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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Újabb találkozó
a Hetednapi Adventista Egyház
és a Keresztény Advent
Közösség között
Mint ismeretes, 2012. augusztus 29-én
Pécelen találkoztak az Adventista Egyház
és a KERAK vezetői. Most – 2013. február
8–10. között – újabb fordulójához érkezett
a Hetednapi Adventista Egyház és a Keresztény Advent Közösség közötti megbeszélés. A találkozó helyszíne a KERAK
székháza volt, ahol jelen volt az Adventista Egyház világközössége részéről Ben
Schoun, a Generál Konferencia alelnöke,
Bertil Wiklander, a Transzeurópai Divízió
elnöke, Raafat Kamal, a TED elnökségi
tagja, Ócsai Tamás unióelnök, Ősz-Farkas
Ernő DET elnök és Hegyes-Horváth Géza
TET elnök. A KERAK-ot Cserbik János
elnök, Bodolai Zoltán titkár, valamint Hites Gábor, Stramszki István és Sonnleitner
Károly, a Tanácsadó Bizottság által megbízott testvérek képviselték.
A pénteki alkalom közös áhítattal,
imaközösséggel kezdődött. Utána a résztvevők áttekintették az előző találkozó
emlékeztetőjében foglaltakat, és további
kérdések kerültek napirendre. A találkozó
őszinte testvéri légkörben, nyitottságban
és az egymásra való odafigyelés lelkületében zajlott.

A szombati találkozó résztvevői

A mintegy 6 órán keresztül folyó megbeszélések során kifejezésre került, hogy
elismerjük és megerősítjük az augusztusi
közös nyilatkozatot. A tárgyalás során kölcsönösen megvitattuk az azóta eltelt időszak eseményeit. Az augusztusi találkozó
5. pontja alapján megbizonyosodtunk
arról, hogy az 1975. óta eltelt időben az
egyház 4 alkalommal kifejezte bocsánatkérését azok irányában, akiket jogtalanul
fosztottak meg tagságuktól az 1970-es
években. Az Adventista Egyház jelenlévő
magyar és külföldi vezetői egyaránt kifejezték, hogy megerősítik ezeket a bocsánatkéréseket. A továbbiakban az egyházi
regisztráció kapcsán kölcsönösen megosztottuk meglátásainkat, a világegyház álláspontját és az attól eltérő véleményeket.
Az ökumenikus kérdés megbeszélése során megismertük a Hetednapi Adventista
Egyház működésében azokat az elveket és
gyakorlatot, amelyek a más egyházakkal,
közösségekkel való kapcsolatainkat szabályozzák.
Szombat délelőtt a KERAK két budapesti gyülekezetében szolgáltak a Hetednapi Adventista Egyház vezetői, majd
délután a zugligeti gyülekezetben
gyűltek össze a KERAK tagjai egy
fórumra, ahol kérdéseket tehettek
fel a világközösség képviselőinek.
A fórum során egyenes kérdések és
válaszok hangzottak el, melyek során a jelenlévő testvérek megismerhették a Hetednapi Adventista Egyház mint világközösség álláspontját
azokban a kérdésekben, amelyek
megosztották a közösséget. A Generál Konferencia, a divízió és az unió
vezetői ismét többször és nyomaté1

Bertil Wiklander testvér, a divízió elnöke szól
az egybegyűltekhez
kosan kifejezték sajnálatukat és azt, hogy
fenntartják bocsánatkérésüket az 1975-ös
események során elkövetett igazságtalanságok és jogtalanságok miatt, ugyanakkor
megerősítették hívásukat a Hetednapi Adventista Egyházzal való közösséghez.
A vasárnapi lelkészértekezlet során a
KERAK lelkészeivel és Tanácsadó Bizottságának tagjaival folyt nyílt megbeszélés
a világközösség (GK, TED, unió, egyházterületek) vezetőivel. A párbeszéd során
őszintén kerültek elő a megosztottságot
jelentő kérdések, különösen a múlt és a
jelenlegi helyzet értelmezése, valamint a
különbözőségek egyházban való jelenlétének kérdései.
A találkozó végén mindkét közösség vezetői egyetértettek abban, hogy
hasznos, sőt szükséges tovább folytatni a
megbeszéléseket a közeledés érdekében.
Az ilyen személyes testvéri találkozók
nagyban segítik egymás megismerését és
kölcsönös megértését, elfogadását.
Hetednapi Adventista Egyház vezetése,
KERAK vezetése
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Az Adventista Teológiai Főiskola a 2012/2013-as tanévben
második alkalommal adott át diplomákat
Ünnepélyes istentiszteletre gyűlt össze az
Adventista Teológiai Főiskola szervezésében a tanári kar és a diplomázók csoportja
2013. január 26-án, szombaton délután
a Budapest-Terézvárosi Gyülekezetben,
mely otthont adott e különleges alkalomnak.
A diplomaátadó ünnepély a főiskola
életében mindig kiemelkedő és jeles ese-

Fotó: Kovács Larion

mény, nem csupán a tanári kar, hanem a
hallgatók számára is, mivel a több éves
munka, lemondás és küzdelem után lezárul egy emlékezetes és fontos fejezete életünknek. Az egyház számára is mérföldkő
ez, ugyanis újabb teológusokkal és családi
életre nevelőkkel gazdagodott közösségünk. A végzettek egyházunk értelmiségi
táborának részévé váltak. Friss diplomá
val, oklevéllel meg
kezdhetik vagy foly
A végzett hallgatók és az ATF tanári kara
tatják szolgálatukat.
Építő, emberi életet
szebbé, jobbá tevő
életforma a lelkészi
hivatás. A család
a társadalom legki
sebb egysége, ezért
lényeges, hogy az
Adventista Teológiai
Főiskola ez irányba
is képez embereket,
mely segíti az intéz-

ményben diplomázott hallgatókat abban,
hogy teljes értékű keresztény családi életre neveljenek másokat is.
„A hallgatók eljutottak oda, hogy a
Jordán túlsó partjára Isten segítségével
egyedül kell átjutniuk” – hangsúlyozta
dr. Tokics Imre.
Dr. Szilvási József rektor a tudomány
szükségességét és lelkiségét emelte ki a
diplomázók számára, és bátorította a jelenlévőket, hogy jöjjenek tanulni a főiskolára, és ajánlják másoknak is e keresztény
értékeket képviselő intézményt.
A záró szigorlatot tevő hallgatók közül
tíz személy vehette át a diplomáját, akiket
elsőként egyházunk elnöke, Ócsai Tamás
testvér köszöntött.
Az ünnepélyt a hallgatók köszönő
szavai, a vers- és a különböző zenei- valamint énekszolgálatok tették meghitté és
áldásossá.
(TIT)

Keresztség Pestszentlőrincen
A 2013-as év örömteli eseménnyel kezdődött a Petőfi utcai gyülekezetben. A
kedves, szerény Gábor házaspár, Katalin
és Stefán léptek be január 5-én a keresztelő-medencébe, hogy szövetséget kössenek
hordozói
az A
Úrral.
Szép, énekes-verses
Édentőlköszöntésekkel
- Édenig
vezették
be a szolgáló testvérek ezt az ünDr. Tokics Imre
Az előadások témái:
nepélyes
alkalmat, majd
ezt követően lelfőiskolai tanár, lelkész és
01. 19. Reménység az Éden kapujában
01. 26.szolgált
Reménység a Bábeli
készünk,
János
azToronyban
Igével.
Dr. SzigetiBodnár
Jenő
02. 02. Reménység a Zsoltárokban
professzor, lelkészCselekedetei
02. 09. A próféták
reménysége
Az emeritus
Apostolok
2. fejezetét
ele02. 16. A második templom reménysége
előadássorozata
venítette
fel a népes gyülekezet
számára,
02. 23. Simeon és Anna reménysége
03. 02. A tanítványok reménysége
a reménység örömüzenetéről
kiemelve
a megtérés fontosságát,
melynek
03. 09. A damaszkuszi út reménye

reménység

a Biblia korszakain át a ma

emberének szóló evangéliumig

03. 16. A pátmoszi remény
03. 23. A célba ért remény

látható jele a keresztség. Végül jó tanácsokkal látta el a frissen megkeresztelteket, hogy legyenek kitartóak hitükben és
használják embertársaik javára a Szentlélek ajándékait.
A A tartalmas keresztségi
hordozói
istentisztelet
végén, virágok özöne
fogadta
a rendkívül
Édentől
- Édenig
boldog házaspárt. Isten áldja meg életüket,
Az előadások témái:
Dr. Tokics Imre
hitharcukban
kitartóak
legyenek, hogy a
01. 19. Reménység az Éden kapujában
főiskolai tanár, lelkész és
01. 26. Reménység
a Bábeli Toronyban
nagy
napon
ruhában
állhassaDr. Szigeti
Jenő ismét fehér
02. 02. Reménység a Zsoltárokban
nak
az
Örökkévalóság
Királya
előtt.
02.
09.
A
próféták
reménysége
emeritus professzor, lelkész

reménység

előadássorozata
a reménység örömüzenetéről
a Biblia korszakain át a ma
emberének szóló evangéliumig

02. 16.
02. 23.
03. 02.
03. 09.
03. 16.
03. 23.

A második templom reménysége
Simeon és Anna reménysége
A tanítványok reménysége
A damaszkuszi út reménye
A pátmoszi remény
A célba ért remény

K. M.

Evangelizációs sorozat indult
a központi gyülekezetben




Időpont:

Időpont:

2013. január 19 - március 23.
szombat este 6 órakor

2013. január 19 - március 23.
szombat este 6 órakor

Helyszín:

Helyszín:

Terézvárosi Adventista Gyülekezet

A1062Reménység
Bp. Székely B. u. 13. hordozói címmel kezdődött előadás-sorozat
www.adventista.hu/terezvaros
Budapesten, a VI.,
Székely
Bertalan
utcai kápolnában 2013. január 19-én,
szombaton, 18 órakor, mely március 23ig a reménység fontos üzenetét mutatja
be a Biblia korszakain keresztül, eljutva
a jelenkor emberéhez, Édentől Édenig. Az
evangelizációs istentisztelet 10 előadásból
áll, amelyre hívnak és várnak minden érdeklődőt.

Terézvárosi Adventista Gyülekezet

A sorozatot dr. Tokics
Imre,
1062 Bp. Székely
B. u. 13. a Terézvárosi Gyülekezet lelkésze és dr. Szigeti
Jenő testvér tartja, melyet élőben közvewww.adventista.hu/terezvaros
títenek a gyülekezet honlapjáról www.
adventista.hu/terezvaros valamint a www.
kontaktradio.hu internetes oldalakról. Az
előadók szeretnék bemutatni a hallgatóknak, hogy minden embernek szüksége van
a reményre.
(TINÉ)
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Az AdventInfo következő
száma 2013. március 30-án
jelenik meg.
Írásainkat teljes
terjedelmükben
az egyház hivatalos
honlapján olvashatják:
www.adventista.hu
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Gyermektanítók
Kedves Gyermektanító Testvéreim!

figyelmébe!

Kérem a gyermektanítókat, hogy a 13.00h-kor kezdődő
fórum alkalmával pár szóban számoljatok be a gyülekezetetekben folyó gyermekmunkáról. Ehhez továbbra is Isten
gazdag áldását, sok erőt és állhatatosságot kívánok Mindnyájatoknak.

2013. március 24-én országos gyermektanító találkozót és értekezletet tartunk. Szükségünk van egymás imáira, egymás
tapasztalataira és újabb ismeretekre.
Szeretettel várjuk a gyermektanítókat az ország egész
területéről a Budapest, Práter u. 12. sz. alatti kápolnába,
délelőtt 10 órára. A találkozó és továbbképzés előre láthatóan
15 óráig tart majd.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
Gyermekszolgálatok Osztálya

Gyermekbemutató istentisztelet Debrecenben
Apró anyák napi ajándék lapult hónapokon keresztül az imaház szekrényében.
Bizakodásunk jeleként tettük azt félre; egy
évek óta babára vágyó testvérnőnek. Az
imák meghallgatásra találtak, és amikor az
Úr jónak látta, megadta a gyermekáldást a
Percze házaspárnak.
A Tiszántúli Egyházterület kiváló
munkatársa, Perczéné Egri Gabriella 2012
őszén életet adott egy egészséges kislánynak. Gabriella és férje, Zsolt, 2012.

Segélykoncert Mendén
Mende négyezer lakosú, Pest megyei település a Gödöllői-dombság utolsó nyúlványain. Barátságos, nyitott emberek lakják.
Most – amikor jótékonysági hangversenyt rendeztünk – sem kellett csalódnunk
bennük. Az öt éve alakult Advent Rézfúvós Zenekar hangversenyére majdnem
megtelt a frissen felújított Művelődési
Ház bálterme. Idén december 15-én harmadízben szolgált a zenekar jótékonysági
hangversennyel a faluban, a helyi általános iskola javára. Különböző stílusú ze-

Művészeti est
A Terézvárosi Gyülekezet a Keresztény
Művészeti Estek keretében fogadta az
Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
Goldmark kórusát, melyet Ádám Mária
karnagy vezetett; továbbá főkántorokat
és szólistákat, akik jótékonysági koncert
keretében a keresztény-zsidó párbeszéd
javára énekkel és zenével kedveskedtek a
hallgatóságnak.
A műsor mottója így hangzott: „Az
egész Föld örömmel énekeljen az Úrnak!”
(Zsolt 100:1). A vendéglátó gyülekezet
énekkara is részt vett a programban, Oláh
Gábor vezetésével.
A programot dr. Szécsi József, a
Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára állí-

neművek csendültek fel: gyülekezeti ének
éppúgy elhangzott, mint opera, kórusének
és az ilyenkor kötelező karácsonyi énekek. A koncert felénél Ősz-Farkas Ernő,
a Dunamelléki Egyházterület elnöke szólt
a várakozás témájáról. A jelen ünnepről
a kereszténység nagy reménységére irányította a figyelmünket: Jézus második
adventjére. A mostani együttlétek mind
véget érnek – az nem fog véget érni. Isten látható lesz, öröm lesz a találkozás, és
Ő eltöröl minden könnyet. Arra biztatott

december 29-én a debreceni imaházban
kérte Isten áldását gyermekükre: Melinda Kittire. Az ünnepélyes alkalmat énekzenei, valamint prózai szolgálatok tették
felemelővé. A család életét Szilasi Zoltán
lelkész vitte imában az Úr elé, áldást és
vezetést kérve rájuk.
K. Barabás Emese

minket, hogy legyünk készen erre a találkozásra, szeressük egymást és ajándékozzunk.
Igazi adventi hangulatú estén vettünk
részt, amelyen mindenki kapott valamit: a
helyi általános iskola részére összegyűlt a
fénymásoló ára; a közönség felemelő zenei élményben és biztató igei gondolatokban részesült; a zenészek pedig láthatták,
hogy megéri hetente összejönni, munka
után próbálni, elszakítani az időt a pihenéstől, mert nagyszerű élményt nyújtottak és jó célt szolgáltak. Isten áldja meg a
résztvevőket és a települést!
Gyarmati Gyöngyi

totta össze, aki szép hangjával meg is örvendeztette a hallgatóságot.
Jelen volt a Hetednapi Adventista
Egyház elnöke, Ócsai Tamás (lásd bal-

A Goldmark kórus szolgálata

ra, a fotón), valamint egyházunk Zsidó
Baráti Társaság képviselője, dr. Tokics
Imre, akik szóltak az egybegyűlt közön3

séghez. Igei gondolatokat dr. Szigeti
Jenő testvér mondott, hangsúlyozva:
„csak Isten közelében képes az ember elcsendesedni és az emberi kapcsolatokat építeni”.
A Székely Bertalan utcai gyülekezet kápolnája megtelt vendégekkel, akik kifejezték, mennyire örülnek,
hogy részt vehettek e meghitt programon.
(TINÉ)
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Megajándékozva
2012. december 23-án karácsonyi ünnepséget és ajándékosztást rendeztünk
Gyömrőn a nehéz körülmények között élő
családok számára. Gyermekeknek szóló
bábelőadással szolgált a ceglédi Almafa
Családi Napközi gyermekcsapata Bátoriné
Gyömrő Molnár Ildikó vezetésével, majd
az Igéből Szilvási András, gyülekezetünk
lelkésze szolgált. A szívhez szóló üzenetek után megajándékoztuk a gyermekeket
családonként 1-1 doboz ajándékkal.
Idén sem voltunk könnyű helyzetben,
mert a rászorulók számához képest nagyon
kevés ajándékot kaptunk szétosztásra.
Fájó szívvel választottuk ki azokat a csalá-

dokat, akiket meghívtunk az ünnepségre,
mert nem volt elegendő ajándékunk. Így
is voltak olyanok, akik úgy jöttek el, hogy
valahonnan hallottak a rendezvényről, de
nem számítottunk rájuk. Végül minden
megjelentnek tudtunk valamit adni (pl.
plüssállatokat, zoknit), senki sem ment

el ajándék nélkül. Ezúton is köszönjük
az ADRÁ-nak, a Ceglédi Missziónak és
a Gyömrői Családsegítő Szolgálatnak az
ajándékcsomagokat! Nagy örömet szereztek az 59 megajándékozott gyermeknek,
akik között lehet, hogy néhány nem kapott
mástól ajándékot karácsonyra. A szülőknek szerény élelmiszercsomagot adtunk.
A programot kötetlen beszélgetés zárta,
sütemény és tea mellett.
Hála az Úrnak, hogy segíteni tudtunk
néhány családnak! Arra kérjük Őt, hogy
az új évben is munkatársai lehessünk mások szolgálatában mind fizikai, mind lelki
szükségleteikben.
Gyarmati Gyöngyi

Házi bibliakör Kecskeméten
A Bibliai Szabadegyetemmel párhuzamosan indítottuk el elsősorban a vendégek részére a péntek esti bibliai sorozatot másfél
évvel ezelőtt.

Először a Krisztus példázatai könyvet
vettük át, majd a szabadegyetemen felvetődött kérdések köréből tartottunk beszélgetéseket. Ezt követte a Tízparancsolat
átvétele hétről hétre. Két vendégünk is felajánlotta, hogy nála jöjjünk össze, így már
négy helyszínen tarthattuk meg a szombat
kezdő alkalmakat, melyeken 10-15-en vagyunk, 5-7 vendég állandó résztvevő és
aktívan bekapcsolódik a beszélgetésekbe.
Január 25-én az 50. alkalomra készül
tünk, melyre dr. Tokics Imre lelkész testvért hívtuk meg. A vendégek kérésére a
teremtés vagy darwinizmus témájában
lehettünk részesei egy átfogó előadásnak,
beszélgetésnek.

Az „utolsó napok eseményei” Pécsen
2012 – szép év volt vagy sem, jó év volt
vagy nem, mindenki másképpen látja. Azt
viszont mindenki – aki velünk töltötte az
elmúlt év utolsó napjait/óráit – elmondhatja, hogy az év vége nagyon jó volt. Mi
vagy ki tette azzá?
A jó programok. Noha a tervek szerint
a pécsi ifjúság szilveszterezése a vasárnapi nappal kezdődött, a
fiatalok nagyobbik fele
már a szombati ifjúságin
„bemelegített”, amikor
a délelőtti istentiszteleten az igeszolgálatot tíz
fiatal végezte. Nagyon
jó volt hallani, ahogy
fiataljaink megfogalmaz
ták, hogy miért hálásak
Istennek.
A következő napokban sokat játszottunk,
beszélgettünk. Nagyon
jó volt a kézműves szo-

ba is, ahol mindenki talált magának való
elfoglaltságot (gyöngyfűzés, ruhadísz
készítés, számítógépezés, pingpongozás
stb.). Hétfő délután a Pécsi Gyülekezet
tagjai is csatlakoztak hozzánk, amikor közös évzáró istentiszteletet tartottunk, ahol
az igei gondolatokat először Nagy Tamás,
majd Görög Roland tolmácsolta. Egy kis

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy
igazi közösségé formálódhattunk péntek
esténként, amikor 6 órától fél 9-ig együtt
lehetünk olyan embertársainkkal, akik
velünk együtt keresik Jézust és kutatják a
Szentírást.
Hoffer Zoltán
énekes dicsőítés után pedig Papp Boglárka
és Ömböli Krisztián szintén megnyitották
a Bibliát. Ezután folytatódott a játék, ami
valójában kedd délutánig tartott.
Mégis azt mondom, nem a programok
miatt volt nagyon jó ez a néhány nap, hanem azért, mert akik eljöttek, az a közel 30
fiatal tette nagyszerűvé. Nagyon jó volt,
mert végig éreztük, hogy Isten is ott volt
velünk. Elsősorban neki vagyunk hálásak
ezekért a napokért.
Ömböli Hajnalka

Az Adventista félóra
következő műsorát
2013. március 15-én,
pénteken, 13.30-kor
sugározza
a Kossuth Rádió.
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Az Adventista Teológiai Főiskola
2013. évi munkaterve
Az Adventista Teológiai Főiskola küldetése a hittudományok művelése, lelkészek és
gyülekezeti tisztviselők képzése, valamint
az egyház életével és szolgálatával összefüggő teológiai kérdések megválaszolása.
Az intézmény ezt a munkát öt területen
végzi: (1) alapképzést biztosít a teológia
iránt érdeklődő hallgatóknak, (2) szakirányú képzést nyújt az életmód tanácsadás,
a családi életre nevelés, a hitoktatás, valamint a gazdálkodás és a vezetés területén.
(3) Gyülekezeti munkásokat képez, (4)
bibliai szabadegyetemeket tart, (5) szervezi és vezeti a lelkészek továbbképzését.
A 2013-as évben ismét felkeresnek
bennünket a Generál Konferencia Nevelési Osztályának képviselői, hogy felmérjék
az oktatás színvonalát a főiskolán. Ez a
színvonal 2013-ban több területen is javul:
visszaállítjuk a nappali tagozatos képzést,
ami a hallgatók kollégiumi elhelyezésével
jár együtt. Ez több lehetőséget nyújt a lelki
nevelésre, és a leendő lelkészek gyakorlati
képzésére is. Természetesen lesz levelező

Rendelkező nyilatkozat

a befizetett adó

egy százalékáról

képzés is, de ezt elsősorban azok vehetik
igénybe, akik valamelyik szakirányon szeretnének tovább tanulni.
Tervezzük azt, hogy évkönyvet adunk
ki, amiből a hallgatók megismerhetik az
egyes szakok programját, az akadémiai
követelményeket, és más olyan gyakorlati
ismereteket, melyek segítenek nekik a tanulás folyamatában. Huszonnégy gyülekezetet keresünk fel azért, hogy hallgatókat toborozzunk és támogatást szerezzünk
az intézmény számára. Testvéreink hamarosan olvashatnak majd a „Fogadj örökbe
egy hallgatót!” programunkról. Új honlapot készítünk és új kiadványokat adunk ki
elektronikus és nyomtatott formában is.
A Nevelési Osztály továbbképzést tart
a tiborszállási iskola tanárainak, és hitoktató segédanyagokat készítünk a hit és erkölcstant oktató pedagógusok részére.

A kedvezményezett adószáma:
18184618–1–13
A kedvezményezett neve:
Adventista Teológiai Főiskola
Ezúton szeretettel kérjük Önt, hogy
személyi jövedelemadója 1%-ával
támogassa az Adventista Teológiai
Főiskola munkáját. A felajánlott
összegeket a főiskola a nehéz anyagi
körülmények között élő hallgatók
megsegítésére és működési
költségek fedezésére fordítja.
A felajánlásokat előre is köszönjük!

Dr. Szilvási József
ATF rektor

ATF Gazdasági Hivatal

Az ADRA ADVENTISTA FEJLESZTÉSI ÉS SEGÉLY
ALAPÍTVÁNY 2013. évi terve
„Jobb, ha segítsz érdemtelent, ki gonosz, s jó utat nem lát; mint hogy megvesd és elkergesd, akit Jézus küld hozzád!” (ismeretlen)
„És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben
megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.”
(Máté 25:40)
Küldetésnyilatkozat: Az ADRA a Heted
napi Adventista Egyház Szeretetszolgálata.
Így jelenvaló világunkban fontos szerepet
kell betöltenie a szociálisan rászorulók, a
krízishelyzetben lévők gondjainak enyhítésében. Elkötelezzük magunkat amellett,
hogy szakmai hozzáértéssel és körültekintéssel, felelősségteljesen végezzük
munkánkat. Célunk, hogy Istenünk segítségével, erős hittel és a szociális szolgálat
iránti mély elkötelezettséggel, pénzügyileg megfontoltan tervezzük és végezzük
munkánkat.
Minél több hatékony kapcsolódási
pontot találva az egyházon belül és kívül
katasztrófahelyzetekben, a szerencsétlen
ségek által sújtotta területeken gyors se
gítséget kell nyújtanunk! Fejlesztési programokban gondolkodva, éreznünk kell
felelősségünket a határainkon túl és a harmadik világban élőkért is. Együttműködési lehetőségeket keresünk és kezdeményezünk állami szervekkel, támogató cégekkel, és magánszemélyekkel, továbbá más
alapítványokkal és civil szervezetekkel.

Nyújtsd ki a kezed Isten felé! – Napi
áhítatokkal és imaközösséggel Istenünk
közelségét keressük az ADRA központi
irodájában, ugyanakkor kérjük az Ő bölcsességét és irányítását munkánk végzésére.
Nyújtsd

ki a kezed a világ és a közös-

ség felé! – A szociális munka támogatása
az ADRA-képviseleteken keresztül, országos szinten.
 „Téli gondoskodás program” (A téli
krízis időszakában a rászorulók támogatása 2013. január–április, 2013.
november–december).
 Támogatókkal/donorokkal való kapcsolattartás.
 „Fontos vagy Istennek!” – gyermekvédelmi programok, karitatív nyári
táborok 2013.
 „I am hungry” – „Éhes vagyok”
Gyermekétkeztetési program (2013.
január, 2013. június)
 Hajléktalanokért végzett karitatív
programok támogatása (Téli krízis
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időszakában – Győr, Salgótarján, Tatabánya, Budapest, Nyíregyháza, Cegléd)
Roma program: fejlesztés, segélyezés
(Cegléd, Karcag)
Beteg gyermekek támogatása
Katasztrófahelyzetekben azonnali segítségnyújtás. Majd a helyreállításban
való részvétel.
Pályázatokon való sikeres részvétel:
KÜM, TÁMOP

Az ADRA kuratóriumának nevében hálásan köszönjük a testvérek imáit és adományait, melyek áldásait egész évben érezhettük! A Ti támogatásaitok által nagyon
sok embernek tudtunk segíteni. Nagyon
örülünk annak, hogy a gyülekezetek szívükön viselik és fontosnak tartják a szeretetmunkát. Ugyanakkor szeretnénk kifejezni köszönetünket minden elkötelezett
szívű önkéntesnek és testvérnek a karitatív
munkában végezett minden szolgálatért.
Isten áldása kísérje életeteket!
Az ADRA Alapítvány kuratóriumának nevében:
Bakosné Zohán Tünde
ügyvezető igazgató

AdventInfo

ADRA

hírlevél

Karácsonyi meglepetés az ADRÁ-tól
Vörös Sándorné és csapata segítőkezet
nyújt
AZ ADRA Alapítvány hosszú évek óta
fáradozik azon, hogy támogatást nyújtson
a rászorulóknak, és szebbé varázsolja karácsonyukat. Nem volt ez másként a kö
zelmúltban sem. Sok felsőgallai család és
magányosan élő ember ünnepnapjait tette
szebbé azzal, hogy számukra élelmiszercsomagot, játékokat, ruhaneműket adományozott.
Turainé John Katalin önkormányzati
képviselő asszony kérdésünkre elmondta:
több alkalommal osztottak együtt ajándékokat karácsony előtt, illetve év közben is.
„Hálás vagyok a segítségért, hiszen körzetemben sokan fogadják örömmel a csomagokat, különösen karácsony előtt. Nem
mindenkinek jutna szép ajándék, finom
étel az asztalra. Csodálatos érzés látni az
örömöket, ahogy a csomagokat átveszik, a
gyermekek arcát, egy-egy szép ruha, cipő,
játék vagy éppen gyümölcs láttán” – fogalmazott Turainé John Katalin.
Az alapítvány a rendkívüli élethelyzetbe került családokon igyekszik segíteni. 1998-tól végzik munkájukat Tatabányán. Vörös Sándorné, Tatabánya
körzetvezetője örömét fejezte ki amiatt,
hogy az évek során szoros együttműködés

Forrás: Tatabánya Közéleti Újság,
IX. évfolyam, 1. szám, 2013. január

Kedves Testvérek!

alakult ki a városvezetés és az alapítvány
között, és minden városrészben igyekeznek segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Az adományokat Norvégiából, Angliából,
Németországból és Ausztriából kapják a
nemzetközi segélyszervezet tagjaitól, akik
123 országban dolgoznak.
A helyi támogatók száma is folyamatosan növekszik. Sokan ajánlanak fel ruhaneműket, műszaki cikkeket, amelyeket
a szervezet a lehető legjobb helyre igyekszik eljuttatni. A Baba-Expo is minden évben tesz felajánlásokat az alapítvány felé.
Vörös Sándorné Irénke időt, energiát
nem kímélve dolgozik a tatabányaiakért.
Munkáját lánya és unokaöccse segíti. Ez a
fajta segítségnyújtás élteti őt. „Sok fájdalommal, szenvedéssel, kétségbeeséssel találkoztam életem során. Azért dolgozom,

Kárpátaljai ifjúsági misszió
2012 decemberében több magyarországi
fiatallal, a helyi lelkésszel és a kárpátaljai fiatalokkal karöltve beregszászi és
nagyberegi családoknak vittünk karácsonyi ajándékokat.
Az ADRA támogatásával ruhákat,
tisztálkodási szereket, játékokat és tartós
élelmiszer csomagokat osztottunk ki hat
családnak. A családok egytől egyig nehéz
körülmények között élnek, és nagyon hálásak voltak a segítségért. Az egyik csa-

hogy ezen enyhítsek, olyankor nyújtsak
segítő kezet, amikor talán nem is számítanak rá, amikor a legnagyobb szükség van
rá” – mondta el Irénke.
mj

ládban a családfenntartók a két rokkant
nagyszülő mellett három állami gondozott
kislányt nevelnek. Egy másik családban
súlyosan beteg, feltehetően autista kislányt nevelnek nagy szegénységben. Az
édesanya elmondta, hogy hálásak az adományért, hiszen reggel azért imádkoztak,
hogy legyen mit enniük. Ha nem viszünk
nekik ennivalót, akkor három napig éheztek volna. Emellett meglátogattunk több
egyedül élő, idős nénit is, akik az ajándék
mellett hálásak voltak, hogy fiatalok gondolnak rájuk, beszélgetnek velük. Isten megáldotta
a munkánkat és az adományokat
oda vihettük, ahol a legnagyobb
szükség volt rájuk
Köszönjük az eddigi támogatást, amely nélkül nem juthattunk
volna el ezekhez a családokhoz,
és továbbra is várjuk a nagylelkű
felajánlásokat.
Túri Klaudia
6

Szeretettel kérünk Benneteket, hogy a személyi jövedelemadótok 1%-ával idén is támogassátok az ADRA Alapítvány munkáját. Az
így felajánlott összeget az ADRA Alapítvány
a hátrányos helyzetű embertársaink, krízishelyzetbe került családok, árva gyermekek,
valamint a katasztrófa sújtotta települések
lakóinak megsegítésére használja fel.
A 2012-ben folyósított 1%-os felajánlások összege 1 599 455 Ft volt. Ennek az öszszegnek a 70%-a az ADRA alapító okiratában
meghatározott cél szerinti tevékenységekre
(szociális segélyezés, karitatív gyermektábor,
családon kívül nevelkedő gyerekek támogatása), valamint 30%-a a törvényi előírások
szerint működési költségekre került felhasználásra.
Az ADRA vezetősége ezúttal is szeretne
köszönetet mondani minden kedves, eddigi
felajánlónak. Kérünk, hogy az 1%-os bevallások idején idén se feledkezzetek meg az ADRA
Alapítványról. 1%-od életeket menthet!

FELHÍVÁS!
ADRA – Mentsünk meg egy életet!
Változtassuk meg a világot!
Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély
Alapítvány támogatottjai nevében nagy szeretettel kér, hogy személyi jövedelemadód
(SZJA) 1%-áról rendelkezz az alábbi adószám
megjelölésével: 19661414–1–42
A Hetednapi Adventista Egyház Szeretetszolgálataként egyházunkon belül és kívül is
nagyon sok feladatunk van, mert egyre több
a bajba jutott család! Katasztrófahelyzetekben
pedig azonnal indulnunk kell, hogy életeket és
értékeket mentsünk! Köszönjük szépen, hogy
az ADRA javára döntesz, és erre bátorítod ismerőseidet és barátaidat is!
ADRA Iroda
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Kaposi László

Búcsúzunk...

1922–2012

Hunka János
1931–2012

Hunka János testvér 1931. március 8-án született Szentmártonkátán, istenfélő, hétgyermekes
családban; hat nővére volt, ő volt az egyetlen
fiú. Szülei szegény sorban élő gazdálkodók
voltak, de panasz soha nem hagyta el szájukat.
Mindennapos volt náluk a bibliatanulmányozás. Édesanyjától hallott Istenről, aki naponta
Isten követésére hívta gyermekeit.
János bácsi az Adventista Egyház Farmosi
Gyülekezetébe kezdett járni; ennek a gyülekezetnek a jó lelkülete nagy hatással volt rá,
melynek eredményeként az 50-es évek elején
megkeresztelkedett. Majd megismerkedett
Kulhanek Magddolnával, akit feleségül vett.
Budapestre mentek lakni és dolgozni. Nehezen
kapott munkát, mert ragaszkodott hitéhez, és
szombaton nem volt hajlandó dolgozni. Itt érte
őket az 1956-os forradalom, ekkor egy jobb élet
reményében külföldre távoztak.
Az USÁ-ban telepedtek le, ott éltek, dolgoztak 45 évig, felesége haláláig, aki súlyos betegség következtében 1999-ben pihent meg az
Úrban. 2001-ben házasságot kötött Fehér Aranka testvérnővel, akivel 2002-ben végleg hazatelepültek Magyarországra. Úgy döntöttek, hogy
Hajdúszoboszlóra költöznek. A város szépsége,
az emberek udvariassága és nem utolsósorban a
helyi adventista gyülekezet kedves, szeretetteljes lelkülete késztette őket erre a döntésre.
Isten áldásának nevezete ezt a 11 évet, amikor Aranka és családja, lánya és annak családja
nagyon megszépítették életét sok-sok meglepetésükkel, szeretetükkel. Különösen most, júniusban volt boldog a találkozás, amikor mind a
négyen itt voltak az USÁ-ból. „Imádságukkal
bátorítást kaptam tőlük a betegségem elhordozásához.” „Minden időben az Urat szolgáltam
hűségesen, és Őbenne is alszom el” – mondogatta betegágyán.
Nagyon sok embert ismert, és mindig nagy
örömmel tett tanúbizonyságot hitéről, amikor
alkalom adódott rá.
Kedves testvérünk 2012. szeptember 14én hajnalban megpihent a Úrban, akit szíve
utolsó dobbanásáig nagyon szeretett. Temetése
szeptember 20-án, 14 órakor volt a hajdúszoboszlói köztemetőben, ahol a helyi gyülekezet
vers- és énekszolgálata mellett Szabó János
lelkész búcsúztatta és szólta a vigasztalás igéit.
Várjuk azt a csodálatos pillanatot, amikor szeretett testvérünkkel találkozunk Isten országában.
J. J.






Mint fiatal segédlelkész, 1956-ban kettős megrázkódtatás – felesége súlyos betegsége és halála, valamint a forradalom leverése utáni kilátástalan helyzet – miatt Svájcba menekült.
Súlyos fájdalmának enyhülése után házasságot kötött a Gland-i tápszerüzemünk igazgatójának leányával. Idős napjaikat Lausanne-ban
élték.
A Gland-i adventista templomban gyönyörű freskójával örökítette meg Jézus és a tanítványok közösségét az utolsó vacsorán.
Leánya, aki szintén Svájcban él, néhány
éven át Afrikában élt családjával, mint misszionárius.
Kaposi testvér, amíg ereje tartotta, minden
évben hazajött Magyarországra, és látogatásából sohasem hagyta ki a nagyon szeretett Pilisszántói Gyülekezetet.
A feltámadás reményében búcsúzunk testvérünktől, szeretteinek pedig Megváltónk vigasztalását kívánjuk.
E. L.






és tiszteletben tartották elveit. Hitélete mély,
megfontolt és őszinte volt. Presbiterként mindig szívén viselte a gyülekezet minden tagjának
életét és sorsát. Igaz, példamutató hívői életet
élt. Élete utolsó leheletéig szerette Istenét, akit
egy életen át hűségesen szolgált. Minden tekintetben példaképévé vált környezetének.
Szeretett feleségét, segítőtársát 12 éve ve
szítette el, akivel 55 évig éltek együtt hűségben,
boldogságban. Mivel nehezen viselte az egyedüllétet, lánya közelébe költözött, aki áldozatos
munkájával gondját viselte, könnyebbé tette
életét. Apuka a hétköznapokon is testvéri közösségre vágyott, így lett a Gyulai Adventista
Szeretetotthon lakója. Idős lakótársait is szerette, bátorította, ha kellett, vigasztalta is őket. A
személyzettel is kiváló kapcsolatot alakított ki,
akik élete utolsó, nehezebb időszakát, áldozatos
munkájukkal, lelkiismeretes ápolásukkal megkönnyítették. Sajnos két balesete véglegesen
megpecsételte sorsát, és a gondos ápolás ellenére sem tudott többet lábra állni.
A temetési szertartást a ravatalnál Bodnár
János testvér végezte Jel 14:13 és 2Tim 4:7-8
igéi alapján. A sírnál a feltámadás reménységének gondolatait folytatva 1Thessz 4:17-18
és 2Kor 1:3-4 verseit hallhattuk vigasztalásul.
A sírnál a végtisztességet tevők népes gyülekezete vett végső búcsút Apukától, aki a mielőbbi
viszontlátásig pihen földi nyughelyén. Emlékét
kegyelettel megőrizzük, és hisszük, hogy hamarosan találkozunk Isten országában.
ifj. Szabó Miklós






Pintér Ottó
id. Szabó Miklós
1918–2012

id. Szabó Miklós 1918. december 16-án született a Szabolcs megyei Buj községben. Szegény
családból származott, kilencen voltak testvérek,
sorrendben ő volt a hatodik. Testvérei közül
csak hárman mondtak igent Jézus hívó szavára. Az orosz fronton fogadalmat tett, hogy ha
onnan épségben hazajut, Isten kezébe teszi le
életét. 1943. július 4-én szövetséget kötött az
Úrral, és több mint 69 éven át hűséggel szolgálta Őt.
Még ugyanabban az évben megismerkedett
Erdősi Magdolnával, akit később feleségül vett.
Házasságukból két gyermek született: Miklós
(1946) és Magdolna (1947).
A negyvenes években könyvevangélista
szolgálatot végzett Nyíregyházán és a környező településeken. 1955-ben Vecsésen talált új
otthont, ahol 1958. február 2-án 28 taggal gyülekezet alakult. Az Egyháztanács megbízta az
újonnan alakult gyülekezet vezetésével, majd
1961-ben presbiteri szolgálatra avatták fel. Évtizedeken keresztül hűséggel végezte feladatát,
majd 1982-től Terézvárosi Gyülekezet tagja
lett.
Civil munkája mellett igehirdetői feladatokat is ellátott, nemcsak a helyi, hanem néhány pesti gyülekezetben is. Az emberekkel
nagyon könnyen tudott kapcsolatot teremteni,
és ekkor mindig kihasználta a lehetőséget, hogy
bizonyságot tegyen hitéről és Megváltójáról.
Munkahelyein mindig felvállalta hitbeli meggyőződését, munkatársai elfogadták istenhitét
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1925–2012

Pintér Ottó lelkész 2012. december 24-én 87
éves korában súlyos betegségben elhunyt Németországban, lányánál, Edinánál, Warendorf
ban.
1925. március 27-én Rákospalotán egy 12
gyermekes család hatodik gyermekeként született. Az Isten iránti szeretetét hívő édesanyjától
tanulta. Az általános iskola és a négy polgári
elvégzése után a Gyarmati-Bősz Nyomdában
kapott munkát. Majd könyvevangélistaként
dolgozott Mohácson, Hidason, Bonyhádon,
Nagykanizsán. 1948–1950-ig nappali tagozaton elvégezte az Adventista Teológiát. Majd
lelkészi szolgálatot végzett Kiskunfélegyházán
és Győrben.
1974-ben családjával együtt Németország
ba emigrált. A rendszerváltás után szinte minden nyáron feleségével Magyarországon volt.
Hévízen kezeltette magát, de szolgálatokat
vállalt a környező gyülekezetekben Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Balatonlellén, Hévízen
valamint Pécsett is. A komlói baptista gyülekezetben is a rokoni kapcsolatok révén vállalt
egy-egy szolgálatot.
Állandóan prédikációkat írt és hangkazettákat készített, amiket a magyarországi rokonok
és hittestvérek között osztott szét. Másfél éve
veszítette el feleségét; a súlyos betegség és a sorozatos műtétek megtörték életét. A feltámadás
reményében búcsúznak tőle gyermekei, rokonai
és hittestvérei.
Á. A.
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Az Advent Kiadó felhívása
Kedves Testvérek!
Nap mint nap keresik az Advent Kiadóban a Jézushoz vezető út című klasszikus Ellen White könyvet. Jelen
pillanatban az Advent Kiadónál nem kapható. Most lehetőség nyílna rá, hogy szép formátumban újra
megjelentethetnénk. Azonban szeretnénk felmérni, milyen igény van rá a missziómunkában. Számításaink szerint, ha megfelelő példányszámban meg tudnánk jelentetni, akkor mintegy 290 Ft-ért kapható
lenne darabja.
Kérjük mindazokat, akik szívesen dolgoznának a könyvvel, és vásárolnának belőle ilyen alacsony
áron, hamar jelezzék az Advent Kiadónál. (Telefon: 06-1-253-7701, 06-1-253-7702)
az Advent Kiadó dolgozói

Jelentkezési lap
A 2013. július 9–15. között megtartandó Szünidei Bibliatáborra

Név: ...................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Születési év: ........................ hónap: .............................................................. nap: ......................
Szülők elérhetősége telefonon: ........................................................................................................
TAJ szám: .........................................................................................................................................
Van-e a gyermeknek krónikus betegsége, amiért állandó gyógyszerszedő? Milyen gyógyszert kell
szednie, milyen időközönként? ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................
Jártál-e már a Szünidei Bibliatáborban, és mikor? ...........................................................................
Kivel szeretnél (ha lehetséges) egy helyiségben elszállásolva lenni? ................................................
............................................................................................................................................................

Az ünnepi istentisztelet 2013. március
17-én délelőtt 10.00 órakor veszi kezdetét, a délutáni program pedig 14.30kor fog kezdődni, és előreláthatólag
16.00 óráig tart.
Az együttlétet a Magyar Unió területéről érkező kórusok és zenekari szolgálatok teszik még ünnepélyesebbé és
emlékezetesebbé.
A nap két fő témája: 1) ünnepélyes
megemlékezés a Duna Unió 100 éves
jubileumáról és 2) a Nagy reménység
program beindítása.
A program helyszínének megközelíthetősége: a 2-es Metró vonalán a
Stadionok megállóhelytől mindössze
kb. 200 méterre található a Syma Rendezvény és Kongresszusi Központ (Budapest XIV., Dózsa György u. 1.), melynek közvetlen közelében a személygépkocsival vagy busszal érkezők részére is
biztosított a jó parkolási lehetőség.
Szeretettel hívunk és várunk
minden kedves testvért
és érdeklődőt erre
az ünnepi alkalomra!
a Magyar Unió elnöksége

Tervezz Istennel!
Regionális ifinap a Práter utcában

Táborrend:

A tábor területére kisállatkát az ÁNTSZ szabályai szerint behozni nem lehet. A rádiót, CD-lejátszót is kérjük otthon hagyni. A telefonodat saját felelősségedre elhozhatod. Telefonálni reggel
7.00–9.00 óra között és este 17.30–21.00 óra között kellene elsősorban, amikor nincsenek
foglalkozások.
A tábor területén hangoskodni nem szabad. A vízbe csak akkor lehet bemenni, ha már két nevelő a tóban vár titeket. A Balatonban csak addig a távolságig szabad elmenni, ahol a nevelő tartózkodik, rajta túl sem lépésben, sem úszva nem szabad.
Reméljük, hogy szép időnk lesz és sokat fürödhetünk, játszhatunk, kirándulhatunk.
Szeretettel várunk!
Fentieket tudomásul vettem:
........................................................
táborozó

Tájékoztató
a Duna Unió 100
éves jubileumi
ünnepségéről

........................................................
szülő, gondviselő

Jelentkezni 2013. június 10-ig lehet a 06-30/664-3103-as telefonszámon, de mindenképpen a Jelentkezési lap kitöltésével postán: 2064 Csabdi, Ady Endre u. 3., a táborvezetőnél.
A jelentkezéskor kérjük az előleg, 12 500 Ft befizetését a Hetednapi Adventista Egyház
címére (2119 Pécel, Ráday u. 12.), vagy átutalni az OTP Bank Nyrt. 11742331–20003548
számú számlára, mindkét esetben a kedvezményezett gyermek neve és az SzBT megjelölés feltüntetésével.
Egerváriné Kökényes Zsuzsa
táborvezető

2013. január 19-én teljesen megtelt a
Budapest-„B” Gyülekezet. Tele volt a nagyterem, a karzat, az előtér, délelőtt még az
alagsori kisteremben vetítőről is követték
az éneklést és a tanítást.
Délelőtt Ömböli Krisztián „tolmácsolta” Isten üzenetét arról, hogy milyen is az,
amikor nem a saját magunk által kitűzött
céljaink megvalósításán küszködünk, hanem Istennel tervezzük meg a jövőnket;
délután pedig három szekció közül válogathattak azok, akik maradtak. A legnépszerűbb Zsiga Attila jövőképformálásról szóló
előadása volt, de ezen kívül ekkor került
megrendezésre a LIFEconnect találkozó és
képzés is, illetve volt egy beszélgetés, ami
a „Bibliaolvasás kezdőknek és középhaladóknak” címet viselte.
Hihetetlen élmény volt ennyi emberrel
együtt dicsőíteni az Urat, és megtapasztalni
azt, hogyan lesz bőségesen elég az ebéd jóval több embernek, mint amennyivel a gyülekezet számolt. Reméljük, hogy lesz még
alkalmunk így együtt hasonló tapasztalatokat szerezni legközelebb is. J
Bogi

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes
formában. Felelős kiadó és főszerkesztő: Ócsai Tamás unióelnök. Szerkesztő: Kiss Virág. Területi felelősök: Bihari Csaba (DET), ifj. Szőllősi Árpád (TET).
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Híranyagokat, észrevételeket az adventinfo@adventista.hu e-mail címre vagy levélben, faxon a fenti elérhetőségeken várunk.

