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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Gyülekezeti munkásképzõ
tanfolyam
Pécelen és Debrecenben kezdõdött el az a hároméves gyülekezeti munkásképzõ
tanfolyam, melyet az Adventista Teológiai Fõiskola az unió vezetõivel, osztályvezetõivel, valamint az egyházterületek vezetõivel közösen tart. A tanfolyamhoz
február végén csatlakozik Hódmezõvásárhely. A résztvevõk létszáma megközelíti a
százötven fõt.
Az ország több gyülekezetébõl is érdeklõdtek testvéreink, hogy milyen feltételek
mellett lehet új helyszíneket bevonni, és
van-e mód arra, hogy akik személyesen
nem tudnak részt venni a képzésben, azok
távoktatás formájában jussanak hozzá az
anyaghoz. Ezért szeretnénk néhány sorban elmondani, hogy mi a tanfolyam
célja, és milyen további terveink vannak a
résztvevõk körének bõvítésére.

Az Adventista Teológiai Fõiskola
küldetése felkészíteni a hallgatókat a mai,
valamint az eljövendõ világ szolgálatára.
Az intézmény ennek érdekében harmonikusan fejleszti hallgatói testi, szellemi
és lelki erõit. Az intézményben jelenleg
teológus lelkipásztori szakon folytatunk
alapképzést, amit hamarosan ki szeretnénk egészíteni más olyan szakokkal is,
melyek egyfelõl összhangban vannak
egyházunk küldetésével,
másfelõl alkalmasak arra,
hogy munkalehetõséget teremtsenek azoknak a végzett hallgatóknak, akik nem
kifejezetten egyházi pályára készülnek.
Az alapképzés mellett
szakirányú képzést folytatunk életmód tanácsadó
és lelkigondozók részére,
ahol felkészítjük a hallgatókat a rászorulók
egyéni és csoportos gondozására. Azok, akik
elvégzik ezt a szakot,
önkormányzatok szociális osztályán, családsegítõ központokban,
ifjúsági szervezetek irodáiban, valamint különbözõ alapítványoknál
vállalhatnak munkát.
A szakirányú képzés
keretében tartjuk nagy
sikerû szabadegyetemi
elõadásainkat is, ahol
Az Adventista Teológiai Fõiskola péceli központjában
hat helyszínen több száz
megrendezett gyülekezeti munkásképzõ résztvevõi a
nem adventista érdekkonzultáción (fent), illetve az épület fõbejárata elõtt
lõdõ ismerkedhet meg a
(lent)
Bibliával.

A gyülekezeti munkásképzõ tanfolyam olyan három évre tervezett sorozat,
melynek célja a gyülekezetek nem lelkészi állományú munkásainak felkészítése a hatékony és áldott szolgálatra. A tanfolyamot az Adventista Teológiai Fõiskola központjában, valamint további két, jól
megközelíthetõ központban tartjuk. Minden konzultáción egy témával foglalkozunk.
A hallgatók elõre megkapják a tananyagot és a segédanyagot, hogy felkészülten jöhessenek a foglalkozásra, amit
szombaton fél kilenctõl tíz óráig, majd
délután tizennégy órától tizennyolc óráig,
illetve vasárnap reggel nyolc és tizenkét
óra között tartunk, tárgyanként összesen
tíz-tíz órában.
Az elsõ körben Ócsai Tamás unióelnök az egyház és a társadalom kapcsolatáról, dr. Szilvási József, az Adventista
Teológiai Fõiskola rektora a gyülekezeti
szolgálatok alapjairól – ezen belül a
Timóteushoz írt elsõ és a Tituszhoz írt
levélrõl – míg dr. Tokics Imre fõiskolai
tanár Dániel próféta könyvérõl tart
elõadásokat. Az elõadások hanganyagát
rögzítjük és hozzáférhetõvé tesszük az
érdeklõdõk részére. Ezen felül azt a jó hírt
közölhetjük, hogy a sorozatba bármikor
be lehet kapcsolódni, mert amikor a program a végére ér, akkor újra indítjuk.
Továbbá, elõzetes egyeztetés mellett arra
is van mód, hogy egy-egy körzet meghívja azoknak a tárgyaknak az elõadóit,
melyek különösen aktuálisak az adott
körzetben.
A tanfolyam részletes tematikáját az
Adventista Teológiai Fõiskola honlapján
tettük közzé.

Dr. Szilvási József
az ATF rektora
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Presbiterszentelés Gyõrben
Ünnepélyes keretek között szentelte presbiterré a DET vezetésének jóváhagyásával a Gyõri Gyülekezet Wiser Károly
testvért. Ebben a gyülekezetben mintegy
negyven év óta nem került sor ilyen
eseményre. A Gyõri Gyülekezet tagjai
többnyire fiatalok, ezért a különleges
napra nagy szeretettel, gazdag programmal készültek. Az erõs havazás ellenére
megtelt az imaterem.
A felszentelési imát Ócsai Tamás
unióelnök testvér mondta. Prédikációjában, amelynek alapigéje 1Tim 4:1-4 verse

Az egybegyûltek Zolyomi Renáta
uniópénztáros igeszolgálatát hallgatják

Nyújtsd ki a kezed!
Február 13-á
án a CEU Konferencia
Központban hitéleti konferencián vett
részt mintegy 350 fõ a kelet-p
pesti
körzetek gyülekezeteibõl.
A nap témája fontos üzenet volt mindannyiunk számára: „Nyújtsd ki a kezed
Isten, embertársaid és a közösség felé!”
Zolyomi Renáta uniópénztáros, Tóth Sándor uniótitkár és dr. Õsz-Farkas Ernõ
DET elnök igeszolgálatából minden jelenlévõ megértette, hogy mit jelent a
gyakorlatban kinyújtani a kezet Isten, a
szükségben lévõ embertárs és a „legkisebb” testvér felé.
Az istentisztelet folyamán a zuglói,
sashalmi, rákoscsabai, isaszegi, péceli,
gyömrõi testvérek sokszínû szolgálatai
tették még szebbé az alkalmat.
A délután folyamán lehetõségünk
nyílt kezünket kinyújtva segíteni másokon, egy jótékonysági koncert keretében.
A koncert kedvezményezettje a 16. kerületi Napraforgó Gyermekjóléti Központ és
Családsegítõ Szolgálat volt.
Nagy örömünkre a koncerten fellépõ
kórusok számát gyarapították más egyházakhoz tartozó testvéreink is, mint például
a Sashalmi Szentlélek Kórus és a Filia
Énekegyüttes. Repertoárjuk között szerepelt számos, számunkra is ismert és kedvelt kórusszám is.
Külön öröm volt látni, hogy a jövõ
generációja is kiveszi részét a szolgálatokból, kezdve a legkisebbekkel, mint a

Ócsai Tamás unióelnök
áldáskéró imát mond

volt, arra irányította az új presbiter figyelmét, hogy a feddés, intés teljes egyensúlyban legyen a bíztatással. A presbiternek sokszor kell elszenvednie gáncsot,
bántást, meg nem értést, de ez az evangélista munkájával együtt jár, és így követi
Mestere nyomát.
Wiser Károly testvérünk tizennégy
évvel ezelõtt keresztelkedett Gyõrben.
Felesége, Csilla hûséges társa a hitben.
Két gyermekük van, Orsika és Boldi, akik
minden szombaton ott vannak szüleikkel
az istentisztelet helyén.

Az összevont kórus szolgálata
FOTÓK: G. TÓTH LÁSZLÓ
Péceli Gyermekkórus, akik több újdonsággal készültek erre a napra, vagy sorolhatnánk az 8in1 Singers csapapatát, akik
felejthetetlen pillanatokat szereztek mindenkinek az est folyamán. Meg kell még
említenünk az Agape Énekegyüttest a
Sashalmi Adventista Gyülekezet Kórusát
és a Zuglói Énekegyüttest, akiknek elõadásában felcsendültek a régi klasszikus
kórusszámok és több új énekkel is készültek.
A koncert sikerét minden bizonnyal
leginkább az összegyûlt összeg tükrözi,
hiszen 230 000 forintnyi adományt számolhattak össze a szervezõk az est
végére. A Napraforgó Gyermekjóléti
Központ részérõl Gáspár Józsefné köszönetet mondott a gyönyörû estért és az
adományért. A befolyt összeg egészét
szeretnék tartós élelmiszerre fordítani,
ezzel is segítve a hátrányos helyzetben
lévõ családok megélhetését. Ez után
került bejelentésre, hogy az ADRA

Keresztség
Debrecenben
2010. február 6-án keresztségi istentiszteletet tartottunk Debrecenben, melyen
Hajdú Zoltánné kötött szövetséget az Úr
Jézus Krisztussal. Hálásak vagyunk Istennek ezért az alkalomért, és Isten áldását kívánjuk Aranka életére.
Szabó János
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Szeretettel kívánjuk Wiser Károly
testvér életére és szolgálatára Isten gazdag
áldását!
Egerváriné Kökényes Zsuzsa
Adventista Szeretetszolgálat Alapítvány
ezen felül játékokkal
és gyermekruhákkal
kívánja támogatni a
Gyermekjóléti Központot. Hiszem, hogy
a befolyt összeg és az
ADRA nagylelkû felajánlása is jó helyre
kerül, és számos családnak szereznek ezzel boldog pillanatokat.
A „Nyújtsd ki a kezed!” üzenet mindannyiunknak szól, hiszen a hitéleti konferencia véget ért, de nekünk nap mint
nap helyt kell állnunk ebben az életben, és
meg kell tanulnunk segíteni másokon
azért, hogy magunkon is segíteni tudjunk.
Erre kínál lehetõséget a „Miként Közeledjünk Egymáshoz?” program február
28-án, ami egy gyakorlati bemutató a
vakok és gyengén látók életébõl, a Vakmisszió szervezésében. Hasonló célokkal
indul február 28-án egy elõadás-sorozat
Mátyásföldön „Kapaszkodók” címmel,
melynek elõadója David Klinedinst a
Generál Konferenciától.
Végezetül köszönet a sashalmi testvérek fáradhatatlan szervezõi munkájáért,
és legfõképpen köszönet Istennek, mert
lehetõséget ad ilyen alkalmakra.
G. Tóth Anita
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Elsõ magyar felekezetközi adventista
rézfúvós találkozó Vácon
2010. február 6-án a Váci Gyülekezetben tartottuk meg az elsõ magyar felekezetközi
adventista rézfúvós találkozót. A találkozón részt vett Bálint Vilmos testvér vezetésével a Magyar Advent Reformmozgalom Hozsánna Rézfúvós Zenekara, Molnár
Miklós testvér vezetésével a Keresztény Advent Közösség Adventista Rézfúvós Kamaraegyüttese, valamit Dohos tanár úr és Szabó István testvér vezetésével a Magyar
Unió Advent Rézfúvós Zenekara.
Eddig a rendezvényrõl szóló hír hivatalos
része, mert amit azon a szombaton a
résztvevõkkel közösen átéltünk, azt nagyon nehéz szavakba önteni…
A szombatiskolai tanulmány átvétele
elõtt mindegyik együttes egy-egy szolgálattal készült. Mindhárom zenekar
olyan mûveket játszott, amelyeket a hallgatóság és minden zenei szolgálatot végzõ
testvér egyaránt ismert, mert arra törekedtünk, hogy az adventi nép legjellegzetesebb zenéibõl állítsunk össze egy
egész napra való szolgálatot. A szombatiskolai tanulmányt Vízhányó Károly
testvér vezetésével, egy osztályban vettük
át. Mindhárom felekezet tagjai nagyon
aktívan vettek részt ebben. Jó volt megtapasztalni, hogy Isten második adventjét
váró népe ugyanabban a gyülekezetben,
ugyanazt a tanulmányt vette át, és egymás
hozzászólásaiból egyaránt épülhettünk,
növekedhettünk a hitben.
A délelõtti istentisztelet alkalmával a
zenekarok 10-10 percben szolgáltak. Az
igeszolgálathoz Ézsaiás 41. fejezetébõl

választottam olyan gondolatokat, amelyek
Isten választott népérõl szólnak. Délben a
Váci Gyülekezet gondoskodott a szeretetvendégségrõl. Ezúton is szeretnénk megköszönni a váci testvérek vendégszeretetét és a gyülekezet tábeájának szolgálatát!
Ebéd után tartottunk egy jó hangulatú
közös próbát. A délutáni istentisztelet végén a három zenekar
tagjaiból összevont
Adventista Rézfúvós
Együttes szolgált.
Nehezen tudtuk
befejezni ezt a különleges napot, amelyen
mi zenészek is megtettük az elsõ lépéseket ahhoz, hogy
egymás felé közeledjünk, és Isten gazdagon meg is áldotta
törekvéseinket. Számunkra akkor és ott,
eltûntek a különbsé-
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vagyok benne, hogy az élmények azokat
is kárpótolták, akik állni kényszerültek.
Közös énekléssel kezdõdött a program, amelyben Baktai Melinda és lelkes
csapata vezetett bennünket. Ezt követõen
a szívességrõl szóló szombatiskolai tanulmányt beszéltük át jó hangulatban, kis
csoportokban az új ifjúsági bibliatanulmány, vagy inkább gondolatébresztõ
anyag segítségével.
Igehirdetésében Õsz-Farkas Ernõ felhívta rá a figyelmünket, mi is az a hírnév,
amelynek elérésére törekednünk kell,
hogyan lehetünk híresek Jézus oldalán.
Gyakorlatban is megtapasztalhattuk, ha
mindenki csak egy mécses kis lángját adja
tovább, másodpercek alatt megtelik a
terem fénnyel. Nem kell óriási tetteket

Hagyományteremtõ alakalmon vehettünk
részt a Budapesti Regionális Ifjúsági
Találkozó keretében február 6-án.
Elõször is köszönet azoknak a fiataloknak, akik nem voltak restek eljönni,
segíteni az elõkészületekben! Az alkalmat
megelõzõ vasárnap a Zuglói Gyülekezetbõl 8 fiatal vállalkozott arra, hogy a program házigazdájaként a terepet elõkészítse.
A budapesti és pest megyei fiatalokon
kívül az ország legkülönbözõbb részeibõl
érkeztek résztvevõk erre az eseményre. A
terem hamar megtelt, olyannyira, hogy a
tartalék székek elhelyezésével elért 115
ülõhely is kevésnek bizonyult, de biztos
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gek, amelyek elválasztottak bennünket.
Sok év óta elõször megtapasztalhattuk,
hogy „Ímé, mily jó és mily gyönyörûséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!”
(Zsolt 133:1) Külön szeretném megköszönni Szabó István testvérnek és az
Advent Rézfúvós Zenekarnak a szervezõ
munkát és ezenfelül, hogy szakmailag és
rengeteg kottával is támogatták ezt a
találkozót.
Vácon elhatároztuk: ez volt az elsõ
ilyen jellegû találkozó, de nem az utolsó.
Isten meg fogja áldani további erõfeszítéseinket is, ebben biztosak vagyunk. Ezért
kérünk Benneteket is, kedves testvérek,
imádkozzatok ezért a munkáért!
Nagy Imre
a Zenei Munkacsoport vezetõje

véghezvinnünk, néhány kedves szó, odafigyelés, aprónak tûnõ dolgok valami
nagyot indíthatnak el.
A közös ebéd után egy Let's talk beszélgetésre került sor, ahol G. Tóth Anita
és Kulcsár Attila – a Let's talk állandó
riporterei – faggatták Udvar Renit és
Kalocsai Tamást. Érdekes dolgokat tudhattunk meg életútjukról, lelkészi és
ifjúságvezetõi szolgálatukról. Õszintén
beszéltek az örömök mellett az árnyoldalakról és a nehézségekrõl is, és jövõbeni
terveikbe is beavattak minket.
Nagyon szép és tartalmas napot zártunk. Köszönet a szervezõknek!
Karesz
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Ahol Isten Szentlelke munkálkodik...
Evangelizációs sorozat Kõbányán
Január 18-án kezdõdött egy egészségügyi
elõadás-sorozat Csalami László lelkipásztor elõadásában, ami 22-én a Lowell Hargreaves testvérünk által vezetett „Fedezd
fel a próféciákat!” címû bibliai szemináriummal folytatódott.
Mára a regisztrált vendégek száma
167-re emelkedett, napi szinten 100-110en töltjük meg az elõadótermet, és hálásak
vagyunk Istennek, hogy 55-60 vendég
rendszeresen, érdeklõdéssel látogatja a
sorozatot.
Vendégeink között van:
olyan személy, akit egy budai padon felejtett meghívó megtalálása indított
el, és egy napot sem hiányzik;
egy hajléktalan házaspár, akik
évekkel ezelõtt megvették E. G. White:
A nagy küzdelem címû könyv mind az öt
kötetét, pedig a betevõ falat megvásárlása
is komoly gond számukra, ennek segítségével éjszakákon át tanulmányozták a
Bibliát, és most úgy érzik, megtalálták a
teljes igazságot (lásd az alábbiakban közölt, „A »tudós« hajléktalan” c. cikket);
olyan vendég, aki a szombat igazságának hallatán már beszélgetést folytaA BLI

POSTALÁDÁJÁBÓL ...

„Véletlenek” sorozata
„Kedves Biblia Iskola, Kedves Levelező Társam!
A keresztlányom bátyja a Köztisztasági Vállalatnál dolgozik, és a kuka mellett talált egy
könyvet, melynek címe: Jézus élete.
Nekem ajándékozták a könyvet, mondván:
»Te, keresztanyu, nagyon szereted az Istent.«
A könyvet kinyitva, találtam egy képeslapszerű
papírdarabot, amely hirdette a bibliatanfolyamot. Majd másnap fél kettőkor hallgattam a
rádiót, ahol az Adventista Egyház vallási műsora volt hallható. Itt hallottam, hogy levelező tanfolyamot indítanak. Rögtön belső bizonyosság
által tudtam, hogy ez nekem szól. Éreztem,
meg kell ragadjam az alkalmat, hogy jelentkezzek. Hiszem, hogy jól döntöttem, ami be is
bizonyosodott. Noha már ekkor is követtem az
Urat és hirdettem Isten országát, késztetést
éreztem, hogy még inkább elmerüljek a Biblia
ismeretében. Minden egyes lecke után pozitív
feltöltődés hatott át, mindig egy lépéssel közeledtem Istenhez.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a
végtelen szeretetükért, mely a leckék és az
ajándékkönyveken keresztül jutott el hozzám.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek
szeretete, és a Szentlélek közössége Önökkel.
Cs. L-né”
Ámen.

tott a munkaadójával a „pihenõnap” megünneplése érdekében;
valamint olyanok, akik
gyerekük kérésére a tartalmas
és érdekfeszítõ gyerekiskolai foglalkozások végett, visszatérõ vendégek.
Hála legyen a jó Isten végére mehetetlen bölcsességének, Aki mindent oly
szépen és tökéletesen elrendezett, és
köszönet a testvérek erõn felüli munkájáért! Így vált most is bizonyossá, hogy
ahol Isten Szentlelke munkálkodik, ott
napi szinten csodákat élünk meg!
Fazakas Judit

A „tudós” hajléktalan
Január 22-e óta tart az evangelizációs
sorozat Kõbányán Lowell Hargreaves
testvérünk elõadásában. A meghívóra jött
rendszeres hallgatók között van egy
hajléktalan pár. Elmondásuk szerint több
mint 15 éve hajléktalanok.
Már az elsõ elõadáson feltûnt, hogy a
Dániel 2. próféciájának elemzésekor a
hajléktalan férfi mondta legelõször a
válaszokat, hogy Babilon után milyen
sorrendben jönnek a világbirodalmak. Az
elõadás végén megkérdeztem tõle, honnan tudja ilyen jól a történelmet. Elmondta, hogy sokat kutatja a Bibliát, és sok
fejtörést okoz neki, de szereti a nehéz
kérdéseket kibogozni (egyébként az élettársa írni, olvasni nem tud, neki sem lehet
magasabb végzettsége 8 általánosnál).
– Tetszik tudni, nagyon szeretem a Jelenések könyvét is, a kedvencem – mondta. – Sokat olvastam, és tudja, mire jöttem
rá? A Jelenések könyvében a vizeket és a
tengert nem is szó szerint kell érteni, hanem jelképesen. Sok népet, országokat
jelentenek – nézett rám elégedetten, látva
meglepett arckifejezésemet. – Mondom is
a gyülekezetemben a felismert igazságokat, de csak izgága embernek tartanak és
leintenek. Nem szeretik, ha elmondom,
amit felfedeztem. Azt is tudom, hogy le
kellene szoknom a dohányzásról. De ez
az egy még nem megy. Hátha itt sikerül!
Alkoholt már régen nem iszom. Néz is
rám a többi hajléktalan, sõt ki is közösítenek, hogy nem vagyok hajlandó velük
iszogatni. Tudja, már nem élnék, ha követném az életmódjukat. Próbálom õket is
hívni, de nem érdekli õket a Biblia.
Pár nap múlva odajött hozzám az
elõadás után.
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– Látom, itt minden alkalommal kap
egy Jézus élete címû könyvet, aki a legtöbb új vendéget hozza. Én nem hoztam,
de nem baj, én olvastam ezt a könyvet.
– Honnan kapta? – kérdeztem.
– Hát megvettem – mondta büszkén.
– Megvettem mind az öt kötetet – és felsorolta a Nagy küzdelem sorozat mindegyik kötetének a címét.
– Igaz, elõször a Nagy küzdelmet vettem meg és olvastam ki. Aztán mondták,
hogy ez a sorozat utolsó kötete. Így vettem meg a többit is, és olvastam el mindegyiket. Igaz, hogy visszafele, a végétõl
kezdtem.
Az élettársa, kedves, mosolygós, egyszerû asszony, a minap így szólt hozzám.
– Ide nagyon szeretünk járni, nem
néznek le bennünket, nem nézik, hogy
hajléktalanok vagyunk. Jó itt. Alig várjuk,
hogy jöhessünk. Tetszik tudni, mit döntöttem el? Én is szeretnék új életet kezdeni,
megkeresztelkedni, rendezni az életemet.
És ha megkeresztelkedek, tetszik tudni,
mi a nagy álmom? – nézett rám csillogó
szemekkel. – Az, hogy megtanuljak olvasni. Születésemkor agyvérzést kaptam,
intézetben nõttem fel, azt mondják, én
soha nem tudok megtanulni olvasni. De
én ezt nem akarom elhinni. Szeretnék én
is olyan tudós lenni a Biblia ismeretében,
mint a párom.
Rajki Ilona
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Missziós és ifjúsági nap Kiskõrösön
Egy elõadás-sorozat indult Kiskõrösön
tavaly decemberben, amihez bevezetésképpen, november 21-én ÉKG koncertet
szerveztünk. Tettük mindezt próbaképpen
a Relay-en (a divízió misszió- és vezetõképzõ programja) tanultak alapján, ahol
egy másfaja, igen eredményes missziós
módszert ismerhettünk meg. Ezt próbáltuk itt ki. A lényege, hogy már a koncert
elõtt aktívan jelen voltunk a városban,
kiosztottunk több száz kártyanaptárt,
színes tollakat idézettel, héliumos lufikat
az oviknál. Mindezzel csupán az volt a
célunk, hogy valami ajándékot adjunk az
embereknek, és hogy pozitív benyomásuk
legyen az adventistákról, és ismerõs
legyen az arcunk. Ezek után már mint
ismerõsök osztottunk nekik meghívókat a
koncertre.
És kicsiny gyülekezetünk megélte a
csodát: ahhoz képest, hogy mekkora a város, nagyon sokan eljöttek – sokkal többen, mint amit titokban reméltünk, mintegy 250-en voltunk.
A kórus segélykoncertet adott a Sorsok Alapítvány javára a mûvelõdési ház
színháztermében. A közönségnek nagyon
tetszett, többen is énekeltek a kórussal
együtt a sorok között.

Ezután ifjúsági estet szerveztük, ahová több, más felekezetbe járó és nem hívõ
fiatalt is meghívtunk. Szerettük volna kihasználni a lehetõséget, hogy ilyen sok
fiatal eljön, és megmutatni a városnak,
hogy az adventista egyháznak is van
ifjúsága, ahová a szülõk nyugodtan elengedhetik a gyerekeiket.
Az este élménydúsra és maradandóra
sikeredett. Rövid áhítattal kezdtünk.
Udvar Renáta beszélt a tékozló fiúról, a
végén pedig mi is feltehettük egy
keresztre jelképesen azokat a dolgokat,
amiktõl szeretnénk megszabadulni. Énekeltünk párat s játszottunk egész este. A
gyülekezet tagjai gondoskodtak arról,
hogy az asztalok roskadásig legyenek finomságokkal (éjjel még kaptunk egy
hatalmas adag friss fánkot, kicsivel utána
több száz palacsintát is).
Körülbelül 15 nem adventista fiatal
jött el a koncert után az ifjúságira, páran
egész sokáig maradtak, volt, aki teljesen
végig. Nagyon hálásak voltak, hogy itt
lehettek, kérték, hogy máskor is hívjuk
õket. Ennek kifejezetten örülünk, hiszen
ez volt az elsõdleges célunk. Többen még
másnap is telefonáltak, hogy megköszönjék az estét, mert jól érezték magukat. Az

Misszió Paszabon

ságában, Ibrány és Tiszabercel között. A
paszabi emberek büszkesége a paszabi
szõttes, mely évszázados hagyományként
vált részévé az itt lakók életének.
A település lakói, akik igen vendégszeretõ és barátságos emberek, érdeklõdéssel fogadták a
Nyírpazonyi Adventista Gyülekezet által
szervezett 9 részes
elõadás-sorozatot
„Kérdések és válaszok
a boldog élet titkáról”
címmel. A sorozat
elõadója Szilasi Zoltán lelkész volt, segítõje Árvai Pálma
segédlelkész.

Joggal kérdezheti a kedves olvasó, hol
található ez a település. Paszab egy 1330
fõs rétközi kis község a Tisza szomszédAz elõadás-ssorozat közönsége

Adventi ünnepség a Hajléktalan Szállón
Gyülekezetünk több éves hagyományként
karácsonyi ünnepséget szervezett a csepeli Hajléktalan Szállón 2009. december
23-án. A szállón 150 fõt látnak el, ezen
kívül 80 fõre tehetõ azoknak a száma,
akik nem költöznek be a szállóra – még ha
van hely, akkor sem.
Részükre a téli idõszakban napi rendszerességgel visznek forró teát, élelmet,
meleg takarót, ruházatot.

Az ünnepségen a Pesterzsébeti és a
Csepeli Gyülekezet tagjai szolgáltak: néhány ének, vers, zeneszám hangzott el,
melyek Isten szeretetérõl szóltak.
Az Igébõl Simon István lelkész szólt
az egybegyûlteknek Lukács 2. fejezete
alapján.
Az ünnepi mûsor után megvendégeltük a szálló lakóit és a kint lakók részére
is küldtünk a finomságokból. Sok gyü5

az álmunk, hogy ezek a fiatalok rendszeresen eljöjjenek a szombat esti ifjúságikra, és jól érezzék magukat köztünk, majd
örökre megtartsuk õket a közösségünkben. Nagyon hálásak vagyunk Istennek,
hogy így megáldotta a mi gyenge próbálkozásunkat.
Zsu
A 2009. október 20-tól december 15ig tartó elõadások alkalmával ajándék
könyveket adtunk a vendégeknek, s lehetõség nyílt a nyíregyházi testvérek révén
könyvvásárlásra is.
Átlagosan 23 fõ vett részt ezen alkalmakon, s örömmel tapasztaltuk, hogy
milyen nagy lelkesedéssel készültek a
vendégek minden elõadásra.
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy a
paszabi vendégek a folytatás mellett döntöttek. Így azon munkálkodunk a Jó Isten
segítségével, hogy márciusban Biblia
olvasó kört indíthassunk.
Bízunk abban, hogy Isten Igéjét Paszabon is minél több ember megismeri.
Sz. V.
mölcsöt, süteményt vittünk, hogy ünnepi
legyen az étkezés is.
50 db könyvet és Bibliát is ajándékoztunk, melyek hamar gazdára találtak. Egy
fiatalember jelentkezett a Biblia Levelezõ
Iskolába, néhányan pedig jelezték, hogy
szívesen vennék, ha bibliaórát tartanánk
nekik.
Karancsi Ilona
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Életmóddal az
életért
Mozgalmas januárt tudhat maga mögött a
Hetednapi Adventista Egyház Nemesvámosi Gyülekezete. Két olyan programot is
szerveztek, amelyek az ismeretterjesztésen túl minden érdeklõdõnek segítettek
feloldani a téli hónapok szürkeségét,
monotonitását.
Az „Életmóddal az életért” címmel
meghirdetett három nemesvámosi egészségnap keretében változatos elõadások
hangzottak el esténként a következõ
címekkel: Gyõzelem a depresszió felett
(Tóth Szilárd lelkész); Táplálkozás és
egészség (Gazdag Ernõ életmódklub vezetõ); A gyógyító mozgás (Ónodi Melinda

Fõzõtanfolyam
Újpesten
Vegán fõzõtanfolyamot szerveztünk
Újpesten 2010. január 20-ttól február
24-iig. A tanfolyamot a helyi lapban és
szórólapon hirdettük meg.
Nagyon meglepõdtünk, amikor megérkezett az 50 vendég a kis gyülekezeti kony-

gyógytornász); Ezotéria a Biblia mérlegén (Dr. Õsz-Farkas Ernõ lelkipásztor);
Amit a H1N1-rõl tudni lehet (Dr. Németh
Balázs háziorvos); és A magas vérnyomásról egyszerûen (Dr. Nagy Sándor
háziorvos). Az elõadásokat követõen
Arnold Judit gyógymasszõr keze alatt
frissülhettek fel az érdeklõdõk. Minden
alkalommal lehetõség nyílott vércukorhánkba, nem gondoltuk, hogy ilyen sokan
érdeklõdnek a vegán táplálkozás iránt.
A következõ alkalommal székeket
kellett kölcsön kérnünk, és át kellett alakítanunk a konyhánkat is. A fõzõtanfolyamon a Newstart konyha alapján reggelikre
gyümölcsöket, kásákat, goffrit, olajos
magvakat, ebédre pedig zöldséges ételeket, leveseket, salátákat, pástétomokat,
egytálételeket készítettünk. Az ételeket
Csalami Lászlóné Vera készítette, és mi
újpesti tagok segítettünk neki.
Az ételbemutató után
Csalami László életmódtanácsait követhették figyelemmel
a vendégek, és nagyon sok
kérdésük volt.
A fõzõtanfolyam 18 órakor kezdõdött, de sokszor
egészen 21 óráig beszélgettünk a vendégekkel. Vendég

szint-, vérnyomás-, testzsír- és testsúlymérésre, továbbá az egészségállapot felmérésére. Ezekkel párhuzamosan kalóriaszámítást, ételbemutatót és kóstolót is
kínáltak a szépszámú közönségnek.
A hónap második felében Magó Zsolt,
fiatal kolozsvári lelkipásztor egyhetes
elõadás-sorozatára került sor. A „Jézus
boldogan” címmel megtartott multimédiás, vetítéssel színesített ismeretterjesztõ
esteken szó esett egyebekben a Jézussal
való kapcsolat erejérõl, a lelki egészség
titkáról.
A színvonalas, illusztrált, tesztekkel is
kiegészített elõadások segítettek mind a
testi, mind a lelki gondok enyhítésében,
feloldásában.
Bráz János
elõadónk is volt Lowell Hargreaves és
családja személyében. Lowell felesége,
Sandra is mutatott be nagyon finom
ételeket.
A kistarcsai BIO ABC áruiból vásárolhattak a vendégek. A tanfolyam alatt
kirándulást is szerveztünk a havas Budai
hegyekbe, ahová a vendégek szintén elkísértek minket.
Nagyon családias hangulat alakult ki,
és vendégeink alig várják a folytatást.
Fõzõtanfolyamunk után hatrészes stressz
tanfolyamot hirdettünk a vendégeknek, és
jelentkeztek közülük az Újpesten tartandó
bibliai szemináriumra is.
Hálásak vagyunk Istennek az áldásért,
és a sok emberért, köszönet Neki, hogy
részesei lehettünk az Õ tervének!
Zajacz Ági

„Kövesd a Bibliát!” bibliaolvasó
mozgalom Székesfehérváron
Január 16-án lezártuk az éves bibliaolvasó
programunkat, melyet heti rendszerességgel tartottunk gyülekezetünkben, hétfõ
esténként. Intenzív volt ez az év mindenki számára, akik komolyan vették ezt a
programot, és kitartóan jártak el hétrõl
hétre, hogy közösen átbeszéljük az olvasott fejezeteket, és választ keressünk a felvetõdõ kérdésekre. Öröm volt számunkra,
hogy gyülekezetünk tagjai mellett három
állandó vendégünk is kitartóan részt vett
ezen alkalmakon, és végigolvasták az
elmúlt év folyamán a Szentírást.
Délelõtti istentiszteletünk ünnepélyes
pillanata volt az emléklapok átadása, amit
erre a célra készítettünk mindazok számára, akik személyesen részt vettek ezen
a programon. Akik pedig otthonukban

olvasták ki a Szentírást,
azoknak könyvjelzõvel kedveskedtünk. Külön köszönet Portik Lenke testvérnõnek, aki az egész program
szervezõje, és mentora volt
az év 54 hetén át. Reméljük,
hogy akik 2009-ben nem,
ebben az évben kedvet kapnak majd a teljes Szentírás kiolvasására.
Ennek fényében az „Olvasd egyre Szent
Bibliád, nõni így fogsz hát” címû énekkel
buzdították gyermekeink a hallgatóságot,
Isten Igéjének további kutatására.

G&P
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Az Adventista félóra következő
műsora március 12-én, 13.30-kor
lesz hallható a Kossuth Rádióban.
Az AdventInfo legközelebb március
27-én jelenik meg.
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Lelki évadzáró Nagykállón
Elmúlt egy újabb év, és ilyenkor számot kell vetni, vajon megtettünk-e
e mindent,
amivel az Úr megbízott bennünket. Ha ilyenkor õszinték akarunk lenni, be kell
látnunk, bizony nem mindent sikerült úgy tenni, ahogy szombatról szombatra
tanított bennünket Isten Igéje. Ennek ellenére Isten mégis kegyelmes volt
hozzánk. Néhány megélt örömünket szeretnénk veletek megosztani.

Szociális munkánk
Amikor 1997-ben Nagykállóba mentünk
szolgálni, akkor az ADRA vezette élelmiszer és ruha programmal ismertettük
meg az embereket jelezvén, hogy az
Adventista Egyház nem csak beszél,
hanem cselekszik is az emberekért.
Most is szükség volt elõször enni adni
az embereknek, és azután szólni, hirdetni
Isten Igéjét. Jó volt látni, átélni azt az
örömet, amely az emberek arcán látszódott, amikor átvették az élelmiszercsomagokat. Hisszük, hogy munkánk nem
hiábavaló az Úrban. Ezt a munkát, melyre
egyre nagyobb szükség van, 2010-ben is
végezni akarjuk. Elõször elégítsd ki felebarátod szükségletét, azután beszélhetsz
neki Jézusról.
KÖSZÖNÕLEVÉL
Tisztelt Pintér Béla Úr!
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni
Önnek, hogy az EU Élelmiszerprogram
2009. évi végrehajtásában önkéntesként
feladatot vállalt, és azt odaadással, pontosan végezte. Nagykálló településen így
módunkban volt két alkalommal 2009.
július 15-én 4590 fõnek és 2009. december 15-én ismét 4590 fõnek (közel 100
tonna) élelmiszersegélyt kiosztani több
mint 20 millió forint értékben.
Üdvözlettel: Kaczanda Gyula,
EU-Élelmiszer segély programvezetõ –
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

Keresztség

Baba-M
Mama klub
Minden évünk másképpen zárul, hiszen a
klub apraja nemhogy évrõl évre, de
hónapról hónapra változik, fejlõdik. Örömünket pedig az újabb és újabb kistestvérek még inkább fokozzák. Mégis,
visszatekintve és lezárva az elmúlt évet,
elmondhatom: nem volt hiábavaló a
fáradozás és készülõdés hétrõl hétre.
Kis csapatunk a múlt évben 20 fõrõl
26-ra bõvült, konkrétan 2 kistestvérrel és
4 új taggal gyarapodtunk. Alkalmaink
talán attól különlegesek, hogy nem elõre
elkészített csoportfoglalkozások keretében próbáljuk keresztény életünket bemutatni az anyukáknak és a gyerekeknek. A
beszélgetések során saját élethelyzeteinken keresztül szeretnénk megismertetni
Istent és azt a fajta békességet, amit csak
Õ adhat egy ilyen felelõsségteljes és életre szóló elhivatásban, mint az anyaság.

Keresztség Balatonlellén
Dacolva a tél hidegével, a havazással,
felemelõ és ünnepélyes alkalomban volt
része a balatonlellei és a környezõ gyülekezeteknek 2010. január 30-án, amikor
egy fiatal testvérünk, ifj. Köteles István
megkeresztelkedett. Az ünnepélyes istentiszteleten Csongrádi István lelkész
testvér hirdette az Igét, és Petõh Imre, a
gyülekezet lelkésze végezte a bemerítés
szolgálatát. A dombóvári-kaposvári kiskórus, valamint a testvérek Istent dicsõítõ
szolgálata tette még emlékezetesebbé ezt
a napot. A keresztséget követõ felhívásra
többen elõre jöttek, hogy kifejezzék elkötelezettségüket Jézus Krisztus mellett.
Isten áldása kísérje fiatal testvérünk
életét és szolgálatát.
PÉ.

Ifj. Köteles István keresztelendõ és
Petõh Imre lelkipásztor a medencében
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December 26-án egy kis imacsoport kérését hallgatta meg Isten. Távol a nagyvárosok zajától egyszerû, õszinte imákra
válaszolt. Talán mások számára hihetetlen, de nekünk tényleg egy elveszett
bárány lett a hittestvérünk.
Ezen a szombati napon kis gyülekezetünk 27 fõs lett. 2005-ben 20-an indultunk neki Nagykálló városának „bevételére”, harcunkban Isten azóta 7 testvért
adott még segítõül.
Tudjuk azonban, hogy munkánk ezzel
korántsem ért még véget, hiszen további 4
emberért könyörög a gyülekezet imacsoportja nap mint nap. Tudjuk, hogy Isten a
megfelelõ idõben, a megfelelõ helyen válaszolni fog kérésünkre.
Szabolcsi Kata

„Kövesd a Bibliát!”
Isaszegen
Január 25-én evangelizációs elõadás keretében érkezett meg Isaszegre a világot
járó Biblia egy példánya. A gyülekezet
tagjai hálásak azért, hogy õk is bekapcsolódhattak abba a mozgalomba, melynek
célja a Szentírás rendszeres kutatása, és
gyakorlati életünkre való alkalmazása,
valamint az, hogy új barátokat szerezzünk a Bibliának. Az ünnepélyes istentiszteleten dr. Szilvási József testvér, az
Adventista Teológiai Fõiskola rektora
hirdetett Igét és vezette a gyülekezet
fogadalomtételét.
Az istentisztelet után vendégeink,
valamint a gyülekezet tagjai megismerkedhettek a Bibliának e sok tekintetben
egyedülálló példányával.
Szif

A DET „Kövesd a Bibliát!” programjának
további híranyagai megtekinthetõek
a DET képgalériával gazdagított honlapján,
illetve az egyház központi honlapján.
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ADRA hírlevél
Légy te is fáklya Haitiért!
2010. február 12-é
én segélykoncertet
tartott az ADRA a Haiti földrengés
túlélõi javára a Hetednapi Adventista
Egyház Terézvárosi Gyülekezetében.
A koncerten az Éjféli Kiáltás Gospel
Kórus lelkes csapata énekelt.
Haitin a 2010. január 12-én bekövetkezett
katasztrófa óta rendkívül nehéz helyzet
uralkodik. A fõvárosban, Port-au-Princeben és környékén a házak összedõltek
vagy életveszélyessé váltak, megszûnt a
vezetékes víz- és az áramszolgáltatás,
nincsenek kórházak, élelmiszerboltok,
fertõzõ betegségek terjednek, romlott a
közbiztonság. Az élelmiszerárak az egekbe szöktek, a rossz helyzet miatt rendkívül nagy a feszültség az ott élõk között.
Az ADRA ebben a helyzetben is segít
az embereken. Mivel az ADRA International 30 éve jelen van Haitin, rögtön
indítani tudták a segítõ kezeket. A TIME
Magazin riporterét is az ADRA konvoja
vitte a földrengés helyszínére (a teljes
cikket lásd a www.adventista.hu oldalon).
A katasztrófa által érintett terület több
pontján is víztisztító berendezéseket
telepítettek, víztisztító tablettákat osztottak, sátrakat biztosítottak, ideiglenes
kórházat állítottak fel, orvosi csoportokkal összefogva nyújtanak egészségügyi ellátást, élelmiszert biztosítanak több
tízezer fedél nélkül maradt helybéli
számára.
A helyreállítás programjának támogatása volt a segélykoncert célja. A jelenlévõ közel 400 fõs vendégsereg által
adományozott összeg 512 860 forint volt,
amely összeg az ADRA Katasztrófaalapján lévõ és késõbb beérkezõ adományokkal kiegészítve meghaladja jelenleg a 900 000 Ft-ot. Ez az összeg lesz
átutalva a nemzetközi ADRA számlájára,
támogatva az ADRA Haiti munkáját.
Charles Sandefur, az ADRA International
igazgatója, a helyszínen készített interjúban elmondta, hogy az ADRA nemcsak
addig marad Haitin, ameddig a kamerák.
Már eddig is mintegy 30 éve dolgoznak
különbözõ fejlesztési programokon, és
ezután is, míg az Úr el nem jön, dolgozni
fognak az országért.
Az ADRA továbbra is folytatja programját Haitin. Az elsõdleges szükségletek
kielégítése után a szervezet hosszú távú
tervei közé tartozik, hogy segítse a térség
fejlesztését, újjáépítését. Nagyon komoly
feladat lesz egy 3 milliós város helyére

egy újat emelni.
De az ADRA munkatársai továbbra
is mindent megtesznek a helyszínen, és azért, hogy

A

FOTÓKAT

VARGA NORBERT

KÉSZÍTETTE

bátorítsák mindazokat, akiknek erre most
a legnagyobb szükségük van.
Steven Cooperrel (ADRA TED igazgató) történt beszélgetésünk után szeretném tolmácsolni az ADRA International

és az ADRA Haiti üzenetét, melyben hálás szívvel köszönik az adományokat
mindenkinek.
Ifj. Fekete István – Bakosné Zohán Tünde

Konferencia a parlamentben
a Külügyminisztérium szervezésében
A 2011 elsõ félévben sorra kerülõ magyar
EU elnökséggel kapcsolatosan szerveztek
nagyszabású civil konferenciát az Országgyûlés épületében 2010. január 22-én. Az
esemény egy hosszabb programsorozat
része, melynek célja az uniós elnökségre
való közös felkészülés.
Az eseményre az ADRA Alapítvány
is meghívást kapott, részükrõl megjelent
(lásd az alsó fotót) dr. Abaházi Attila,
Bakosné Zohán Tünde Szigeti László
Attila, és Csergedi Nagy Éva.
Az ADRA részvétele a konferencián
azért is fontos volt, mert ezzel lehetõségünk nyílt a kapcsolatépítésre más civil
szervezetekkel. Szakmai fórumokon is
részt vettünk, számos új lehetõségrõl és
törvényi változásról értesültünk.

ADRA Iroda

Az ADRA és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
együttműködésében megvalósult nagydobronyi segélyezési program
beszámolóját a „Rólunk írták...” rovatban közöljük, a 9. oldalon.
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Rólunk írták...

az ADRÁ-rról, a Bibliai Szabadegyetemrõl...

Karácsonyi ajándék a nagydobronyi
gyermekotthonnak
– Bárcsak egész évben karácsony lenne!
Hogy minden ember a szeretet jegyében
élje mindennapjait! – sóhajtott fel egy
idõs, mozgáskorlátozott néni, akit ajándékkal kerestünk fel karácsony tájékán.
– Nekem nem is annyira az ajándékra
van szükségem, hanem arra, hogy rám
nyissa valaki az ajtót, hogy beszélgessen
velem… Én csak a szeretetre vágyom…
És szeretetre vágynak azok a gyerekek is,
akik gyermekotthonokban élik életüket.
Õk aztán igazán örülnek az ajándékoknak,
fõleg, ha az nem közös ajándék, hanem õ
személyesen kapja! Így gondolják az
ADRA (Adventista Fejlesztési és Segély
Alapítvány) vezetõi, munkatársai is, akik
ezúttal többek között a nagydobronyi
gyermekotthon lakóihoz juttatták el dobozokba zárt szeretetüket. A csomagokat
Babák László, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõosztályvezetõje
és Vincellér Tibor, az ADRA Szeretetszolgálat munkatársa hozta el Kárpátaljára a
Magyar Köztársaság Ungvári Fõkonzulátusa és a Beregszászi Konzulátus, valamint a Kárpátaljai Református Egyház
Diakóniai Osztálya segítségével. A szállítmányt és ajándékozókat mi is elkísértük
Nagydobronyba, ahol Katkó László igaz-

gató fogadta a küldöttséget, köztük
Fodor Zsolt ungvári konzult és
Nagy Bélát, a KRE fõgondnokát, a
Diakóniai Osztály vezetõjét. A
gyerekek rövid mûsorral kedveskedtek a vendégeknek. Micsoda
öröm csillogott a gyermekek szemében, amikor kibontották ajándékaikat! Ezt látva érzi igazán úgy az
ember, hogy jobb adni, mint kapni.
– Mit lehet tudni az adományozókról?
– kérdeztük Babák László ezredest.
– Az ADRA (Adventista Fejlesztési és
Segély Alapítvány) egy nemzetközi szervezet, mely több mint 125 országban
végez gazdaságfejlesztõ programokat,
egészségmegõrzõ és oktatási tevékenységeket. Mindezek mellett katasztrófahelyzetekben, háborúban is gyors segítséget
nyújt. Nagy egymásra találásnak nevezném az ADRA és az Országos Katasztrófavédelmi Fõosztály együttmûködését,
hisz az alapítvány megszervezi és összeállítja a csomagokat, mi pedig vállaljuk
annak célba juttatását. Általában önkéntes
alapon, mint most is.
Egyébként ez a mostani szállítmány
csupán a kezdet, mert a közeljövõben a
beregszászi kórház számára egy igen
jelentõs adományt szállítunk ki a pásztói

Kétéves Bibliai Szabadegyetem Érden
Két éven át, mintegy 60 foglalkozáson
veszik sorra teológusok és lelkészek
a Biblia 66 könyvét. A Szepes Gyula
Mûvelõdési Központban február 11-é
én
18 órakor kezdõdõ szeminárium
egészén, vagy annak egy-e
egy foglalkozásán felekezettõl, kortól és elõképzettségtõl függetlenül minden érdeklõdõ részt vehet.
Az Adventista Teológiai Fõiskola 2010
februárjáról 2011. december végéig meghirdetett Bibliai Szabadegyetemének
elõadói az Ószövetség és az Újszövetség
könyveirõl tartanak elõadást. A sok évvel
ezelõtti kezdeményezés már 2005-ben
megkezdte országjárását, ami iránt 2008ban (a Biblia éve) jelentõsen megnõtt ez
érdeklõdés. A Bibliai Szabadegyetem
Szombathely, Gyõr, Vác, Miskolc, Szeged, Veszprém, Sopron után érkezik meg
városunkba. A célokról és a részletekrõl

kérdeztem Zarka Pétert, az érdi adventisták vezetõ lelkipásztorát.
– Lelkész úr, miért szervezik meg két
évvel a Biblia éve után az érdi adventisták a Bibliai Szabadegyetemet?
– Ezt a programot az Adventista Teológiai
Fõiskola hirdette meg, s a helyi adventista
egyházközségek közremûködésével évente több helyszínen is megrendezik. A Hetednapi Adventista Egyház kiemelt miszsziós feladatának tekinti, hogy a Bibliát
minél szélesebb körben megismertesse, és
kortörténeti hátterének feltárásával, teológiai magyarázatokkal segítsen megérteni
isteni üzenetét. A Biblia tanulmányozása
nem kampányfeladat, s nem volt az két
évvel ezelõtt sem. A Biblia évének is éppen az volt a célja, hogy aláhúzza a Bibliának, a Könyvek Könyvének örök idõkre szóló aktualitását. Azt szeretnénk, ha a
hallgatók látnák, hogy a Szentírás, nem
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kórház felajánlásaként. Most az ajándékozó levelet hoztuk el.
Katkó László a vendégeknek bemutatta a gyermekotthont, ahol jelenleg 73
lánygyermek él. Az igazgató úr amellett,
hogy néhány szívszorító élettörténetet
mesélt, büszkén mutatta be „lányait”, az
otthont. Ahol igen jól mûködõ gazdaságot
vezetnek, hogy önellátókká váljanak.
Emellett állandó fejlesztéseket végeznek
– most éppen konyhát építenek, ahol a
lányok fõzni tanulhatnak – annak érdekében, hogy az itt élõ gyerekekbõl az
életre, a munkára, az anyaságra, a feleség
szerepére jól felkészült nõket nevelhessenek.
Kovács Erzsébet
Forrás: Kárpátinfo
hetilap/http://www.katasztrofavedelem.hu
/hirek.php?id=5577
hatvanhat könyv összefûzve, hanem az
Ószövetség és az Újszövetség egyetlen,
összefüggõ egész, ez „A Könyv”.
– A Biblia nem egy olvasmányos könyv.
Megértéséhez sokszor történelmi elõtanulmányok szükségesek, látni kell teológiai összefüggéseket, tele van példabeszédekkel, allegóriákkal, s a nyelvhasználata sem könnyíti meg az eligazodást. Mégis, elõképzettségtõl, kortól
függetlenül hirdetik a szabadegyetemet.
– A Biblia az egyetemes emberi kultúra
része. Általános ismerete nélkül nem lehet
eligazodni sem a történelemben, sem a
mûvészetben. De tanításai, kifejezése a
mindennapjaink része, hogy csak példát
említsek: Jákob lajtorjája, Bálám szamara, árulkodó Júdás. Közmondásaink,
szólásaink egy része is bibliai idézet, mint
például: „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél!”,
„Az vesse rá az elsõ követ, aki maga is
bûntelen!”. Azért külön kell választanunk
a bibliakutatást és a Bibliai elfogadását,
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tanításainak ismeretét. A Szentírás Isten
szava, róla, az Örökkévalóról szól. Nekünk. A Biblia révén Istenhez kerülünk
közelebb és önmagunkat ismerjük meg.
De miért is kellenének különleges háttérismeretek a krisztusi szeretet, a tékozló
fiú történetének, a magvetõ példázatának,
a Tízparancsolatnak a megértéséhez?!
– Mire számíthat az, aki jelentkezik a
Bibliai Szabadegyetemre?
– Az egyes témákat az Adventista Teológiai Fõiskola tanárai vezetik fel, s néhány
esetben magam is elõadok. A tanfolyam
ingyenes, az egyes foglalkozásokra nem
kell külön bejelentkezni, azon bárki részt
vehet, vagy a szeminárium menetébe bármikor bekapcsolódhat. A tanfolyam elsõ
két szemeszterében az Ószövetség könyveinek irodalmi és kortörténeti, valamint
teológiai áttekintését kísérhetik figyelemmel a résztvevõk. Az eddigi helyszíneken
60 és 120 fõ között mozgott a hallgatók
száma, és igen kicsi volt a menet közbeni
lemorzsolódás, köszönhetõ ez a jó elõadóknak, az illusztrált, érdekes elõadásoknak, az õszinte és nyitott témavezetésnek. Nagyjából egy-egy könyv egy-egy
foglalkozás, de a kispróféták könyvei
esetében, kettõt-kettõt összevonva tárgyalunk. A megjelentek hallhatnak a
könyvek szerzõirõl, a történeti háttérrõl,
elhangzanak bizonyos kritikai megfontolások, és szó lesz a témához kapcsolódó
teológiai álláspontokról is. Az elõadások a
keresztyének között általánosan elfogadott bibliamagyarázatokra épülnek, így
a Szabadegyetem nem felekezethez kötött. A foglalkozásokon elhangzó elõadások pároldalas vázlatát minden résztvevõ
írásban megkapja. Mivel a Bibliai Szabadegyetem két éve akkreditált képzésnek

számít a pedagógusoknak, egyetemistáknak elõzetes bejelentés esetén 90 órás
akkreditált képzést biztosítunk.
Az érdi adventisták két éve internetes teaházat mûködtetnek csellengõ fiataloknak,
tavaly az evolúcióról szerveztek a városban elõadássorozatot, most az Érdi Városi
Televízióban követhetjük nyomon Etika
klubba meghívott vendégeik beszélgetéseit. A gazdasági vállalkozások piacán azt
mondanánk, hogy offenzív, komoly PRértékû marketing munkát végeznek.
„Amelyik egyház él, az növekszik. Az
adventisták »vállalkozása« a missziós
munka. Missziós gondolkodásunk központi magva pedig, hogy Jézusban találtuk meg az igazi értéket. A krisztusi
szeretet számunkra Az Öröm, ezért hirdetjük keresztyénként az Evangéliumot, s
azt szeretnénk, hogy ezt az érzést mindenki megismerje” – mondta befejezésül
Zarka Péter gyülekezeti prédikátor.
Vizsy Ferenc István
Forrás: Érdi Újság, 2010. január 28.

Érkeznek a vendégek

Az elsõ elõadás elõadója,
dr. Szigeti Jenõ

Az első előadást dr. Szigeti Jenő tartotta, melynek témája a Biblia általános
bevezetése volt. Előadásában világossá lett a hetven hallgató előtt, hogy a
Biblia egy egységes mű, Isten magát jelenti ki az embernek. Isten az embert
akarja önmagával megismertetni, hiszen a mai világban annyi mindent
megismertünk már, a kromoszómákat meg a galaktikákat, de magunkat
egyre inkább nem értjük. Ebben segítség a Biblia, amely egy alapvető,
nélkülözhetetlen erkölcsi tanítása Istennek számunkra, amelynek történeteiben Isten maga mutatja meg nekünk saját történelmünkön keresztül,
hogyan vezet minket a teremtéstől az újjáteremtésig.
A helyi TV is felvette az első előadást, és tervük szerint minden előadást
rögzíteni fognak, és a helyi TV csatornán rendszeresen sugározzák majd a
szabadegyetemi előadásokat.
Zarka Péter

Utcát neveznek el Lehotka Gáborról

AZ ATF FELHÍVÁSA

Emléktábla, orgonamuzsika minden évben a születésnaphoz kötve
A várható egyhangúsággal, 21 igennel
fogadta el legutóbbi ülésén a városi
képviselõtestület Tomori Pálnak (KDNP)
azt a javaslatát, amelynek alapján hamarosan utcát neveznek el a közelmúltban
elhunyt nemzetközi hírû orgonamûvészrõl, Lehotka Gáborról.
– Én úgy gondolom, hogy a város polgárainak kötelessége ápolni azoknak az
emlékét, akik értünk sokat, az átlagnál
jóval többet tettek – mondta a képviselõ a
Váci Naplónak. – Lehotka Gábor váci

születésû volt, haláláig itt élt közöttünk és
nagyon sokat köszönhet neki a zenei
világ. Számos helyi és más településen
mûködõ orgona építésében vett részt
szakértõként, életútját kiváló tanítványok
fémjelzik. Ezért javasoltam, hogy nevezzünk el egy közterületet Lehotka Gáborról, s állítsunk egy emléktáblát a zeneiskola falán.
Forrás: Vaci-naplo.hu – a Váci Napló
online kiadása; 2010. január 28.

A Magyar Unió elnöksége kiadó helyiséget keres Budapest belvárosában mentálhigiénés
szolgálat beindítása céljából. Jelentkezés és további információ: Tóth Sándornál
a 30/664–3165-ös telefonszámon, illetve a tsandor@adventista.hu e-mail címen.
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Az adótörvény szerint lehetséges
magánszemélyeknek megjelölni kedvezményezettként az Adventista
Teológiai Főiskolát is.
Ezúton szeretettel kérünk Benneteket, hogy személyi jövedelemadótok 1%-ával támogassátok a
főiskola munkáját.
A felajánlott összegeket a nehéz
anyagi körülmények között élő hallgatók megsegítésére, a fenntartási
és működési költségek fedezésére
kívánjuk fordítani.
A rendelkező nyilatkozaton a
főiskola adószámát kell megjelölni:
18684618-1-13
A felajánlásokat előre is köszönjük.
Az ATF vezetősége
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JELENTKEZÉSI

SZÜNIDEI BIBLIA TÁBOR

LAP

Balatonlelle, 2010. július 6. (hétfõ) – 12. (kedd)
Név: ...........................................................................................

Részvételi díj: 24 000 Ft/hét

Lakcím: ......................................................................................

Életkor: 6–14 év közötti gyermekek.

.....................................................................................................

Jelentkezési határidõ: 2010. május 20.

.....................................................................................................

Jelentkezés módja: A részvételi díj 50 %-át (12 000) Ft-ot
május 20-ig kérjük befizetni a következõ bankszámlára: OTP
Bank Nyrt: 11742331–20003548
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Név (akinek a
részére a szülõ/gondviselõ befizeti) SZBT részvételi díja. A díj
második felét a nyaralás megkezdésekor kell fizetni, a táborvezetõnek.
A befizetés igazoló szelvényét a jelentkezési lappal (amely a
jelentkezõ nevét, címét, TAJ-számát, esetleges krónikus betegségét, születési idejét: év, hó, nap; valamint a szülõ/gondviselõ
telefonszámát tartalmazza) május 20-ig a következõ címre kérjük elküldeni: Egerváriné Kökényes Zsuzsa, 2064 Csabdi, Ady
Endre u. 3. (tel.: 30/664–3103).

Születési idő: ...............................................................................
TAJ szám: ............................................................
Telefonszám, amelyen a szülő vagy gondviselő elérhető: ...........
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Krónikus betegség, állandó gyógyszerszedés: ..............................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

A táborozók iránti kérésünk:
Magnót, rádiót a táborba ne hozzanak a gyermekek. Telefonjukat, ha van, az esti órákban, 18.00–19.30 között használják.
A Balaton sekély ezen a parton, sokat fürdünk is jó idõben, a
gyermekek mégsem mehetnek egyedül a vízbe, csak akkor, ha
két nevelõ már a tóban van. Sajnos, kedvenc állatkáikat sem
hozhatják magukkal.
A tábor minden évben igen jó hangulatban telik el, sok az
ének, móka, kézmûveskedés, lesz Ki-mit-tud?, rajzverseny,
pingpong verseny, pókfonás, batikolás, sok egyéb más. Ehhez
nem kell legfeljebb csak ceruzát és radírt hozni, esetleg, ha valaki szeretne zenélni és olyan zeneszerszáma van, amit használni
szeretne, hozhatja.
A tábor ideje alatt gyermekorvos is jelen van.

Milyen étkezést szeretne:
vegyes;

vegetáriánus;

vegán.

Kikkel szeretne (ha lehetséges) egy szálláshelyen lenni? ...………..
………………………………………………………………………………………
….................…………................................................................…..
Mikor járt a Szünidei Biblia Táborban? …………………….....………
.....................................................................................................

A fentieket tudomásul vettem, és a tábori rendet betartom:
………….......…........…………….
tanuló

Mindenkit szeretettel várunk!

…………..........….....…………….
szülő/gondviselő

Jelentkezés: Az előzetes jelentkezési lap elküldésével,
2010. március 1-ig.

TED CAMPOREE

Jelentkezési felhívás

A kiutazó magyar kontingens megszervezéséhez szeretnénk
felmérni, hogy kik azok a fogadalmat tett (vagy az előtt álló)
cserkészeink, akik szeretnének részt venni ezen a felejthetetlen
élményeket nyújtó alkalmon. Vezetőkként olyan cserkészvezetők jelentkezését is várjuk, akik biztosan tudják vállalni ebben
az időpontban a részvételt és az anyagi vonzatokat is.
18 év alatti gyerekek cserkészcsapaton keresztül, a csapatparancsnok ajánlásával és szülői engedéllyel jelentkezhetnek. A csapatparancsnokok összeállítanak egy ún. „Ajánlottak” listát, amit aláírásukkal látnak el, jelentkezéseteket
kérlek, jelezzétek feléjük is.
További információ: www.camporee.fi és személyesen a
szervezőknél, illetve a csapatok vezetőinél (Bácsi László,
Kassai Csaba, Bekő Judit, Rácz Sándor Béla). Jelentkezési
lapokat e-mailben (is) kérhettek az andrekrisz@gmail.comon keresztül.
Jó munkát!
André Krisztina st., 30/425–2842,
andrekrisz@gmail.com, megbízott kontingensvezető

Kedves Cserkész Testvérek!
Ismét eltelt négy év, és megint lehetőségünk van arra, hogy
részt vegyünk az idén megrendezésre kerülő nemzetközi cserkésztalálkozón, ahová minket is szeretettel várnak a szervezők.
Helyszín: Iso Kirja, Keuruu, Finnország
Időpont: 2010. július 27 (kedd)–2010. augusztus 3.
(kedd)
Utazás: Autóbusszal. Az utazásra a tábor előtt és után
2-2 napot rá kell szánni.
Várható költségek: Tábordíj: 80 Euro/fő + útiköltség
+ költőpénz (összesen várhatóan kb. 50-80 ezer forint
között, amely a támogatások arányában csökkenhet.
Pontos összeget csak később tudunk mondani.)
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Búcsúzunk...

Liebhardt László
1921–2010
Liebhardt László (1921. február 2. Alsógöd–2010. január 30 Gyula.) adventista
családban született, és 18 éves korában,
1939. november 1-jén állt az Úr szolgálatába mint könyvevangélista. 1946. március 1-jén bibliamunkás lett. 1951. november 23-án Nemesvámoson szentelték
lelkésszé. 1952. május 2-án Székesfehérváron kötött házasságot Pál Évával.
Házasságukból három gyermek született:
Éva, Márta és László. Mindhármuk családja egyházunk szorgalmas, elkötelezett
tagja.
Munkaterületei voltak: Budapest-Újpest, Gyõr, Veszprém Kaposvár, Békéscsaba, Salgótarján, Hajdúböszörmény.
Nyugdíjas éveit Budapesten, majd pedig felesége halála után Gyulán töltötte.
Több mint hetven évi szolgálat után
szólította el az Úr Liebhardt Lászlót, aki
életefogytáig Jézus Krisztus ügyét szolgálta. Temetése Csepelen, 2010. február
16-án volt. A vigasztalás igéit Ócsai Tamás és Õsz-Farkas Ernõ szólták a gyászoló gyülekezetnek.
-i -õ

Édesapánk
Hát elment õ is! Három nappal késõbb lett
volna 89 éves. Szép kor, szokták mondani, mégis nagyon fájdalmas elfogadni,
hogy véget ért egy élet, az édesapánk
élete.
Ha visszatekintünk elsõ éveinkre, egy
bársonyos tekintetû, sugárzóan mosolygó
arcot látunk. Ez a sugárzó mosoly kísérte
végig a gyerekkorunkat. Kevesebbet láttuk õt, mint szerettük volna. Hamar megismertük a lelkészgyerekek sorsát, apukánk gyakran volt távol, sokszor napokig.
Szeretõ szigorral tanított meg minket arra,
hogy akkor is érvényesek a szabályok,
amikor õ nincs otthon. Ha együtt voltunk,
szívesen játszott velünk, sokat kirándultunk, sportoltunk. (...)

A lelki örökséget, amit kaptunk tõle,
az életével illusztrálta. Egyik sarkalatos
elve volt, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Soha
nem adta fel ezt a meggyõzõdését emberi
elõnyökért, a jobb érvényesülés lehetõségéért. Ezek egyszerûen nem érdekelték.
Végezte hûséggel a munkáját ott, ahová
az Úr állította. Tette ezt hóban, fagyban,
esõben, kánikulában. (...)
Nem panaszkodott soha. Ez a másik,
amit elsajátíthattunk tõle. Nem panaszkodott sem a körülményekre, sem a szolgálattal járó nehézségekre, sem az emberekre. Soha nem mondott rosszat szolgatársaira, a testvérekre – jót, annál többet.
Élete végéig emlegette legkedvesebb
emlékeit.
Mindig elégedett volt. Ez a harmadik
lelki örökség, amit ránk hagyott. Gyakran
idézte egyik kedves igéjét: „...nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel”.
Ha nem éhezünk, nem fázunk, nincs
okunk panaszra. Talán ezért tudott mindig
derûsen elindulni és hazaérkezni. Nem
emlékszünk, hogy láttuk volna elkeseredve emberi dolgok miatt. (...)
Gyönyörû hangja volt. Sok éneket
szerzett õ maga is. Szolgált a hangjával a
gyülekezetekben, de otthon is szívesen
leült a zongorához, és elénekelte kedvenc
énekeinket nekünk is. Amikor látogattuk,
gyakran hallhattuk tõle a „Szeressük
egymást gyerekek…” címû dalt.
Élete során nagyon sok koporsó mellett állt, köztük több közeli hozzátartozót
is elkísért utolsó útjára. Ismerte a búcsú
fájdalmát, együtt tudott érezni a gyászolókkal. Át kellett élnie a legnehezebbet is.
Édesanyánk halála nagyon megviselte.
Utána már nem szívesen maradt otthon
egyedül. Hol egyikünknél, hol másikunknál idõzött.
Életének utolsó éveit Gyulán töltötte a
szeretetotthonban, ahol jól érezte magát.
(...) Amikor valamelyikünk ott töltött vele
néhány órát, vagy néhány napot, mindig
éveket fiatalodott. Köszönetet mondunk
azoknak a családoknak, akik látogatásaink alkalmával helyet biztosítottak számunkra otthonukban, és szeretettel, gondoskodással vettek körül minket.
Január elején jött a hír, hogy elesett és
combnyaktörést szenvedett... A mûtéttel
járó megpróbáltatásokat meglepõen jól
viselte... Késõbb jobban lett; reménykedtünk, hogy felépül. Sajnos a szokásos szövõdmény, a tüdõgyulladás õt sem kerülte
el. (...) Az utolsó hír szombat reggel
érkezett róla, hogy az éjszaka folyamán
csendesen, fájdalom nélkül elaludt.
Hálát adunk az Úrnak az évtizedekért,
amit mellette tölthettünk, láthattuk hiteles
életét, élvezhettük az imádkozó édesapa
jelenlétét. Mindig így búcsúzott tõlünk:
„A jó Atya legyen veletek!”

Most már nélküle kell járnunk életutunkat. Végérvényesen felnõttünk. Nagyon szerettük õt, fáj a veszteség, de a
sírja nemsokára újra megnyílik. (...)
Vigasztal bennünket az áldott reménység,
hogy találkozni fogunk vele, amikor az Úr
Jézus eljön. Adja az Úr, hogy így legyen!
Éva, Márta, Laci

Kisák András
1923–2010
Kisák András 1923. január 1-jén született
Hódmezõvásárhelyen. Édesapja evangélikus, anyukája katolikus vallású volt, de
nem voltak rendszeres templomba járók.
Egy barátjától hallott arról, hogy
evangelizáció van a helyi gyülekezetben.
Itt ismerte meg az igazságot. 25 éves korában szövetséget kötött az Úrral, majd
egy év múlva feleségül vette Stefanek
Máriát. A Bercsényi utca 31. számú házba
költöztek, és nem sokkal késõbb, 1959ben a telkükön megépülhetett kis gyülekezetünk.
Nem született gyermekük, de mi mindannyian gyermeküknek érezhettük magunkat. Szakmája szerint kovács volt, és
ahol csak tudott – gyülekezeti építkezéseknél, vagy ahol éppen segítségre volt
szükség – önzetlenül, önként segített.
1977 októberében presbiterré szentelték, és sokáig gyülekezetvezetõ is volt.
A környezõ gyülekezetekben rendszeresen hirdette az Igét. Feleségével, Mária
nénivel lelkiismeretesen gondozták a növényeket a gyülekezet udvarán. A gondnokságot is szívesen végezte, és nem várt
cserébe semmit.
Bandi bácsinak mindig volt egy kedves szava hozzánk, szerette a gyerekeket;
figyelmességével és szolgálatkészségével
példát mutatott a fiatalabbaknak.
2009 decemberében kórházba került,
innen Gyulára, az idõsek otthonába vitték.
Egy hetet töltött még itt. Sosem gondolt a
halálra, bízott benne, hogy élve megláthatja Jézus második eljövetelét.
2010. január 1-jén, 87. születésnapján
csöndben elaludt. A temetése Gyulán volt
január 7-én. 62 évig volt a Hódmezõvásárhelyi Gyülekezet szeretett tagja.
K. Zsófia, Á. Nóri
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