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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Nyújtsd ki kezed!
Missziókonferencia Kecskeméten
A Magyar Unió vezetése, intézményei
és osztályai az egyházterületekkel
közösen ismét megszervezte a Missziókonferenciát 2010. augusztus 17–21.
között Kecskeméten.
„Nyújtsd ki kezed!” volt a jelmondat,
mellyel a Generál Konferencia idei,
Atlantai ülésén elfogadott stratégiai tervvel szerettünk volna azonosulni. A program megfogalmazott célja volt segítséget
nyújtani testvéreink számára, hogy a lelkiség megtapasztalásával, a közös reggeli
imaórák – melyen szinte soha nem látott
arányban vettek részt testvéreink –, a plenáris gondolatébresztõ elõadások, délelõtti szekciók segítségével ki tudjuk nyújtani
kezünket Isten felé.
Dr. Szigeti Jenõ

A közös éneklések, a gyermekek, fiatalok és idõsebbek közös szolgálata által,
a kreatív lelki programok (kõkert és láthatatlan színház) segítségével megérezhettünk annak örömét, hogy egy nagy család
tagjai vagyunk, akik egymásnak is szolgálunk, azaz egymás felé kinyújtjuk
kezünket. Természetesen nem töltötte
volna be szolgálatát teljesen a Missziókonferencia, ha nem próbáltuk volna ki a
missziót a gyakorlatban. Délutánonként
egy csoport konferenciai résztvevõ a helyi
gyülekezet szervezésében könyvevangélista munkában vett részt, majd esténként,
szintén a Kecskeméti Gyülekezet evangelizációjában segítettünk azzal, hogy helyszínt biztosítottunk egy rövid sorozatnak,
melyen dr. Szigeti
Jenõ nyugdíjas lelkész testvérünk a
kinyújtott kézrõl be-

szélt annak a mintegy 30 vendégnek, akik
a városból érkeztek hozzánk és a konferencia résztvevõinek. Öröm volt ezzel a
programmal megtapasztalni, hogy Isten
arra is hívott bennünket, hogy kinyújtsuk
kezünket a világ felé.
Ócsai Tamás

(A fotókat köszönjük Molcsányi Péternek
és Varga Norbertnek.)

Missziós altábor

Ócsai Tamás unióelnök

A konferencia résztvevõi

A Missziókonferencia missziós szekciójában igyekeztünk változatos programot ajánlani az érdeklődők részére.
Szerdán, a tábor első napján, párhuzamosan két programunk futott:
Nagy Imre, egyházunk Zenei Osztályának vezetője, a zene misszióban
betöltött feladatáról szólt, illetve Szilvási József „A nevelés szerepe a
megváltásban” címmel tartott előadással egybekötött beszélgetést.
Csütörtökön szintén két programot szerveztünk. „Készséges kezek”
címmel Bakosné Zohán Tünde számolt be az ADRA Adventista Szeretetszolgálat Alapítvány árvízsújtott emberekért végzett munkájáról. Ezzel
párhuzamosan egy másik előadóteremben a tábor ifjúsága részére
Szilvási József, az Adventista Teológiai Főiskola küldetéséről, programjairól
és terveiről tartott beszámolót.
A péntek délelőttre hirdetett missziós programjainkat összevontuk, és
egy helyszínen mutattuk be az érdeklődők számára az ESZO által szervezett
Egészség Expot, a Budapesten működő MentŐ Mentálirodát, a Kecskeméti
Gyülekezet missziós programjait, illetve Czeily Tibor „Bizalom"” c. kisfilmjét.
Bár a konferencia szerényebb látogatottsága a missziós altábor
látogatottságára is rányomta a bélyegét, mégis elmondhatjuk, hogy akik
részt vettünk a programokon, örömmel fogadtuk a bemutatott lehetőségeket, amelyek felnyitották a szemünket a misszió ismert és eddig
ismeretlen útjaira egyaránt.
Czinkota András
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Családi altábor

A 2010-es Missziókonferencián újra megértettük azt, hogy szükségünk
van a különböző korosztályonkénti programokra. Ennek értelmében
délelőttönként és este közösségi alkalmakat, valamint rövid áhítatokat
iktattunk be. Ismerkedős est, beugró, lelki séta kőkert néven, a teaház és
az elmaradhatatlan fagyizás alkalmat adott a közösségépítésre. A szerdai szekciókon, melyeket Udvar Renáta és Kalocsai Tamás ifjúságvezetők tartottak „Miért követem Jézust?” és „Próbáld újra Jézussal”
címmel, 20-30 fiatal vett részt.
Csütörtökön megérkezett hozzánk Dejan Stojkovic (lásd a fotón)
ifjúsági lelkész Angliából, aki lendületes előadásmódjával a hitről,
Istenről és a Vele való kapcsolatról nem csak a fiatalokat, de az idősebb
generációt is megszólította.
A dicsőítéseket Kertész Tamás és csapata vezette, ráhangolva minket Isten hullámhosszára. Az esti programokat az Országos Ifjúsági Bizottság csapata szervezte.
Hálás vagyok Istennek ezen lelki felöltődésért, azokért, akik színesebbé tették jelenlétükkel, szolgálaUdvar Renáta
tukkal és a szervezésben nyújtott segítségükkel a 2010-es Missziókonferenciát.

Szülők iskolája: Az emberi szexualitás csodája – Az
unió családi osztálya ebben az évben egy méltatlanul elhallgatott téma köré építette fel az altáborát:
hogyan, mikor és mit mondjunk el gyermekeinknek
a szexualitásról? A témának az adott különös apropót, hogy az Advent Kiadó nemrég megjelentette
Karen és Ron Flowers: Emberi szexualitás című művét. A szerzőpáros 30 évig volt a Generál Konferencia családi osztályvezető házaspárja. Szolgálatuk alatt számos
kézikönyvet,
szombatiskolai tanulmányt és képzési anyagot állítottak
össze.
Munkájuk megkoronázása a
most megjelent
mű, amely kötelező olvasmány kellene,
hogy legyen
minden adventista szülő, nagyszülő, leendő
szülő és gyermektanító számára. Az altábor
foglalkozásain a könyv anyagát vettük végig
konkrét szituációs gyakorlatokkal. A résztvevők
egy-egy elképzelt élethelyzet alapján próbálták
megfogalmazni, hogy mi lenne a leghelyesebb
magatartás, ha gyermekük az adott helyzetbe
kerülne. A foglalkozásokon 17-24 fő vett részt.
A képzés anyaga rendelkezésre áll Powerpoint
prezentációk formájában, így szívesen elküldjük
mindazoknak, akik gyülekezetükben szeretnének
hasonló programot tartani.

Gyerek altábor
A gyerekek altáborában is szép kis csapat gyűlt össze az idei Kecskeméti Missziókonferencián. Témáinkat mi
is a konferencia mottója alapján választottuk meg. Három bibliai személy életében néztük meg, mit is jelentett
számukra a kinyújtott kéz. Illés és Dávid példájából megtanultuk, hogy a
legjobb dolog, amit a bajban tehetünk, hogy kinyújtjuk a kezünket Isten felé.
József életének egy részletéből láthattuk, mit eredményezhet a megbocsátás, a másik ember felé kinyújtott kéz. Minden napot közös énekléssel
kezdtünk, amit a történet bemutatása követett jelenet formájában. Minden
korcsoportnak lehetősége nyílt arra, hogy megbeszélje, és jobban elsajátítsa az aznap hallottakat, látottakat.
Sok élményben volt részünk, ugyanis a játékban és kézműves foglalkozásokban sem volt hiány. A hétközi szolgálatokban is kivettük a
részünket, hiszen egyik reggel a gyerekek vezették a reggeli éneklést.
A tábort a gyerekek szombati szolgálatai zárták, amikor beszámoltak
arról, mi mindent üzenhetnek kezeink másoknak, illetve szemléltetésül a
hét egyik történetét is előadták.
Árvai Pálma

Mihalec Gábor

„Nékem az élet Krisztus”
Észak-a
amerikai Magyarok Bibliakonferenciája
2010. július 16–18. között a kanadai Torontó melletti kisváros, Oshawa, adventista középiskolájában szervezték meg az
észak-amerikai magyar adventista testvéreink szokásos bibliakonferenciájukat.
Idén Ócsai Tamás unióelnök a családjával
képviselte a Magyar Uniót a konferencián, melynek jelmondata: „Nékem az
élet Krisztus” volt. A résztvevõk az
Egyesült Államokból és Kanadából érkeztek, hogy a közös anyanyelven tanulmányozzák Isten Igéjét, és terveket készítsenek arra, hogyan érhetik el Krisztus

evangéliumával az Észak-Amerikában élõ magyarságot.
Testvéreink számára a magyarság ápolása egy különleges
összetartó erõ, amely egyre nagyobb kihívás a második és harmadik generáció számára, akik
már kint születtek. Öröm volt
látni a gyermekek próbálkozását, hogy
magyarul olvassanak, szavaljanak, énekeljenek, hiszen ennek a kultúrának a
megõrzésével õk is gazdagodnak.
Természetesen a konferencia Isten
Igéjérõl szólt elsõsorban, Jézus Krisztusról, aki az életet jelenti a hívõ ember
számára; a bennünk lakó Krisztus termékennyé, gyümölcsözõvé teszi életünket.
Errõl szólt Ócsai Tamás testvér igehirdetése.
Szombaton a konferencia vendége
volt a Észak-amerikai Divízió újonnan
megválasztott elnöke, Dan Jackson testvér, aki korábban, mint a Kanadai Unió
elnöke kapott meghívást, de a Generál
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Konferencia megválasztotta õt divízióelnökké.
A Magyar Unió ajándékaként egy különleges, egyedi készítésû, kukoricacsuhéból készült Jézus szobrot kapott
testvérünk (lásd a fenti fotón), aminek a
kezében egy kis bárány volt, azt jelképezve, hogy Jézus Krisztus az igazi, a
jó pásztor, és nyájában ott, Észak-Amerikában (is) vannak magyarul beszélõ
bárányok.
A konferencia megerõsítette a résztvevõk hitét és elkötelezettségét Jézus
Krisztus és az evangélium szolgálatára.
Ócsai Tamás
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Keresztségek a Magyar Unió
g y ü l e ke z e t e i b e n
Újabb keresztségek Székesfehérváron
Bár gyülekezetünk külsõ és belsõ munkálatai nagyban folynak, ez mégsem gátolt
meg bennünket a lelki munka végzésében.
Május 12-én két fiatal, Pálmai Rebeka és

Pálmai Napsugár adta át életét Krisztusnak. Õk ketten már kicsi koruk óta a nagyszülõkkel jártak a gyermekfoglalkozásokra, majd ifjúsági alkalmainkra. Most elérkezettnek látták az idõt, hogy egyházunk
tagjai legyenek.
Június 4-én pedig a Nagy házaspár
lépett a keresztelõ-medencébe. Az õ útjuk
Pusztaszabolcsról indult, mégpedig a
Reform Adventközösség tagjaiként. Velük
egy hasznos kis könyvecske, az Életigen
2009-es naptár által kötöttünk ismeretséget, majd mind szorosabb barátságot,
ami végül keresztségükhöz vezetett.
Az igehirdetés és az alámerítés szolgálatát Mayor Zoltán, gyülekezetünk

Keresztség Isaszegen

lelkésze végezte, a közösség pedig versés énekszolgálattal tette emlékezetessé
mindkét alkalmat. Hálásak vagyunk Istennek mind a négy új testvérért, kívánunk
sok áldást életükre és szolgálatukra!
G&P
erõsödött meg hitében, és jutott el a
keresztelõ-medencéig.
A szombatot az ÉKG kórus és a zuglói fiatalok szolgálatai tették színesebbé.
Isten üzenetének tolmácsolását és a bemerítést Henter Barna, a Zuglói Gyülekezet
lelkésze végezte, hiszen Zoltán és párja,
Cséfán Melinda ezt a gyülekezetet választották második családjuknak.
Kívánunk mindkettejük életére nagyon sok áldást és lehetõségeket a misszióra! Kívánjuk, hogy ezek a baráti és
családi kötelékek csak erõsödjenek és
gyarapodjanak mások áldására is!

2010. június 19. különleges nap volt a
zuglói és az isaszegi testvérek életében,
hiszen az egész szombatot együtt tölthettük az isaszegi kápolnában. A legnagyobb
öröm ugyanakkor mégsem közöttünk
volt, hanem a mennyben, hiszen egy
fiatal, ifj. Csizmadia Zoltán döntött úgy,
hogy életét átadja Istennek, és neki szeretne szolgálni. Ilyenkor láthatja az ember
igazán, hogy mekkora ereje van a barátoknak, a közösségnek, az Éjféli Kiáltás
Gospel kórusnak mások életében. Zoltán
is ezeknek a kötelékeknek a hatására

Baktai Melinda

Akik ráléptek a keskeny útra

Farkas Attila lelkész az
igei üzenetet és az útravaló
jókívánságokat Pál tanácsaiból merítette. Felajánló imát
Csongrádi István lelkész
testvérünk mondott a keresztelendõkért, aki személyesen
is jól ismerte õket. Csongrádi testvér is egy barátkozóval
jött át Hévízrõl, hogy erõsítse leendõ testvérnõnket a
döntésben. Felemelõ érzés
volt szemtanúja lenni testvéreink bemerítésének, valamint látni, amint a lelkészi
hívásra többen elõrejöttek, akikért külön imádkoztunk, mert a
döntés egyre erõsebb a szívükben. Adja az Úr, hogy elhatározásuk olyan erõs legyen, amelynek nem tudnak majd ellenállni.
Istenünk kísérje útjukon kedves testvéreinket, Ferit és Benit!

2010. június 26-án két gyülekezet, a nagykanizsai és a zalaegerszegi együtt ünnepelt: szombatot és szövetségkötést.
Hosszú Ferenc most
határozta el magát, hogy
annyi pozitív tapasztalat
és 15 évnyi hívás után
követi az Urat mindenen
keresztül. Õ a Zalaegerszegi Gyülekezet tagja
lett.
Márffy Benjámin adventista szülõk gyermeke, akit az otthoni jó példaadás és személyes ifjúkori tapasztalatai késztettek arra, hogy Jézust kövesse. Õ a Nagykanizsai
Gyülekezet tagja lett.

Farkas Attila
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Alámerítés a Balatonban
Július 10-én tanúi lehettünk egy fiatalember vallástételének és szövetségkötésének
Balatonlellén.
Nagy öröme volt a Siófoki Gyülekezet tagjainak, mert új testvérre találtak.
Nyári Róbert 10 éve ismerkedett meg
családunkkal. Annak ellenére, hogy nem
akartuk „megtéríteni”, csak szerettük, a
Szentlélek beérlelte szívében a döntést.
Világos lett elõtte, hogy ki viselt róla gondot gyermekségétõl fogva, ki óvta minden
lépését. Megható volt hallani személyes

Keresztség Baján
A Bajai Gyülekezet újra ünnepelhetett
2010. július 17-én délután, amikor a 19
éves Varga Dániel az õ legjobb Barátjával,
Jézus Krisztussal szövetséget kötött Baja
közelében, a Duna partján.
Elõször a Dánielt felkészítõ Hajdú
Éva testvérünk beszélt az idevezetõ útról.
A bátorító Igét lelkészünk, Körmöczi
Miklós testvér tolmácsolta.
Gyülekezetünk egyik barátja – aki
augusztusban készül szövetségkötésre –
ajánlotta fel festõi szépségû környezetben
található Duna-parti üdülõházát, ahol szó
szerint lomboktól körülölelt, zöld környezetben ünnepelhettünk. Ezt a délutánt a

közösen átélt készülõdés is meghitté tette.
Újra átéltük, hogy összetartozunk, szükségünk van egymásra, és csak szeretõ,
emberi összefogás által lehet széppé tenni

bizonyságtevését és vágyát, hogy szövetséget kössön Megváltójával.
A hitelvek mélyebb megismerésében
Farkas Béla testvér segítette. Ö szólt az
Igébõl is. A keskeny úton induló fiatal
testvérünknek beszélt arról, hogy mely
lépéseket kell a saját lábával meglépnie, s
melyek azok, melyekhez Isten szárnyat ad
ígéretei szerint.
A kaposvári és dombóvári testvérek
éneke és Kátai testvérnõ verse színesítette
az együttlétet. Az alámerítést Petõh Imre
lelkész végezte a Balatonban.
Pintérné Marika
egy ilyen alkalmat, ami sikerült a jó Isten
segítségével.
Kiváltság volt számunkra, hogy Dániel családjával is találkozhattunk, és szolgálhattunk nekik, akik elõször vettek részt
keresztségi istentiszteleten.
Hálásak vagyunk, hogy Isten ifjú korában hívta el Dánielt, akinek személyében gyülekezetünk, egyházunk és ifjúságunk egy bátor és kitartó ifjúval gazdagodhatott.
Dániellel együtt köszönöm gyülekezetünk vezetõségének és minden testvérnek, hogy odaadó lelkesedésükkel felejthetetlenné tették ezt a napot.
Hajdú É.

Gyermekeim az igazságban
„Nincs nagyobb örömöm annál, mint
amikor hallom, hogy az én gyermekeim az
igazságban járnak” (3Jn 1:4).
Egy lelkésznek sem lehet nagyobb
öröme annál, mint amikor a gyermekeit
Isten családjában látja. Ez az öröm adatott
meg nekem 2010. július 23-án, amikor
Sátoraljaújhelyen, a Találkozás Jézussal
Tábor kiemelkedõ eseményének tervezett
keresztségi istentiszteleten megkeresztel-

hettem a lányomat, Imolát, majd
2010. szeptember 11-én köszönthettem az Egri Gyülekezet családjában másik két testvérrel együtt,
akik ezen a napon kötöttek szövetséget Urukkal.
Isten oltalmazó karja kísérje
életútjukat Jézus eljöveteléig!

Isten kreativitása

2009 augusztusában görögországi nyaralásra indultunk egy baráti társasággal. Jött
velünk egy háromtagú család, akiket még
nem ismertünk. A férj, Szaki, külön
motorral jött, „vadmotoros” kinézettel:
kopaszra borotvált fej, motoros kendõ,
fülében ezüstkarika és a karjain jókora
tetoválás. Elsõ ránézésre amolyan igazi
keményfiú.
Szaki, alias Szatmári János 2010.
augusztus 21-én keresztelkedett, és a
Gyulai Gyülekezet tagja, akit Isten a
maga kreatív módján szólított meg.
Megtérése elõtt számára fontos volt a
testre tetovált motívum. Ennek nagy
jelentõséget tulajdonított, így Isten rajzolt
neki egy keresztet a karjára, még ha ez

Hegyes Horváth Géza
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akkor nekünk is furcsának tûnt. Isten
számára nincs akadály, nincs korlát. Az Õ
gondolatai nem a mieink, mégis ismeri
személyre szabottan a mi gondolkozásmódunkat, a mi utainkat.
A legnagyobb öröm, ami ezen a
földön érhet, ha eszközök lehetünk Isten
kezében megkeresni az elveszetteket.
Legyen ezért hála, dicsõség és hódolat
egyedül Õneki!
Kívánom, hogy egyre több ilyen
tapasztalatban legyen része mindannyiónknak!
Németi Éva
A teljes megtéréstörténetet lásd:
www.adventista.hu
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Keresztségi istentisztelet
Nemesvámoson

lástétel perceiben, mint a vízbe lépés pillanataiban és az emléklapok átvételekor.
A bensõséges alkalmat a veszprémi
kórus szolgálatai, valamint énekszólók,
versek és zeneszámok tették emelkedetté. A bemerítés utáni felhívásra 10
kedves lélekért imádkoztunk, akik a
medence körül felsorakoztak, jelezve,
hogy mielõbb szeretnének feliratkozni
a mennyben levõ Élet Könyvébe, az
Úrral való szövetségkötés által. Közülük egy már meg is keresztelkedett.
Adja Isten, hogy valamennyien fehérben álljunk majd elõtte!

2010. augusztus 21-én négy drága
lélek kötött szövetséget az Úrral.
Hárman a Veszprémi Gyülekezet
tagjai lettek: Csabai Máté, Kollár
Zoltán és Kollárné Vargyas Pálma.
Tóth Mária pedig a Nemesvámosi
Gyülekezet tagja lett.
Az igehirdetés és a bemerítés
szolgálatát Szõllõsi Béla nyugalmazott lelkipásztor látta el.
A keresztelendõk tekintete a
boldogságtól sugárzott úgy a val-

Szõllõsi Béla

Örömünnep Isaszegen
Örömünnep volt az Isaszegi Gyülekezetben augusztus 28-án, amikor Nagy Evelin
és Zólyomi Laura az egész körzet elõtt tett
bizonyságot Krisztusba vetett hitérõl, és
kötött szövetséget Jézus Krisztussal.
Dr. Õsz-Farkas Ernõ, a Dunamelléki
Egyházterület elnöke igehirdetésében a
tiszta élet által nyújtott példaadásra hívta
fel a figyelmet, míg Köteles Csaba, erdélyi nyugalmazott lelkész – aki unokáját,
Evelint keresztelte – bátorította döntésre

Egyedül a Biblia
Több mint öt évszázaddal ezelõtt
(1483) születet Luther Márton, aki a
reformáció egyik vezéralakja lett.
A reformáció egyik fontos dátuma,
1517. október 31., a 95 tétel kihirdetésének ideje. Késõbb ez a nap, október 31-e, a reformáció emlékünnepének idõpontjává lépett elõ.
A reformáció három alapgondolata: Sola Fide – Egyedül a hit, Sola Gratia – Egyedül a kegyelem és Sola
Scriptura – Egyedül a Biblia, az évente
az egyházterületünkön megrendezésre
kerülõ hitéleti konferencia központi
témája lesz. Hasonlóan a reformátorokhoz, akik számára a Biblia volt a
döntõ tekintély, mi is a Szentírást tartjuk életünk mércéjének. Ez volt az oka
annak, hogy a Generál Konferencia által elindított „Kövesd a Bibliát!” programot kiterjesztettük a 2010-es évre,
melynek része a Bibliaíró „verseny”.
Szeretettel meghívjuk a gyülekezeteink tagjait az október 30-án
megrendezésre kerülõ Reformációs
emlékünnepélyre és Bibliaíró programra.

azokat, akik még nem követik
Krisztust.
Az ünnepséget felemelõbbé
tette az adventista fúvósok, valamint a gödöllõi és az isaszegi
énekkar szolgálata.
Isten áldja meg fiatal testvéreinket, és segítse õket, hogy
mindvégig állhatatosak legyenek!
Szilvási Józsefné

A rendezvény idõpontja: 2010.
október 30., szombat
Helye: Budatest VIII. kerület,
Golgota u. 3.
Reformációs emlékünnepély:
10.00–12.30 óráig
Bibliaíró program: 14.00–16.00
óráig
A délelõtti emlékünnepély alkalmával a Transzeurópai Divízió képviseletében Kovács-Bíró János szolgál,
továbbá Ócsai Tamás, a Magyar Unió
elnöke és dr. Õsz-Farkas Ernõ, az egyházterület elnöke nyitja meg az Igét,
akik a reformáció három alapgondolatát dolgozzák fel. Az ünnepélyes
alkalmat az egyházterületen mûködõ
kórusok teszik színesebbé.
A Bibliaíró programra jelentkezõk
számára szerény ebédet biztosítunk.
A Biblia leírásában résztvevõk
„jutalmát” képezõ MP4-es lejátszók
– melyekre telepítve van a hangzó és
szöveges Biblia – megérkeztek és
„készen állnak” arra, hogy méltó tulajdonosaik birtokába kerüljenek.

Bihari Csaba
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Az AdventInfo következő száma
október 30-án jelenik meg.
Ezúton is szeretnénk
megköszönni a nyár folyamán
beküldött sok-sok tartalmas
híranyagot. Sajnos terjedelmi
korlátok miatt nem áll
módunkban mindet egyszerre
megjelentetni, de a következő
számokban még igyekszünk
majd közzétenni őket.
Addig is szeretettel ajánljuk
valamennyi kedves Olvasónk
figyelmébe honlapunkat
– www.adventista.hu –, ahol
a rendelkezésünkre bocsátott
fotókkal együtt örömmel
jelentetjük meg őket.
a szerkesztők

AdventInfo

Nyári táboraink rövid krónikái
Gyermekmosoly tábor Józsán
Immár negyedik alkalommal szerveztünk
napközis tábort a Józsán élõ gyermekek
számára, 2010. június 28. és július 2.
között. Táborunk 3 alappillére: történetek
a Bibliából, zenei készségfejlesztés,
játékos angol foglalkozások. Kiegészítve
mindezeket kreatív foglalkozásokkal,
kirándulásokkal, lovaglással, kemencés
nappal, íjászkodással, játékos versengésekkel és azokkal a tevékenységekkel,
amelyek a gyermekek számára örömet
jelentenek. A tábor utolsó napján meghívjuk a gyermekek barátait és a szülõket
is egy közös családi délutánra, ahol
ízelítõt kaphatnak mindabból, amit öt
napon át tanultunk.

Idén megkérdeztük a gyermekeket és
a szülõket, hogy miért jó ez a tábor. Az
alábbiakban a válaszokból idézünk egyetegyet:
„Jók voltak a versenyek és más-más
feladatok is... Szeretem ezt a tábort, mert
kézmûves feladatokat is csinálunk, meg
Ki mit tud?-ot és futó- és bicikliversenyt is.
Egyszóval ez a kedvenc táborom.” (E. E.)
„Csodálatos emberek. Szívvel-lélekkel foglalkoznak a gyerekekkel. Nemcsak
a nagyszerû programok, nemcsak a jó társaság, ami miatt minden évben vágyik a
gyerek ebbe a táborba, hanem azért, mert
úgy érzi, egy nagy család tagja lehet.
Köszönünk mindent!” (P. I.-né)

Köszönjük az ASI Magyarország
Egyesület, az ADRA, valamint az egyházterület és a helyi gyülekezet támogatását.
Zágonyiné Nagy Szilvia

Vakációs bibliatáborok a Isaszegen és
Gödöllõn

tunk nekik, ahol dísztárgyakat készítettek, amit a táborzáró istentiszteleten
szüleiknek ajándékoztak. A játék, a
sportolás és a különbözõ szabadprogramok is hozzájárultak ahhoz, hogy a
gyerekek és szüleik is kérték, hogy 2011ben is szervezzünk hasonló táborokat,
ahova barátaikat is elhozhatják. Hálásak
vagyunk az Úrnak e lehetõségért, mert
olyan családokkal ismerkedhettünk meg,
akik keresik Istent.
Szeretnénk megköszönni a Dunamelléki Egyházterülettõl kapott missziós
támogatást, valamint az ADRA szeretetszolgálatát, ami nemcsak
a táborozó gyerekek étkeztetésében, hanem tevékenységük
díjazásában is segítségünkre volt. Az ADRA késõbb is támogatta az egyik rászoruló gyereket és nagymamáját, akik már többször részt vettek szombati istentiszteleteinken.
Szilvási Józsefné

Harmincnyolc gyermek vett részt azon a
vakációs bibliatáboron, amit Isaszegen és
Gödöllõn tartottunk, júniusban és júliusban. A résztvevõk között 17 nem adventista gyerek volt, akik
örömmel tanultak velünk a családról és a
szeretetrõl. A gyerekek nemcsak énekeket és bibliai történeteket tanultak, hanem
olyan kreatív foglalkozásokat is tartot-

Válaszd a keskeny ösvényt!
Tinitábor – Vágáshuta, 2010. június 22–29.
14 tini tartott velünk, mert úgy határoztak,
szívesen elvonulnak egy csendes zemp-

léni faluba, Vágáshutára. Hogy mit keres
egy hegyközi településen 14 tini?
Keresték egymás barátságát, sok vidámságot, és találtak igaz barátokat, jókedvet.
Azért jöttek, hogy énekeljenek, együtt imádkozzanak,
sportoljanak, játszanak, kerékpártúrán vegyenek részt,
bobozzanak, élménnyel teli
egy hetet töltsenek el. Azért
jöttek, mert Jézus útját, a
keskeny ösvényt választották,
és ezt nem szégyellik, hanem
bátran hirdetik.
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Most azon gondolkoznak, mikor lehetne újra találkozni, újra együtt nevetni,
együtt énekelni és együtt játszani.
A tinik és a tábor szervezõi nevében
hálával tartozunk az ADRÁ-nak, a sok finom müzliért, a Debreceni Gyülekezet és
az egyházterület támogatásáért, a résztvevõ gyermekek szüleinek és nagyszüleinek segítségéért, és a Zágonyi családnak, Szilvinek és Tibinek, segítõ munkájukért.
Jézus mondja: „mert keskeny az az út,
amely az életre visz, és kevesen vannak,
akik megtalálják azt” (Mt 7:14).
Szõllõsyné Nagy Annamária
A táborról tiniszemmel „Az én tinitáborom”
címmel olvasható élménybeszámoló
a www.adventista.hu oldalon.
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SZBT és Gyermek Egészség Expo
Balatonlellén
Bár a korábbi években nem kényeztetett
minket az idõjárás, 2010. július 6–12.
között azonban nem így történt: odautazáskor fújt ugyan a szél, de másnapra
csendesedett, és utána jött az IGAZI
NYÁR!
Az egész hetet az egészséges életmódnak szántuk. A foglalkoztató anyagok
– címe: Egészségünk titkai – rendkívüli
módon gyakoroltak hatást a résztvevõ
gyerekekre.
A hét folyamán nagyon gazdag programban volt részünk. Ízelítõül néhány:
kirándultunk Rádpusztán, a lovastanyán.
A bérelt lovakon minden gyermek kipróbálhatta a lovaglást. Sétahajóztunk a
Balatonon. Vasárnap este a kápolnában a
Napraforgók zenekar adott másfél órás
koncertet. A koncert után éjszakai
fürdõzés következett. A búcsú napján
pedig egy pantomim együttes látogatott el
hozzánk (Petõfibánya baptista lelkésze és
családja).
A szombati programot a Szünidei
Bibliatáborok történelme legkiemelkedõbb eseményének tekinthetjük. Délelõtt

az erre a napra esõ bibliai
tanulmány átvétele után a
Balaton partján folytattuk
énekléssel, gyermektörténettel és annak bibliai tanításával – mintegy 150-180
résztvevõvel. Ezután csatlakoztunk a helyi gyülekezethez és a körzetbõl összegyûlt testvérekhez, hogy egy
balatoni keresztséget nézzünk meg.
Délután Gyermek Egészség Expo volt
az árnyas fák alatt. A táborban is résztvevõ egészségnevelõkön – dr. Márkuj
Erika, dr. Nagy Réka, Gerlai Krisztina,
Szõllõsyné Nagy Annamária, Pallósné
Kertai Borbála – kívül ezen a napon csatlakozott hozzánk dr. Nagy Sándor és
felesége, Egyed Gabriella, Horváth Miklós és Horváth Katalin (kedves férjével).
A tábor orvosának – aki egyébként az
események egyik fõszervezõje is volt –,
dr. Márkuj Erikának idén sajnos sok tennivalója akadt, de hála Istennek, egyetlen
gyermeknek sem kellett betegség vagy az
elszenvedett baleset miatt megszakítania

Adventista vakmissziós tábor
2010. július 11. és 18. között ismét egy
csodálatos hetet tölthettünk a Somogy
megyei Szóládon. A helyi református
lelkésszel való baráti kapcsolat tette lehetõvé, hogy immár harmadszor vendégeskedhettünk a faluban. A kikapcsolódást
segítõ programok a környék adottságaiból
kifolyólag hasonlóak
voltak a korábbiakhoz:
kézmûves foglalkozások, fürdés a Balatonban, lovaglás, kirándulás, társasjátékok vakoknak és látóknak
egyaránt, valamint zenei foglalkozások.
Ebben az évben is
nagy hangsúlyt helyeztünk a tábor keresztény
jellegére. Ennek értelmében mindennap reggeli elõtt rövid áhítatot
tartott más és más táborozónk. Törekedtünk arra, hogy vakok és
látók vegyesen tarthassák ezeket a rövid
igei elmélkedéseket.
A lelki tartalom másik gerincét az esti
beszélgetések alkották, melyek során
Jézus Krisztus életérõl és jellemérõl gondolkodtunk, közelebbrõl ez a fõ kérdés
foglalkoztatott bennünket: „Hogyan küz-

a nyaralást. Hálás szívvel köszönjük
Erikának áldozatos munkáját. A felhõtlen
hangulatért, a gazdag és magas színvonalon megvalósult programért minden
munkatársnak csak elismerésünket és
köszönetünket tolmácsolhatjuk ezúton is:
Baloghné Süli Beátának, Gyetvai Gellértnek, Szõllõsyné Nagy Annamáriának,
Tóthné Tõke Ibolyának és segítõinek az
ovis csoportnál: Márton Katalinnak, Tóth
Rózának, valamint Balogh Rebekának.
Mindenek elõtt és felett hála és köszönet
Istenünknek ezért a kivételesen szép
együttlétért.
E. Kökényes Zsuzsa
Az áhítat igei részét Erdõdy Viktor tolmácsolta számunkra, melyben Jézus
Krisztus második eljövetelérõl volt szó.
Ezt követõen az érdeklõdõk vak kézmûvesek alkotásait tekinthették meg. Nagy
meglepetésünkre a Földvár Televízió
egyik munkatársa is részt vett az összejövetelen, s a kiállítás alatt többünkkel is
riportot készített.
Hálát adunk Istenünknek az együtt
töltött csodálatos napokért, és a Tõle
kapott gazdag áldásokért.

dött Jézus a mindennapok nehézségeivel?”
Az idei évben is
alkalmunk nyílt arra,
hogy a Balatonföldvári
Idõsek Otthonában lakókat megörvendeztethessük egy egyórás
program keretében.
A szombat délelõtti
istentiszteletet a református templomban tarthattuk meg, délután öt
órakor pedig megrendezésre került az
egész héten várva várt zenés áhítat,
melyen Vida Gábor vak orgonamûvész
csodálatos orgonajátékán kívül elhangzottak még vakok és látók részérõl különbözõ zene- és versszolgálatok is. Az alkalom színvonalát emelte Farkas Attila
éneke és Szabó Árpád trombitajátéka is.
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Erdõdy-Szilágyi Éva

Az Adventista félóra ez évi,
még hátralévő műsorait
az alábbi időpontokban sugározza
az MR1 Kossuth Rádió:
október 15.
november 12.
december 17.
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Newstart életmódtábor a Bakonyban
2010. július 18-25-ig mintegy 60 fõ
részvételével életmód tábort tartottunk
Nagyvázsony és Vigántpetend közelében
a bakonyi erdõ közepén.
A ragyogó napsütéses idõben sok-sok
séta és kirándulás kísérte napjainkat.

Külön örömöt jelentett
számunkra, hogy a legtöbb
táborlakó nem egyházunk
tagjai közül került ki.
Többen az interneten olvastak a lehetõségrõl. A
tábor fõ elõadói Csengei
Károly, Gazdag Ernõ,
Juhász Zsolt, Kulcsár Attila és Tóth
Gábor voltak.
A tábor elõadásairól és a reggeli áhítatokról hangfelvétel készült, mely a
www.igemorzsa.hu/eletmod címen is elérhetõ a tábor részletes, fényképes beszámolójával együtt.
A napi programot képezõ életmód
elõadások, egészségügyi mérések, receptcserék, testmozgás stb. mellett külön
hangsúlyt helyeztünk Jézus lelki egészségrõl szóló tanításaira.

Tábori lelkészünk, Tóth Szilárd elmélkedései a nagy Orvosról szóltak, és a
tanult énekek mély benyomást tettek a
hallgatóságra.
A bõséges, jóízû és egészséges ebédeket a zalaegerszegi a'la Nature étterem
szolgáltatta, és ebéd után megtanulhattuk
az aznapi ételek receptjeit a fõzõtanfolyam keretében.
A tábort az ASI Magyarország egyesület támogatta.
A tábor ideje alatt hétfõtõl péntekig a
nagyvázsonyi mûvelõdési házban tartottunk elõadás-sorozatot
„Tudatosan az egészségért” címmel, amelyrõl
bõvebb információ olvasható a www.adventinfo.hu honlapon.
A szombat délelõttöt a nemesvámosi
gyülekezetben töltöttük, ahová a tábor egyik
lakóját kísértük el a
keresztségére. Az adventista tanítások sok
kérdést vetettek fel a résztvevõkben, nagy
élmény volt számukra a felnõtt keresztséggel való ilyen közeli találkozás.
Hisszük, hogy az Úr Lelke közöttünk
volt a tábori hét folyamán, és hogy az
egészséges életmódra nevelés Isten különösen hatékony eszköze az emberek
elérésére.

Csengei Károly

Nyári Cserkésztábor
Miklósfán
A Négylevelû Fa Cserkészcsapat 2010.
július 19–26. között tartotta szokásos
éves táborát a Miklósfai Parkerdõben,
immár negyedik alkalommal. A táborban
mintegy 40 cserkész vett részt, lelkes,
fiatal vezetõink pedig már a tábort
megelõzõ egy-két hetet is az erdõben
töltötték, hogy a gyerekeket minden rendben fogadhassa.
A kerettörténet a valdensek korában
játszódott, áhítatainkat Makkos Norbi
vezette, a tábor parancsnoka Bekõ Zoltán
volt. A résztvevõk – akiknek többsége
nem adventista hátterû – az ország több
városából érkeztek, felnõttek és gyerekek
egyaránt új lendületet kaphattak a következõ év terveihez, csapatok alapításához.
Fényképeket, írásokat láthattok még a
www.negylevelufa.hu honlapon, itt olvashatjátok el az éves programot is.
Bekõ Judit

DET lelkésztábor Szilvásváradon
1998 után újra Szilvásváradon került megrendezésre a lelkészcsaládok tábora, ezúttal a DET szervezésében, 2010. július 19–23. között.
A négy esti áhítatot egy-egy lelkészcsalád vállalta, a gyerekek közremûködésével. A természetjárások, közösségi programok mellett a lelkészek
családtagjainak legnagyobb élménye az volt, hogy megismerhették egymást.
Mostantól név szerint tudnak imádkozni azért, hogy ennek a lelkésznemzedéknek a gyermekei megmaradjanak Isten és az egyház mellett. Reméljük,
hogy ez a tábor hozzájárulhatott e cél eléréséhez.
(DET)

„Ép testben ép lélek”

1997 óta immár tizennegyedik alkalommal szerveztük meg az
Õrségi Tábort Szentgyörgyvölgyben. Július 22–29. között öszszesen 60-an vettünk részt ebben a táborban a sport, a kirándulás
és a lelki témák iránt érdeklõdõkkel.
Délelõttönként a lelki foglalkozások, beszélgetések kerültek
elõtérbe, amit már hatodik éve dr. Szigeti Jenõ lelkipásztor vezet, idén „Emberiség – egész-ség” címmel.
Délutánonként volt lehetõség kirándulni, bicajtúrázni és
sportolni, esténként pedig filmvetítések színesítették a programot.
Hálásak vagyunk Istennek a sok jóért, amivel egész héten
megajándékozott bennünket!
Hoffer Zoltán
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Találkozás Jézussal Tábor

„… imádkoztunk és jó volt Istenhez egy kicsit közel bújni…”
Mondta egy olyan állami gondozott fiatalember, aki Isten nélkül nõtt fel, és
most elõször vett részt a Találkozás
Jézussal Táborban, amit az idén a festõi szépségû Zemplénben, a Várhegy
Üdülõben rendezett meg az Adventista
Egyház 2010. július 19–25. között.
Az idén is több százan jöttek pihenni és
lelkileg feltöltõdni, találkozni egymással
és találkozni Istennel. Ebben az évben az
érdeklõdõkön és a mozgáskorlátozott
barátainkon kívül egy újabb csoporttal is
gazdagodott a tábor. Állami gondozott
fiatalok csatlakoztak hozzánk Gyõrbõl,
akiknek az önálló élet küszöbén állva, és
annak kihívásaival szembesülve igencsak
jól jött egy befogadó közösség. János, a
csoport tagja, konkrét elhatározással tért
haza: „Úgy érzem, olyan vagyok, mint a
leprás az egyik prédikációban, senkim
sincs. Most, hogy hallottam Istenrõl, úgy
érzem, mégis van valakim. Kértem egy
Bibliát, és elhatároztam, hogy megismerem Õt”.
A Tiszavidéki Egyházterület kiemelt
missziós programjaként kezelte ezt a

nyári evangelizációt, aminek minden
TET-es résztvevõ örült, hisz ez konkrét
anyagi támogatást is jelentett, és sokaknak ez a támogatás tette lehetõvé a
részvételt. Az evangelizáció többnyire
anyagi teherként jelentkezik az egyház
számára, de itt a résztvevõk készek a költségek döntõ többségét is viselni, csakhogy közelebb kerüljenek Jézushoz. Hogy
miért is? A tábor egyik Veszprémbõl érkezett vendége, Burucsné Gömbi Ildikó,
aki maga is most ismerkedik a Bibliával,
a következõképpen fogalmazta ezt meg.
„Sok minden tetszett, de a legnagyobb
benyomást a jó Isten közelsége tette rám.
A hit áthatott mindent, és nemcsak beszéltek Istenrõl, hanem nap mint nap érezhetõ
volt a jelenléte. A hatalmas tömegben
minden korosztály részére szerveztek
programot. Volt választási lehetõségünk
bõven, mindenki megtalálhatta, amire
szüksége volt. Jó volt, hogy együtt lehettünk a fiatalokkal is és nagyon tetszett a
kulturált szórakozás, a vidámság.”
Egy meghatározó élményem egy szolnoki vendéghez kötõdik. Gimnáziumi
tanárnõ, aki az elõzõ évi tábort idõnként
meglátogatta, ott ismerkedtünk meg.
Összebarátkoztunk,
és sokat beszélgettünk akkoriban. Hatalmas öröm volt
számomra, hogy az
idei táborba már teljes idõre eljött. A tavalyi barátság hozta
õt ide. Sokat beszéltünk ismét a Bibliá-

Istennel a felhõk fölött
Gyalogos és kerékpáros túratábor helyszíne volt az ausztriai Mariapfarr, 2010.
július 25. és augusztus 1. között. A tábort
a Magyar Unió Egészségügyi Szolgálatok
Osztálya (ESZO) szervezte, 41 résztvevõvel. A legfiatalabb túrázó 5 éves, a
legidõsebb 69 éves volt. A gyalogos szekció 8 napon át mintegy 60 km-t túrázott,
eközben a kitartóbbak 1800 m – szintben
emelkedõ – terepen haladhattak, ebbõl
legalább 5 órát szakadó esõben magashegyi, 2000 m feletti utakon, lélegzetelállító
tájakon.
A 4-8 fõs változó létszámú kerékpáros
részleg egyes tagjai egyenként – jelentõs
szintkülönbséggel – 100-400 km-es teljesítményt tudnak maguk mögött, Fenyvesi
Tibor szakmai vezetésével.

A tábor az egészséges életmód gyakorlati bemutatását és megtapasztalását
jelentette: naponkénti mozgás (8-20 km
között), alpesi friss levegõ, napfény (idõnként esõ is), friss forrásvíz, garantált
mélyalvásos pihenés, változatos és bõséges vegetáriánus étrend, közösségi élmény, valamint minden
este és reggel lelki túra.
A reggeli áhítat három csoportban zajlott Gyûrûs István,
Gyûrûs Istvánné lelkipásztorok
és Czakó László, túrafelelõs
vezetésével. Témák: A Biblia
hegymászói; Példaképek; Meghökkentõ történetek. Esténként
dr. Õsz-Farkas Ernõ, az ESZO
vezetõje, Eszter könyvébõl tar9

ról, Istenrõl, életmódkérdésekrõl. Nagyon
nyitott volt, és azt mondta, hogy mindezt,
amit hall, annyira hitelesnek érzi. Az
örömem még csak nõtt, amikor beiratkozott az ATF-re is, és jelezte, hogy idõnként a gyülekezetbe is ellátogat.
A gyerekek és a fiatalok is bõven
találtak programot, hiszen a plenáris
elõadásokon kívül nekik is jól szervezett,
korosztályuknak megfelelõ, játékos lelki
programjuk volt. Így minden gyerek örült
a bábelõadásnak és az afrikai oroszlános
történetnek.
Egészen új színfolt volt az a „szekció”, ahol a résztvevõk megismerhették
saját korlátaikat, és megtanulhatták legyõzni félelmeiket, építeni a kölcsönös
bizalmat, amikor fák közzé kifeszített
köteleken kellett teljesíteni a feladatokat.
Néhány vélemény a résztvevõktõl:
„Nagyon érdekes volt belehelyezkedni a bibliai történetekbe szereplõként.
Ami a legjobban megfogott engem, az a
keresztre feszítés.”
„Sok minden tetszik, tetszik a medence, hogy lehet fürdeni, tegnap voltunk bobozni és libegõzni, ma reggelre eltûntek a
sátrunk elõl a cipõk, a róka elvitte, láttunk
sok rókát, mókust, nyulat. Sok a program,
sokat tanultam. Az egyik szekción végre
megértettem, mi a hitáltali megigazulás.”
„Nálunk nagy változás állt be a tábor
hatására, a páromban most elõször elindult valami, és jövõre is tervezi a táborban
való részvételt.”

ifj. Sz. Á.
tott elõadás-sorozatot, melyben a gyerekek és a fiatalok is részt vállaltak, megjelenítve minden este az adott történetrészletet. A tábornak – melynek francia,
osztrák és erdélyi résztvevõi is voltak –
több mint a 25%-a most ismerkedett a
Bibliával, a közösséggel és az egyház
egészségügyi üzenetével.
Czakó László
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Segít7ek Martfûn és Nyírbátorban
Martfû – Tizenkilenc fiatal 2010 júliusában egy héten át a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Martfûn rendezte meg a második
Segít-7ek?! tábort. Ezek a fiatalok minden
reggel 6 órakor keltek, hogy aztán hat
órán át a városért tevékenykedjenek.
Örömmel indultak egy héten át mindennap Martfû kicsiny városának segíteni.
Gyermekekkel foglalkozni, elõkészíteni
és megújítani az új tanév elõtt a helyi általános iskola megannyi tantermét – ingyen.
Segíteni. A kollégium udvarának salakpályáját kigyomlálni, széppé varázsolni –
önzetlenül. Segíteni. A könyvtárban több
ezer könyvet szakszerûen átrendezni, ki-

len nap megkérdezné a körülötte levõt:
Mire van szükséged, tudok-e segíteni
valamit? Mert akkor mindenki megtapasztalná ennek áldásait!
A késõ délutáni programban többnyire csapatversenyek, foci, valamint strandolás szerepelt. A vacsora után pedig egyegy film segítségével beszélgettek a kapcsolatokról, azok fontosságáról. Ennek
csúcspontjaként a szombati napon az Úrral való kapcsolatukat erõsítették meg.
Ez alatt az egy hét alatt megtapasztalták, milyen másokon önzetlenül, szeretetbõl segíteni, ahogyan azt Jézus is tette.
Boldogság költözött szívükbe. Õk most
már tudják, hogy a boldogsághoz semmi
más nem kell, mint egy mosoly és egy
kérdés: Segít-7ek?!
Csirke József

Nyírbátor – „Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meg-

selejtezni, leltárba venni – közös erõvel, szeretetbõl: segíteni.
A miértre egy válasz létezik: Jézus is ezt tette. Aki teljes
szívébõl, hátsó szándék nélkül
vágyott rá, annak segített. Bárcsak mindenki, akár csak egyet-

Noé Bárkája Szünidei Bibliatábor Pécelen

Szilvási-Cs. Andrea

A Kecskeméti Missziókonferencia

plenáris előadásai DVD-n megrendelhetők

a Reménység Evangelizációs Központban.

Telefon:

06–30/678–6584 (Fleischer Andrea),
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dített az utunkból, és erõt adott a mindennapok kihívásaihoz, és mert megõrzött
mindenkit a tábor ideje alatt. Végül pedig
köszönöm a segítõk áldozatkész munkáját. Reményeink szerint jövõre folytatjuk.

06–30/664–3272 (Juhász Károly),

fõszerep. Üveget, gipszfigurákat, lepedõt
festettünk, meghívókat és fakanálbábokat
készítettünk, valamint sokat fociztunk,
kidobóztunk és métáztunk. Péntek délután
pedig a 17. kerületi tûzoltóság tartott bemutatót a gyerekeknek.
Szombaton délelõtt gyerek-istentiszteletre hívtuk a szülõket, ahol a táborozók
bemutatták nekik, mit is tanultak a héten.
A kisebbek Dávid és Góliát történetét
bábozták el, a nagyok pedig színdarabot
adtak elõ Dávid és Jonatán történetérõl,
valamint arról, amikor Dávid megkíméli Saul életét.
Délután akadályverseny keretén belül kellett számot adniuk
tudásukról, ügyességükrõl, kreativitásukról. A táborzárásnál, amikor utoljára húztuk le a zászlót,
egész heti tevékenységükért névre
szóló ajándékcsomagokkal jutalmaztuk õket.
Köszönet jár elsõsorban Istennek, hogy minden akadályt elgör-

közvetíteni Nyírbátor lakosságának. Több
mint 18 fiatal vette ki a részét a munkából
nagy szorgalommal és igazi örömmel.
Hogy Isten szeretetét közvetíthessük,
reggelente mi is Isten jelenlétében idõztünk, és megtudtuk, mit tenne Jézus: ha itt
élne a 21. században; ha találkozna egy
mozgásában korlátozottal; ha a környezetvédelmet kellene képviselnie; ha öszszefutna egy hajléktalannal; ha éhezõk
vennék körül; ha pihenésre szorulna; ha
szombaton életet menthetne.
Szombaton a környezõ gyülekezetek
tagjaival imádkoztunk Nyírbátorért, az elkövetkezendõ munkákért. Jövõre ugyanúgy találkozunk a lelkes ifjúsággal.
Reméljük, hogy itt Nyírbátorban
nemsokára egy gyülekezet alakul, amely
Isten fantasztikus voltát hirdeti.
BB és a résztvevõk

06–30/530–7279 (Saját Jánosné)

Negyedszerre nyitotta meg kapuit a Noé
Bárkája Szünidei Bibliatábor Pécelen,
2010. augusztus 2–7-ig. Az öttõl tizennégy éves korosztályból huszonhat gyermek vett részt a táborban.
„Kiválasztott vagy!” – volt a hét mottója; Dávidot kísértük el hosszú útján a
juhoktól a trónszékig. Délutánonként a kézmûveskedésé és
a sporté volt a

gazdagít.” A Példabeszédek könyvébõl
vett idézet volt augusztus elsõ hetének
vezérfonala mindannyiunk számára, akik
cselekedetekben akartuk Isten szeretetét
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BLI evangelizációs tábor Balatonlellén
Idén evangelizációs hetet szerveztünk
lellei táborunkban, amire sikerült meghívni Michael Hamiltont, a Transzeurópai
Divízió osztályvezetõjét, a Biblia Levelezõ Iskolák koordinátorát.
Hamilton testvér nem csupán elõadásokat tartott, hanem mindenféle tekintetben belopta magát a hallgatók szívébe. A
tábori élet minden mozzanatában lelkesen
részt vett, így a tábor résztvevõi igazán
közelrõl is megismerhették õt.
A következõ témákról hallottunk:
Gazdag élet; Mikor jön el Jézus újra?;
Ajtó a Mennybe; Meghívás egy partira;
Ne aggódj, légy boldog!
Az elõadások rendkívül lelkesítõek
voltak az új és a régebbi hallgatóknak
egyaránt, akik közül sokan érezték a felhívást a továbblépés, a döntés felé. Ezt az
elõadás után többször, egyértelmûen jelezték is. A jó Isten adjon erõt számukra a
továbblépéshez! Hamilton testvér rengeteget beszélgetett és ismerkedett a tábor

hallgatóival, nagyon sok személyes jellegû és bibliai kérdésnél is sokat segített
az eligazodásban.
A szolgálatok, amivel a hallgatók készültek, versek, énekek és a közös éneklés
is összekötött bennünket egymással és
Istennel.
Az idén is nagyon sok családtag,
gyermek is eljött, õk külön, játékosan tanultak a Bibliából, Szekeres Ildikó és Kis
Mártika vezetésével.
Hallgatóinkkal egy igazán tartalmas
szombatot tölthettünk együtt a Dunamelléki Egyházterület „Kövesd a Bibliát!”
programján a helyi gyülekezet tagjaival.
Délután egy nagyon szép hangversennyel
zártuk a napot, amit a salgótarjáni zenekar
és a hozzájuk csatlakozó zenészek tettek
még emlékezetesebbé.
Természetesen a tábori hangulathoz
még nagyon sok közös élmény is hozzátartozik, az esti fagyizás – és közben jó
hosszú beszélgetések –, filmnézés, a ping-

Körzeti Ifjúsági Tábor Mátraalmáson
Mi is hozna össze jobban egy csapatot,
építené a közösséget, mint azok a kalandok, tapasztalatok, amiket együtt élünk
át? Ezért szervezünk tábort a Pécel-Rákoscsaba-Gyömrõ körzet fiataljainak
2010. augusztus 9-15-ig az alig 100 lelket
számláló faluban, Mátraalmáson.
A hét folyamán igyekeztünk odafigyelni az egészséges életmód alapelveire,
így sokat sportoltunk, túráztunk Galyatetõre és Ágas-várra, a napi étkezésrõl is
saját magunk gondoskodtunk, és nagy
hangsúlyt fektettünk a lelki feltöltõdésre.
A reggeli áhítatokat a fiatalok tartották,

míg az esti alkalmakat a körzet lelkésze,
Szilvási András és gyakornoka, SzilvásiCs. Andrea. József történeteivel foglal-

Ismét megtörtént a csoda, ennyi különbözõ ember egy közösség tudott lenni,
és remélem megint úgy tudtunk elmenni
innen, hogy de jó lesz újra találkozni!
Ócsainé Demeter Irén
koztunk egy egészen különleges módon.
Többször el is játszottuk az adott részt,
hogy jobban bele tudjuk magunkat élni,
igyekeztünk meglátni a József és Jézus
Krisztus között lévõ párhuzamokat, valamint próbáltunk minden történetet aktualizálni a mindennapjainkra.
Úgy érezzük, elértük a kitûzött célt,
hogy egy csapattá, közösséggé formáljuk
fiataljainkat, és egy különleges élményt
adjunk nekik Istennel. Azzal az Istennel,
akinél nem számít, honnan jöttünk, mert
egy fantasztikus terve van mindannyiunkkal.
Sz-Cs. A.

„A föld végsõ határáig”
Misszióút Tanzániába – Magyar diákok a maszájok földjén
A Friedensau Adventista Egyetem szervezésében, a „ShareHim” program keretében 2010. augusztus 18-án egy 15 fõbõl
álló diákcsoport indult útnak Szabó László vezetésével Tanzániába.

pong verseny, a hajókirándulás, a fergeteges játékok és a végén a meghitt búcsúest is, amit – hála Istennek – a jó idõ
miatt a vízparton, gyertyafény mellett
tudtunk megtartani.

Az írástudatlan emberek részére az
Adventista Világrádióval közösen elõkészítettünk 150 godpodot (napelemes MP3
lejátszó), amire bibliai könyveket, 59 prédikációt, E. G. W.: Jézushoz vezetõ út c.
könyvét és énekeket vettünk fel, nyomtattunk maszáj könyvet is 1000 példányban.
Sok helyen problémák adódtak, ennek
ellenére nem adtuk fel, mert tudtuk, hogy
ez Isten mûve, Neki már kész a terve.
Napközben látogattunk, betegeket vittünk
orvoshoz, élelmiszert osztottunk, este
pedig a legjobb hírt osztottuk meg az
emberekkel. Az elõadásokra 150-200-an
jöttek el, de volt ahol 600-700 ember is
volt. Szívüket megérintette Isten Igéje,
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döntést hoztak Isten mellett, több mint
400 ember keresztelkedett meg, 150-en a
maszájok közül.
Megtapasztalhattuk, hogy Isten csodákra képes, gyógyít, démonokat ûz,
felvidít, emberek életét változtatja meg!
Tanzániában megtanultuk, hogy milyen
az igazi szeretet, amikor azt a kicsit is,
ami van, megosztjuk másokkal; milyen az
igazi öröm, amikor fél liter víztõl az egész
napjuk megszépül. Afrikában az emberek
mosolyognak, elégedettek. Boldogok, ha
van ruhájuk, van hova lehajtani a fejüket,
van mit enniük.
A program számomra egy nagy tapasztalat volt Istennel, amit soha nem
felejtünk el. Sokszor voltak nehézségek,
problémák, és betegségek is elõfordultak,
de a közös imák, a baráti szavak, egy-egy
mosoly, Isten hatalma minden nehézségen
átsegített bennünket.
Túri Klaudia
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ADRA hírlevél
„Fontos vagy Istennek” ADRA tábor
nemzetközi színekben
Ebben az évben is lehetõség nyílt arra,
hogy az ADRA Alapítvány tábort szervezzen
olyan rászoruló, valamint állami gondoskodásban élõ gyerekek számára, akiknek
nem lett volna semmilyen nyaralásban
részük.
Idén elõször vett részt táborunkban egy 46
személyes gyerekcsapat nevelõikkel együtt
Bodaszõlõrõl. A helyi tanyasi Általános Iskola tanulói közül választották ki a tanárok
azokat a gyerekeket, akik jutalomtáborként
ajándékba kaphatták ezt a táborozási lehe-

tõséget. Sokan közülük most látták
elõször a Balatont, itt volt részük az
elsõ hajókirándulásban. Viszont ennél
még megdöbbentõbb volt az a tény,
hogy voltak olyan gyerekek, akik a
tábor ideje alatt utaztak elõször vonattal. Így már mondanunk sem kell,
hogy ezek a gyerekek halmozottan
hátrányos családi helyzetben élnek.
Csige Imre és Imréné nagyszerû helyi
önkéntes munkájának köszönhetõen az
ADRA Alapítvány lehetõségeihez mérten
évközben is támogatja ezeket a családokat.
A gyereksereg egy másik csapata Salgótarjánból érkezett Kotroczó Emil önkéntes tevékenysége révén. Ezek a gyerekek is ta-

Abban a kiváltságban lehetett részem,
hogy az idén nyáron július 13–18-ig tábori
lelkész voltam az ADRA táborban, Balatonlellén. KIVÁLTSÁG volt, így, csupa nagybetűvel!
A táborban kb. 120-130 gyerek és nevelőik
voltak együtt. Nagyon jól szervezett volt a csapat. Reggelenként és esténként sokat énekeltünk együtt, a bibliai történeteket nagy figyelemmel hallgatták a gyerekek is, nevelőik is.
Sokat ismételtünk, és bizonyára mélyen
az emlékezetükbe vésődött a tábor jelszava,

nulmányi eredményük alapján, jutalomként
vehettetek részt a táborban.
A harmadik gyerekcsapattal, akik a gyõri
Gyermekvédelmi Központból érkeztek, a
kapcsolat már több évre nyúlik vissza. Sokan
közülük a szemünk elõtt nõttek fel, és név
szerint ismerjük õket. Õk nemcsak a nyári táborunkban vesznek részt, hanem egész évben
igyekszünk látogatni õket az ADRA Gyermekvédelmi Programjának keretén belül. Így
összesen közel 130-an voltunk a táborban.
Mindennap a reggeli és esti áhítatok alatt
Gyûrûs Pannika vezette be a gyerekeket a
Biblia és Jézus életének csodálatos
világába, igazi értékeket közvetítve
nekik. Napközben a fürdés mellett
nagyon sok kikapcsolódási lehetõség
nyílt számukra: sport, kézmûves
foglalkozás, rajzverseny, sorverseny,
drámacsoport, falmászás, activity
élménypark,
Ki mit tud?,
hajókirándulás.
Idei táborunkat rendkívüli módon
színesítette
annak a 10
fõs norvég
fiatal önkéntes csapatnak
a részvétele,
akik hallottak
a
magyar
ADRA munkájáról és felkeltette érdeklõdésüket. Önként jelentkeztek, hogy
szeretnék támogatni ezt a programot nemcsak
jelenlétükkel, hanem anyagi hozzájárulásukkal is. Már az év elsõ hónapjaitól azon fáradoztak, hogy városukban adományokat gyûjtsenek az ADRA nyári táborára. Munkájuk

hogy „Fontos vagy Istennek!” – hiszen elküldte
értem egyszülött Fiát –, így lehet örök életem.
Sok-sok szemléltetőeszközt használtam,
aztán amikor az összefoglaló alkalom volt, ők
mutatták be a többieknek az eszközök segítségével, hogy mit is tanultak.
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy
részt vehettem a gyerekek és felnőttek örömében, amint rácsodálkoztak azokra az eseményekre, amik az Úr Jézussal történtek.

Gyürüs Panni

eredménye nagyban hozzájárult a tábor megvalósításához. („Prosjekt takknemlighet”,
http://prosjekttakknemlighet.wordpress.com/).
Jelenlétük igazi élmény volt a gyerekek
számára. Nagyon sok tevékenységben vettek
részt, játékokat és vetélkedõket szerveztek
nekik és megízlelték, hogy milyen felemelõ
érzés az, ha a tele tankodból mások szeretettankját feltöltöd. Vendégeink nem adventisták, de olyan jól érezték magukat a gyerekekkel töltött egy hét alatt, hogy meghatódva
tértek haza, és már szervezik a 2011-es
ADRA tábort.
A tábor kiemelt támogatójaként jelen volt
Phil Shorthouse a Blythswood Care Segélyszervezet képviselõje. Az õ támogatásával
sikerült megoldani a Bodaszõlõrõl érkezõ
gyerekek útiköltségét, hiszen a szülõk számára még ez is hatalmas gondot jelentett. De
nemcsak anyagiakkal, hanem élelmiszerrel,
játékokkal is kedveskedett a gyerekeknek.
Egy angol támogató cég részérõl sportmezeket hozott 2 focicsapatnak. Így a gyerekek
nagy örömére elengedhetetlen volt a focimérkõzés megszervezése.
Extra érdekességet nyújtott az ADRA
Alapítvány együttmûködõ partnere a KeletMagyarországi Speciális Mentõcsapat, hiszen
nemcsak a falmászással szereztek örömöt,
hanem bemutatták a gyerekeknek, hogyan
végzik munkájukat mentõkutyáikkal.
Hálásak vagyunk Gyûrûsné Pannikának,
hogy tábori lelkészként nagyszerû szolgálatot
végzett. A gyermekek és mi is a szívünkbe
zártuk õt. Köszönjük Bodnárné Zsókának és
Zsigmondné Mártinak, Toldiné Zsigmond
Áginak és Toldi Gábornak a gyerekfoglalkozások elõkészítését és vezetését, Sitkei Zoltánnak és Sitkei Cilinek az activity élménypark felállítását és lebonyolítását valamint
Virág Zsuzsának, Szõllõsi Szilárdnak, Csige
Imrének és Csige Imrénének, Faragó Tibornak, Gáll Szabolcsnak és Spiller Vanessának
a tábor ideje alatt végzett önkéntes munkát a
fordításban és gyerekfoglalkozásban.
Mindenekfelett Istenünknek szeretnénk
köszönetet mondani azért, hogy megáldotta
és velünk együtt töltötte ezt a hetet.
-ADRA Iroda-
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