is ADRA Tábor Balatonlellén

Ukrán menekültek segítése 
hazánkban


