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A következő negyedévi terveink
Aktivitás

Támogatási lehetőségek
A 13. szombati adományainkat felhasználjuk:
• A bécsi nemzetközi gyülekezet felépítéséhez.
• A párizsi adventista-zsidó barátságközpont létesítéséhez.
• Gyermekeink terve: egészségügyi-missziós program a gyermekek és az ifjúság számára, Romániában.
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KEDVES SZOMBATISKOLAI VEZETŐ
Ebben a negyedévben az Inter-Európai Divízióval ismerkedünk.
Ebben a divízióban 336 millió ember él és csak 178,380 adventista hívő
van, ez azt jelenti, hogy 1800 lakósra jut egy adventista hívő.
A tizenharmadik szombati adományainkból új imaház épül Bécsben, az osztrák fővárosban, a nemzetközi adventista hívők számára;
valamint egy adventista-zsidó barátsági központ Párizsban (Franciaország). Imaház épül még Ragusában (Olaszország) és egészségügyi
nevelőprogram indul a romániai gyerekek és fiatalok számára.
Ebben a negyedévben olyan gyerekekről olvasunk, akik megtalálták a módját, hogyan beszélhetnek a hitükről a barátaiknak. E történetek alapján alkalmatok nyílik arra, hogy bemutassátok a gyerekeknek a
TMI programot, amely arra ösztönzi az összes adventistát, hogy életkortól függetlenül, aktívan részt vegyenek az emberek Krisztus számára történő elérésében. E történetek arra is alkalmat adnak nektek, hogy
elbeszélgessetek arról, hogyan tudnának ők maguk is bizonyságot tenni
a hitükről. A TMI programról többet is megtudhattok a következő weboldalon: http://tmi.adventist.org.
Néhány európai ország, a jó konyhájáról ismert, így van benne egy
pár recept Franciaországból, Olaszországból, Ausztriából és Romániából. Találtok még néhány tevékenységet, amely segít, hogy a gyerekek
jobban megértsék azoknak az országoknak a kultúráját, ahova a tizenharmadik szombati különleges adományunk megy. A honlapunkról a
videós feljegyzéseket is letölthetitek. Címünk a következő: http://www.
subotnaskola.org/
Megnyitottuk a Mission-Quarterlies Facebook-oldalt, ahol bővebben is olvashattok az emberekről, akikkel ebben a negyedévben megismerkedünk, és a képeket is megnézhetitek, sőt a saját tapasztalatotokat
is megoszthatjátok, itt: www.facebook.com/mission-quarterlies.
Köszönjük a törekvéseiteket és a támogatásaitokat.
Isten gazdag áldását kívánom nektek!
A szerkesztő: Gina Volen
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1. szombat, 2016. október 1.

RÁKHEL IMÁJA

Rache
Praye

Rákhel 8 éves, és az olaszországi Ragusában
él. Ragusa a Szicília-szigeten található, amely a
legnagyobb sziget Olaszországban (keressétek
meg a misszióstérképen).

Rachele

R
Rákhel minden héten boldogan jön a szombatiskolába, ahol Istenről tanulnak a bibliai történetek, énekek, rajzok és más tevékenységek
segítségével. Kalandos természetű, és szeret táborozni a barátaival.

achele is eight years old and lives in
Ragusa, Italy. Ragusa is located on the
island of Sicily, the biggest island of Italy
[locate Sicily on a map].
Rachele loves coming to Sabbath school
each week where she learns more about
God through the Bible stories, songs,
crafts, and other activities. She’s also an
Adventurer and really enjoys camping,
staying in tents, and being with friends.
At school, Rachele enjoys learning
and has many friends. In her classroom,
the children sit at long desks, with two
children at every desk. The teacher assigns
where the students sit. Every few weeks
the seating arrangement is changed.

Adventist Mission Inter-European Division

Szeret iskolába járni és tanulni, és sok barátja van. Az ő tantermükben a gyerekek kettesével ülnek egy nagyobb padban. A tanítók döntik
el, hogy melyik gyerek hova üljön. Az ülés rendje minden
hétben
New Seatingkét
Arrangement
változik.

Új ülésrend

One day when the new seating
arrangement was announced, Rachele
learned that she would be sitting beside
Alessandro—the meanest boy in the
class. Sometimes Alessandro pushed other
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Egyszer, amikor ismét sorra került az ülésrend megváltoztatása,
Rákhel megtudta, hogy Alekszánder, az legcsintalanabb diák mellett
fog ülni. Alekszánder néha lökdöste a gyerekeket, ledobálta az asztalról
a dolgaikat. A gyerekek őt néha „tökfejnek“ nevezték, mert olyakor bizony nehezen fogta fel a leckét.
4Q16 Children.indd 4

Amikor Rákhel aznap hazatért az iskolából, elmesélte az édesanyjának, hogy az új ülésrend szerint, most ő fog Alekszánder mellett ülni.
„Anya, én félek ott, mellette“, mondta Rákhel, „ő egy rossz gyerek“.
„Hallgass meg figyelmesen“, szólt Rákhel anyukája. „Nagyon fontos, hogy minden gyerekkel jól ki tudj jönni. Imádkozzunk, és kérjük
meg Jézust, hogy segítsen neked ebben.“

Még egy ima
Másnap reggel, iskola előtt, Rákhel ismét imádkozott és még egyszer megkérte Jézust, hogy segítsen neki, hogy jól kijöhessen Alekszánderrel. Mire a tanterembe ért, már nem félt. Leült az új helyére és
rámosolygott Alekszánderre.
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students and would t
desks. And sometim
called him “stupid” b
time understanding
When Rachele ca
that day, she told he
new seat assignment
“I’m afraid to sit n
confided. “He’s mean
Listening carefully
responded, “It’s impo
with all of the childr
and ask Jesus to help

Another Prayer

The next morning
school Rachele said
asking Jesus to help
with Alessandro. W
classroom, Rachele w
Sitting down at her
at Alessandro.
Each day before go
Rachele prayed that
to be a friend to Ale
Alessandro would be

Rákhel minden reggel imádkozott, hogy segítsen neki Jézus, hogy
összebarátkozhasson a fiúval, és hogy a fiú is kedves legyen ő hozzá.
Időveé Rákhel és Alekszánder összebarátkozott. Ez volt az első alkalom, hogy az osztályból valaki Alekszánder barátja lett. Rákhel pedig
minden reggel, mielőtt elindult az iskolába, imádkozott Alekszánderért.
Lassan mások is meglátták, hogy a fiú megváltozott. Kedvesebb
volt a többi gyerekhez, és a tanárokra is jobban hallgatott. Időnként
még néha visszaesett a régi szokásaiba, de ilyenkor Rákhel elbeszélgetett vele, Alekszánder hallgatott rá, és igyekezett szebben viselkedni.
„Továbbra is imádkozom Alekszánderért“, mondja Rákhel. „Azért
imádkozom, hogy más gyerekeket is tiszteljen, és jól viselkedjen velük
szemben.“
Az osztályfőnök elégedetten nézi, hogyan segít Rákhel a fiúnak;
egyszer pedig Alekszánder anyukája felhívta Rákhel anyukáját, hogy
megköszönje nekik, amit Rákhel a fiáért tesz.
„Köszönjük, hogy Rákhel barátkozik Alekszánderrel, és segít
neki“, mondta a fiú anyukája. „Végre békésebben élünk.“
Rákhel édesanyja pedig annak örül, hogy a lánya sok szép dolgot
megtanul a szombatiskolában és azt is tudja, milyen fontos, hogy imádkozzunk. Rákhel édesanyja hiszi, hogy Isten meghallgatta a lánya imáit
és állítja, hogy minden jó dolog, ami történik, nem csupán Rákhel miatt
van, hanem az ő Istennel való kapcsolata miatt.

Imaválasz
Kisfiúk és kislányok, nektek is lehet élő kapcsolatotok Istennel.
Bármikor imádkozhattok Istenhez: éjjel és nappal, Ő meghallgatja imáitokat.
A tizenharmadik szombati adományainkkal a ragusai imaház felépítését támogatjuk. Jelenleg egy lakásban gyülekeznek, ahol már nincs
elég hely mindenki számára, aki el szeretne jönni az istentiszteletre.
Köszönjük a nagylelkű adományaitokat és a segítőkészségeteket!

Tények
• Olaszországban úgy 140 tésztaféle létezik, mind más-más
néven. Bizonyos tésztafélék régiós termékek, mások az
egész országban elterjedtek, különféle elnevezéssel.
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• Az Etna-tűzhányó, Európa legnagyobb működő vulkánja,
Szicília északkeleti részén található.

Aktivitás
Klasszikus olasz tésztasaláta
1 ½ csésze tészta, masli vagy spirál formájú
2 csésze apróra vágott brokkoli
1 csésze apróra vágott karfiol
1 csésze friss gomba, szeletekre vágva
170 gr. articsóka, szárított és aprított
½ csésze apróra vágott hagyma
1 csésze olasz salátaöntet (lásd a receptet a 9. oldalon)
¾ csésze apróra vágott fekete olajbogyó
1 db szeletelt paradicsom
1 db vagdalt avokádó.
Főzzük a tésztát a zacskón feltüntetett utasítás szerint. Öblítsük le
hideg vízzel, és csurgassuk le. Egy nagy salátástálban keverjük össze a
főtt tésztát a brokkolival, karfiollal, gombával, articsókával és a hagymával.
Öntsük le a dresszinggel, és 4 órán át hagyjuk a hűtőben kihűlni.

2. szombat, 2016. október 8.

MARIKA MISSZIÓJA
Olaszország
Marika 9 éves és most a negyedik osztályba
jár. Szereti Jézust és máris misszionáriusként szolgált neki.
Marika jól tanul, és rendszeresen jár az iskolába, a szombatot kivéve. Marika és a szülei minden
szombaton eljárnak a ragusai imaházba. A múlt héten már mondtuk,
lehet, hogy emlékszetek is, Ragusa az olaszországi Szicília-szigeten taM
lálható (kérj meg egy gyereket, hogy mutassa meg a missziós
térképen).

ean Division
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arika is nine years old and is in the
fourth grade of primary school. She
loves Jesus and is already serving Him as a
young missionary.
Marika is a good student and goes to
school faithfully every day that school
meets except for one—Saturday. Each
Sabbath Marika and her family go
to worship with other Seventh-day
Adventists in Ragusa, Italy. You might
remember from last week’s story that
Ragusa is located on the island of Sicily

Marik
Missio
M a r i ka

said Marika. “I go to
Saturday because I w
God. God wants us t
on Saturday—and w
Creation story in Ge
on the seventh day a
This made the clas
curious. “So what do
Saturday?” they aske
“We pray, we sing
Bible,” she said. “Yo
is the real day of rest
this day, He rested, a

Miért nem jársz?
Marika barátai elkezdték őt faggatni, hogy miért nem jár szombatonként iskolába?
„Azért, mert én adventista hívő vagyok“ válaszolja nekik Marika.
„Szombatonként istentiszteletre járok, mert Istennek akarok szolgálni.
Ő azt szeretné, ha szombatonként imádnánk, mi pedig tudjuk a Mózes
első könyvében leírt teremtéstörténetből, hogy az Úr szombaton megpihent, és megáldotta a szombatot.“
Erre a diáktársai még inkább kíváncsiak lettek. „De hát mit csináltok szombatonként az imaházban?“, kérdezgették Marikát.
„Énekelünk, imádkozunk, tanulmányozzuk a Bibliát“, magyarázza
a kislány. „Ti tudjátok, hogy a szombat az igazi nyugalomnap? Isten
megáldotta ezt a napot, megpihent ezen a napon és elkülönítette, szentté
tette a számunkra.“
Marika még a szombat délutáni cserkészklubról is beszélt a társainak. „Sok mindennel igyekszünk segíteni az embereken“, magyarázza nekik. „Az egyik módja az, hogy bekapcsolódunk az egészségügyi
programba, amely segítségével a gyerekek megtanulják, hogyan lehetnek és maradhatnak egészségesek.”

Még többet tenni
A gyerekek nagyon érdekesnek találták. „Hűha“, csodálták. „Nem
tudtuk, hogy ennyi mindent lehet csinálni a templomban, és hogy mindezekben a tevékenységekben részt vehetünk!“ Még többet akartak tudni
Marika egyházáról.
Egyszer Marikának támadt egy jó ötlete, és ezt elmondta az anyukájának – tervezhetnék-e, hogy a cserkészklub egyszer Marika iskolájában megtart egy egészségügyi programot?! Az anyukája ezt nagyon
jó ötletnek tartotta, sőt, bátorította őt, hogy az ötletét a tanító néninek is
mondja el. A tanító néni is helyeselte Marika ötletét, ezért beszélt az iskola igazgatójával, aki beleegyezett abba, hogy a cserkészek eljöjjenek
az iskolába és megtartsák az egészségről szóló programjukat.
„Csodálták, hogy mi adventisták, mennyire tiszteletben tartjuk a
természetet, a Bibliát, a szomszédjainkat, és hogy milyen egészségesen
igyekszünk élni.“ Mesélte Marika az anyukájának.
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Marika barátai annyira élvezték a cserkészek programját, hogy közülük kilencen csatlakozni akartak a cserkészekhez, hogy ők is megtanulják mindezt, meg másokat is megtanítsanak rá.

Családi misszionárius
Marika nem csak az iskolában tesz bizonyságot, ő otthon is mis�szionárius. Minden nyáron, ő meg a nyolc éves unokatestvére, Serenity,
aki több mint 1100 km távolságra, Firenzében (Olaszország) él, bizonyos időt együtt töltenek.
Amikor tavaly nyáron Serenity náluk tartózkodott, elvezették őt a
szombatiskolába. Serenity még nem tapasztalt ilyet, de nagyon tetszett
neki, és többet is akart tudni.
„Beszéltem neki Jézusról, és hogy mit tett értem“, meséli Marika.
„Lépésről-lépésre tanítottam, hogy hogyan imádkozhat, és hogyan ismerheti meg Jézust.“ Mára már megszokta az imát és a bibliatanulmányozást, mert tudja, hogy mindez mennyire fontos.“
Amikor nincsenek együtt, akkor Serenity szombatonként telefonon
felhívja Marikát, és megkérdezi, hogy mit tanultak a szombatiskolában.
„Elmondom neki, ő aztán az aktivitások felől kérdez, és hogy mit tanultunk meg“, meséli Marika. „Nagyon szeretne minél többet megtanulni.“
Marika nagyon boldog, hogy az Isten iránti szeretetéről másoknak
is beszélhet, s erről így vallott nekünk: „Még többet szeretnék tenni
Istenért“.
A tizenharmadik szombati adományok támogatásával a ragusai hívők felépítenek egy új gyülekezetet. Akkor majd lesz több hely, és Marika még másokat is meghívhat az istentiszteletre.

Missziós sarok
• Olaszországban 111 adventista gyülekezet van, és 9,527
adventista hívő.
• Olaszország volt az első európai ország ahol az adventi
üzenetet elkezdték hirdetni. 1864-ben, M. B. Czechowski,
lengyel katolikus pap, aki 1857-ben keresztelkedett meg
az USA-ban, nem hivatalos misszionáriusként érkezett
Olaszországba.
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3. szombat, 2016. október 15.

GIUSEPPE MEGTALÁLJA
ISTENT
Olaszország

G iuse ppe

Giuseppe 8 éves korában kezdett járni az adventista kalandtáborba.
Tíz éves korában cserkész lett. Ma már 13 éves, és reméli, hogy „egész
életében“ cserkész marad.

Giuseppe Finds G

Ahogy az emberek nagy része Olaszországban, Giuseppe szülei is
római katolikusok. Ők azonban mégis örülnek annak, hogy Giuseppe
(ju-SEP-ay) started coming
Giuseppe
to the Adventurer
Club at the és
eljár az adventista cserkészklubba. „A szüleim támogatnak
engem,
Adventist church when he was eight
örülnek, hogy egészségesen gyerekként, jó barátok
között
years
old. Whennevelkedek“,
he was ten he became a
Pathfinder. Today he is 13 years old and
meséli a fiú.
says that he hopes to be a Pathfinder “for
all of my life.”

Adventist Mission Inter-European Division

Like many people
Giuseppe’s
Giuseppe arról is beszélt nekünk, hogy miért szeret
járniin Italy,
a ragusai
family are Roman Catholics. But they
adventista imaházba.
are happy that Giuseppe is a Pathfinder

at the Adventist church. “They support
me coming here because they know I’m
growing up in a healthy way and with a
good foundation,” Giuseppe says.
Giuseppe tells us more about why he
likes to come to the Adventist church in
Ragusa, Italy.

A gyülekezet és a cserkészek

„Itt úgy érzem magam, mint otthon; ez a második otthonom. Ez
olyan, mint egy család, amelynek én is tagja vagyok. Ezen kívül sok
8
mindent megtanultam a cserkészekről. A cserkészeknél nem csak ismereteket szerzek, hanem még erkölcsöt, lelki fejlődést, tapasztalatot
Istennel.
4Q16 Children.indd 8

Szeretem az adventistákat, mert gondjuk van a természetre, sőt azt
is megtanulom, hogyan gondoskodjak a saját testemről. És még az is
tetszik, hogy az adventisták az egész Bibliát tanulmányozzák – mind
az Ó, mind az Új Testamentumot. Éppen az igazság miatt járok ide – a
teljes Bibliából származó igazság miatt.“
Giuseppe nem szégyelli másoknak is elmondani, amit itt megtanult.
Egyszer az iskolában az egyik tanár a diákoknak az evolúcióról beszélt,
és hogy minden evolúció útján jött létre.
„Nem, nem“, mondta Giuseppe a tanárnak. „A teremtésről van
szó“, majd elkezdte magyarázni a Bibliából, hogyan keletkezett az élet.
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Mit tehetek Istenért?
Amikor Giuseppe imádkozik, gyakran felteszi a kérdést: „Mit tehetek érted, Istenem?“ Giuseppe szeret segíteni az embereknek és boldogan beszél nekik Istenről – az iskolában, otthon, az utcán, bárhol is
tartózkodik.
Giuseppe azt tervezi, hogy felnőtt korában agrármérnök lesz. Szereti a növényeket, az állatokat, és szeret kint, a szabadban. Hiszi, hogy
Jézus hamarosan eljön, és ezt másoknak is el akarja mondani. Amikor
Giuseppe elkezdett járni az imaházba, nagyon lelkesedett a Jézusról
szóló történetekért, ahogy meghalt és feltámadt – érettünk. „Ez aztán a
csoda!“, mondja Giuseppe.
A tizenharmadik szombati adományainktól támogatva, a ragusai
hívők felépítik az új imaházat, ahova Giuseppe és még sok más gyerek
is el tud majd járni. Gondoljatok majd rá, hogy elhozzátok a tizenharmadik, különleges adományotokat. Köszönjük!

Tények
• A Colosseum az ókori Róma hatalmas amfiteátruma, ma
pedig nevezetes látványossága a városnak. A második és
a harmadik legnagyobb római amfiteátrum a Veronai és a
Capuai.
• A Római Katakombák 13 km hosszúak, és körülbelül
40.000 sírt tartalmaznak. Ezek 7-19 méteres mélységben
találhatók és 13.000 négyzetméter kiterjedésűek.
• Olaszország három, ma is aktív vulkánja az Etna, a
Stromboli és a Vezúv.

Tevékenyésgek
Olasz salátaöntet (Az olasz tésztasaláta önteteként is alkalmas.)
2 gerezd préselt fokhagyma
1 teáskanál szárított rozmaring
1 teáskanál szárított bazsalikom
½ teáskanál só
½ csésze olívaolaj
½ csésze citromlé
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Keverjük össze az egészet egy pohárban vagy egy kis tálban, majd
öntsük a salátára. Jó étvágyat kívánunk!

4. szombat, 2016. október 22.

BOLDOG ÉS SZOMORÚ

Happy
and S

Románia

Adventist Mission Inter-European Division

Megjegyzés a gyermektanító számára: Kérj
meg egy 14 éves lányt, hogy mondja el ezt a történetet, vagy magyarázza el a gyerekosztályban, hogy ez az Alis nevű
Note to Teachers: Ask a 14-year-old girl to
lány egyedül jegyezte le ezt a tapasztalatot.
share this story, or show the picture of Alice
to your class and explain that she wrote her
own story that we will read today.
Alis Coditoiu a nevem, 14 éves vagyok és a romániai
Craiova-i
y name is Alice Coditoiu, I am 14
M
years
old
and
in the eighth grade at
adventista iskolának a 8. osztályába járok. Az én falum
12 kilométerre
the Adventist Academy in Craiova—a
city in Romania. I live 12 kilometers (7.45
van Craiovától.
miles) from Craiova in a village where we
can really enjoy God’s creation in nature.
I was born into an Adventist family,
Adventista családban nőttem fel, ahol Istenről andtanultam.
they taught me to knowMivel
God. Being
an only child, my parents poured all their
towards me, but they were
careful
egyecske vagyok, a szüleim minden szeretetüket belémlove
öntötték,
de
na-not
to turn me into a selfish child. It actually
helped me to offer my blessings to others
gyon óvatosak voltak, hogy ne kényeztessenek el, és ne
váljak
önzővé.
who were not as blessed as me.
I like animals very much, and I love my
Valójában segítettek nekem abban, hogy támogassam two
azokat,
akiklikenem
puppies! But I especially
horses,
10
olyan áldottak, mint én. Nagyon szeretem az állatokat, különösen a két
kiskutyámat! De legjobban a lovakat szeretem; tavaly nyáron a táborban lovagolhattam is. Ez igazán nagyszerű volt!
4Q16 Children.indd 10

Szükségük van Istenre
És még valamit nagyon szeretek: szeretek zongorázni, különösen,
amikor azzal Istent dicsőítem. Egy ideje már látom, hogy az embereknek valóban szükségük van Istenre, és az időm nagy részét szerettem
volna ilyen embereknek szentelni.
Nemrégiben vallásos könyveket és evangéliumi irodalmat is árultam. Ez a munka boldoggá, de egyben szomorúvá is tesz. Boldoggá,
hogy részt vehetek a munkában, de elszomorít, amikor látom, hogy
nem mindenkit érdekel az, hogy jobban megismerje Istent.
Ez a tapasztalat arra ösztönzött, hogy én maga is elgondolkodjak
az Istennel való kapcsolatomról. 2015 folyamán elkezdtem a keresztségi témák tanulmányozását. Különben is nagyon érdekelni kezdtek az
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Alice
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Need for God
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the piano, especially
God through my pla
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really need God, and
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being a literature ev
makes me happy and
time. I’m happy bec
but sad when I see th
interested in learnin
These experience
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egyházi tanítások. Élveztem a bibliatanulmányozást, és azt, hogy Jézus
a Barátom, de éreztem, hogy még nem vagyok felkészülve arra, hogy
megkeresztelkedjek. De még ha így éreztem is, Isten rámutatott, hogy
ha átadom neki teljesen a szívemet, akkor Ő munkálkodni fog és mindent megtesz azért, hogy jó irányban történjenek nálam a változások.
Így 2015. novemberében mégis megkeresztelkedtem. A keresztségem után egyre jobban kezdtem bízni az isteni ígéretekben.

Tanács
Ha tanácsolhatnám valamiben a fiatalokat, akik még nem döntötték
el, hogy megkeresztelkedjenek, ezt mondanám nekik: „Ne engedjétek
meg, hogy a sátán azzal áltasson benneteket, hogy még nem vagytok
felkészülve a keresztségre. Azt akarja, hogy elhiggyétek, hogy túl ros�szak vagytok ahhoz, hogy Isten elfogadhasson benneteket. Gondoljatok
arra, hogy Jézus azért jött a világra, hogy megkeressen és megmentsen
benneteket, meg hogy felkínálja nektek az örök életet. Cserében kínáljátok fel Neki, hogy Őt szeretni fogjátok!“

Tények
• Romániában, a Kárpátokban, több mint 400 különböző
fajta emlős él, köztük a Kárpáti zerge, egyfajta hegyi kecske.
• A legnagyobb európai barnamedve állomány Romániában
található meg.
• Temesvár volt az első város Romániában, és ez volt az első
város Európában is, amelynek 1884-ben utcai világítása
volt.

Aktivitás
Az alábbiakban felsoroltunk román szavakat és kifejezéseket, amelyek segítségével a gyerekek számára élénkebbé tehetitek a Híreket.
Általános kifejezések
Kiejtés
Áldott szombatot
Sabat fericsit
Köszöntünk a szombatiskolában
Bine at venit la skola de sabat
Szervusz
Pacsa domnoleh
Kérem
Te rog
Köszönöm
Mulcumesk
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Igen
Nem
Viszontlátásra
Az én nevem...
Hogy hívnak?
Boldog születésnapot

da
nu
la veredere
ma numesk
Kum te kjama
la mulcan

5. szombat, 2016. október 29.

KÉT KISLÁNY
Románia
Az én nevem Hadas, és a romániai Craiovában születtem. (Mutassátok meg a misszióstérképen.) Mire felnőttem, több romániai
városban is laktunk, mivel az apukám prédikátor, és többször költözködtünk. Jelenleg Campulung Mucel városban lakunk, amely csodálatos hegyekkel van körülvéve. Most 12 éves vagyok, és az általános
is Hadassah and I was born
iskola 6. osztályába járok. Van egy öcsém. Ő 9 éves.
Myinname
the city of Craiova, Romania.
[Point to Romania on a map.] I grew up in
cities in Romania,
because my
Az eddigi életem legfontosabb dátuma a 2016.several
január
8-i szombatfather is a pastor and we moved several
times.
Now
we
live
in
Campulung
Mucel,
nap. Ezen a napon keresztelkedtem meg a Keresztény Adventista Egya city located in a beautiful mountain
area. I’m
12 years
old and in thefi
sixth
házban. A gyülekezetben úgy vélik, hogy 12 évesen
még
nagyon
atal
grade. I also have a younger brother who
vagyok ahhoz, hogy megkeresztelkedjem, ezért gyakran
megkérdik az
is nine years old.
Sabbath, January 8, 2016 is the most
okát, hogy miért tettem? Azt válaszolom nekik, hogy
important a
dayBiblia
for me so far.szeméThat’s when
I was baptized into the Seventh-day
lyes tanulmányozása és az ifjúsági összejövetelekAdventist
alkalmával
rájöttem,
Church. In my country, 12
years old is very young to get baptized,
hogy meg kell változnom és most már komolyabban
kell vennem a
and so many people asked why I was
baptized at such a young age. My answer
gyülekezetet meg a lelki életemet. Rájöttem, hogy
ha
megértem,
tiszis that I studied the Bible during my
personal devotions,
and
by participating
teletben tartom és igyekszek azon bibliai elvek szerint
élni,
amelyeket
in church and at youth prayer meetings,
az adventista egyház tanít, akkor az éveimtől12 eltekintve megkeresztelkedhetek.
Ahogy a Példabeszédekben is olvassuk a 27,1-ben: Ne dicsekedjél
a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap tereád. Ezért úgy döntöttem, hogy nem fogom elsietni a keresztséget, de azt se fogom mondani, hogy „majd ha nagyobb leszek, akkor megkeresztelkedek“. Éppen
ahogy Józseftől, a kedvenc bibliai személyemtől megtanultam, hogy a

H a d d a ssa h
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what a day ma
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Paula’s Pat

My name is
and I was born

gyermekévek fontos lelki döntések ideje lehet. Én is elhatároztam tehát,
hogy most fogom meghozni ezt a fontos lelki döntést.

Paola útja
Paolának hívnak, és 15 éves vagyok. Adventista családban születtem, ahol szeretik Istent és szeretik az embereket. Kiskoromban bemutattak engem Istennek a gyülekezetben, de csak nemrégiben kereszteltek meg. Azt akarom, hogy a Jézussal való kapcsolatom határozza meg
az egész életemet.

Ami a legfontosabb
Gyerekek, el szeretném nektek mondani, hogy az, ami az egyház
közelében tartott engem, és ami építette az Isten iránti szeretetemet az
eltel évek során, az a gyülekezeti szolgálatokban való aktív részvételem
volt.
Először óvodás voltam, azután a Campenita nevű városban a „dr.
Lind“ adventista iskolába jártam. Később, amikor egy kicsit idősebb
lettem, táborokba jártam, ahol megtanultam, hogyan kell prédikálni és
tanulmányozni a Bibliát, és még a „Vallás olimpia“ nevű programokon
is részt vettem. A gyülekezeti ifjúsági osztálynak kulcsfontosságú szerepe volt a hitem és az életem mozaik-részecskéinek összerakásában.
Öt éves koromban édesanyám elvégzett egy szemináriumot a gyermekoktatók számára. Egy évvel később én is részt vehettem egy táborban, s ez volt a „kirakós kép“ első darabja. Aztán cserkész lettem.
Éppen édesapám volt az egyik cserkészoktató.
A gyülekezetünkben is megalakítottuk a cserkészklubot. Mindnyájan hasonló évkörüliek, és mindnyájan barátok voltunk. A négy cserkészév alatt rendeztünk sok utazást, tábort, túrákat, találkozókat és sok
egyéb felderítő tevékenységet. Azok voltak a legjobb évek.

Cserkészek és méhecskék
Mivel édesanyám még mindig a „méhecskékkel“ foglalkozott, én
is vele mentem minden táborba, minden találkozóra. Itt alkalmam volt
hitben növekedni és megszeretni a gyermekekkel való munkát.
Tavaly megszereztem a cserkészdiplomámat, most pedig készülök,
hogy gyermektanító legyek a szombatiskolánkban. A tanulás mellett
ide fűznek a legszebb emlékek és a legjobb barátságok.
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Istenért élni
Életemet szeretném átadni Istennek, mert azt akarom, hogy
felhasználjon engem az Ő művének befejezésében. Jézus meghalt érettem a kereszten, és hamarosan visszajön.
Gyerekek, ti is lehettek vezetők. Most van a legjobb ideje annak,
hogy aktívan részt vegyetek minden gyülekezeti tevékenységben. Minden héten gyertek el a szombatiskolába. Csatlakozzatok a méhecskékhez és a cserkészekhez. Énekeljetek a kórusban, ha a gyülekezetetek
megszervezte. Kérdezzétek meg a prédikátort, hogyan segíthetnétek az
embereknek abban, hogy jobban megismerjék Jézust. A Jézusért végzendő munkát sohasem lehet elég korán elkezdeni.

Missziós sarok
• Romániában rendkívül domináns az ortodox pravoszláv
egyház. Kiemelkedik még a római katolikus, a görögkeleti
katolikus, a különböző protestáns felekezetek, a zsidó
közösségek és a délkeleti országrészben néhány muszlim
közösség.
• Bizonyos történelmi feljegyzések szerint, a romániai
Erdélyben, a XVI. és XVII. században, 50 ezer
szombatünneplő volt.
• Napjainkban, Romániában 1104 keresztény adventista
gyülekezet működik, körülbelül 65961 hívővel.

6. szombat, 2016. november 5.

Románia
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ISTENRE HALLGATNI
Néha, amikor Isten felnőttekhez akar
szólni, akkor gyermekek által ragadja meg a
figyelmüket. Ma egy ilyen, romániai gyerekről szól a történetünk.

Raluca

15 God
Listening to
when God wants to tell
Sometimes
a grown-up person something, He

time concentra
mind kept wan

Egy romániai adventista imaházban evangelizációt tartottak. A hívők kirakták a plakátokat, meghívták a barátaikat, szomszédjaikat.

„El kell mennünk!“
Az iskolából hazafelé menet Raluka meglátott egy ilyen plakátot.
Elolvasta, hogy bibliai találkozók lesznek, de több figyelmet már nem
szentelt a plakátnak. Amikor azonban otthon meglátott a televízióban
egy reklámot ugyanezekről az összejövetelekről, eszébe jutott a plakát,
és így szólt az anyukájához: „El kell mennünk oda!“
Az anyuka meghallgatta Raluka kérését és beleegyezett, hogy elvezeti őt.
Másnap Raluka alig tudott odafigyelni a tanulásra. Gondolatai állandóan az esti előadáson jártak. Amikor hazaért az iskolából, az édesanyja
közölte vele, hogy mégsem fognak tudni elmenni. „Sok teendőm van
a ház körül, és nincs rá időm!“, mondta az anyukája. „Ha elmegyünk
arra az előadásra, nem leszek kész a munkámmal. Sajnálom, Raluka.“

Segít édesanyjának
Raluka annyira csalódott volt, hogy már majdnem sírva fakadt. De
mit tehetne? Akkor támadt egy ötlete. Ha segít az édesanyjának a házimunkákban, talán még odaérnek az evangelizációra. Raluka különben
nem szokott segíteni az anyukájának a házimunkákban, de most azonnal hozzálátott a munkához: mosogatott, takarított és mindent, amit kellett, elvégeztek. Este fél nyolcra minden kész volt.
„Anya, van még egy fél óra az előadásig“, mondta Raluka, az órára
mutatva. „Még elmehetünk! Kérlek!“.
Az anyukája beleegyezett, így gyorsan átöltöztek és elmentek az
előadásra.
Ralukának és az anyukájának nagyon tetszett, amit ott hallott, úgy
hogy minden este eljártak. Amikor a lelkész megkérte a látogatókat,
hogy vezessék el a barátaikat, Raluka meghívta az édesapját. Az apuka
elment velük az előadásra, és nagyon érdekelni kezdte, amit ott hallott.
Az evangelizáció két hétig tartott, de ez alatt az idő alatt Raluka
családja megtalálta az új reménységet. Jézusban személyes Barátra leltek, mert Raluka hallgatott Isten szavára, amikor Ő szólt hozzá.
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Tények
• A régi sóbánya (Salina Turda, Erdély) belsejében található
a világ legnagyobb só-múzeuma.
• A román tornászlány, Nadia Comaneci volt az első a
történelemben, aki 10:00-ás ponteredménnyel nyerte meg
a tornát Montrealban, az 1976-os olimpiabajnokságon.
• Temesvár volt az első romániai és európai város, ahol már
1884-ben bevezették az elektromos közvilágítást.

Romániai ételreceptek
Román zöldséges-paprikás
(Megjegyzés: Vigyázzatok, nehogy túlfőzzétek.)
2 nagy fej vöröshagyma, felaprítva
4-5 közepes sárgarépa, apróra vágott
3-4 közepes paprika, apróra vágott (a színe nem számít)
3 gerezd fokhagyma, felaprítva
2 evőkanál olaj (olívaolaj).
1 kis fej káposzta, finomra reszelt
3 friss paradicsom, apróra vágott (a levére vigyázzatok)
2 csésze víz
3-4 közepes burgonya, apróra vágott
1 csomag fagyasztott borsó
½ teáskanál kakukkfű.
2 teáskanál friss kapor, aprítva
2 teáskanál friss petrezselyem, aprítva
½ citrom leve
1-2 teáskanál őrölt pirospaprika
kevés bors
szezonális zöldségek
1 nagy padlizsán (hámozott, kockára vágott, sózott majd leöblített)
1 nagy cukkini (apróra vágott)
1 kis fej karfiol (virágjaira szaggatva)
1 karalábé (kockákra vágva)
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Elkészítése:
Az olajt felforrósítjuk egy serpenyőben. Belerakjuk a hagymát, sárgarépát, paprikát. Közepes hőfokon sütjük, amíg üvegessé válik. Hozzáadjuk a foghagymát, burgonyát és a káposztát. Ha karalábét is rakunk
bele, akkor most azt is belehetjük. Még 3 percig sütjük. Felöntjük vízzel és paradicsommal, sót, borsot, kakukkfüvet és pirospaprikát rakunk
bele. Megvárjuk, hogy felforrjon. Csökkentett hőmérsékleten 15 percig
főzzük lefedve, vagy amíg a burgonya megfő. Ekkor hozzáadjuk a szezonjellegű zöldségféléket (például: padlizsánt, cukkinit). Lefedve még
20 percig főzzük, vagy ameddig megpuhul a zöldségféle. Belerakjuk
még a fagyasztott borsót, a friss fűszernövényeket és a fél citrom levét.
Még 5 percig főzzük, majd levesszük a tűzről. Forrón, rizzsel tálaljuk.

7. szombat, 2016. november 12.

Románia
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AMIBEN REMÉNYKEDÜNK
A múlt heti történetből megtudtuk, hogyan használta fel Isten a romániai, Raluka
nevű kislányt, hogy elvezesse a családját Istenhez. A mai történetünk is Romániából jött, és arról szól, hogy ismét
egy kisgyerek volt az, aki egy felnőttet bátorított. n our mission story last week, we heard

Coca

Something To Ho

Ihow Godfamily
used a girl named Raluca to
reach her az
for Him. Today our
story
A hét éves Koka nem értette, miért olyan szomorú
anyukája,
miis about how God used another child to

grown-up person.
után az apuka kiköltözött a lakásból, s az anyuka encourage
maga amaradt
a három
Seven-year-old Coca knew her mother
was very sad since Father had left, leaving
gyerekkel.
Mother alone with three children.

Adventist Mission Inter-European Division

A neighbor invited the family to attend
Ekkor az egyik szomszédjuk meghívta őket a meetings
„Reménység
called “Hope fora
thekövetNext
Generation.” The word “hope” caught
kező nemzedék számára“ című előadássorozatra. Mother’s
Az anyuka
a wasn’t
reményattention. She
a religious
woman, but she needed something to
ség szóra lett figyelmes. Nem volt vallásos személy,
de
szüksége
hope for, so she decided to attend volt
the
meetings with her children.
a reménységre, ezért eldöntötte, hogy a gyerekekkel
el fog
járni
Cocaegyütt
didn’t understand
everything
that
the speaker said, but she could see that
az előadásokra.
her mother seemed happier.

Crying Again

Koka nem értett meg mindent, amiről ott szó But
volt,
azt
azonban
the next
afternoon
Coca foundjól
her
mother crying again. She told Coca that
látta, hogy az anyukájuk boldogabb.
16

18

4Q16 Children.indd 16

Daddy wanted
their apartmen
the money. Sh
coming, and sh
out into the co
Coca wante
remembered t
meetings said
“Let’s pray t
make us leave
two prayed, bu
ready for the m
upset and didn
“But you ha
children begg
Finally Mothe

Special Pra

That night
with special p
front of the au
mother didn’t

Ismét sír
Másnap reggel azonban Koka azt látta, hogy az anyukájuk ismét sír.
Egy levelet tartott a kezében, amelyben apa sok pénzt kért, és ha nem
fizetnek, akkor elveszi tőlük a lakást. Az anyukának nem volt pénze,
de hol laknia se volt. Azt mondta Kokának, hogy jön a tél, és ő nem
szeretne a gyerekekkel az utcára kerülni.
Koka szeretett volna segíteni az anyukáján, s ekkor hirtelen eszébe
jutott, amit az előző este az előadó mondott, hogy Isten hallja az imáinkat. „Imádkozzunk Istenhez, hogy apa ne zavarjon ki bennünket a
lakásból“, mondta a kislány az anyukájának. Ők ketten imádkoztak, és
az anyuka igyekezett mosolyogni. Amikor estefelé eljött az ideje, hogy
felkészüljenek és elmenjenek az előadásra, az anyuka továbbra is nyugtalan volt, ezért nem volt kedve elmenni.
„De anya, el kell jönnöd“, kérlelték őt a gyerekek. „Kérünk, siess
már!“ Így aztán gyorsan felkészültek és elmentek az előadásra.

Imakérés
Aznap este a lelkész megkérte mindazokat, akiknek valami problémájuk van, hogy menjenek előre a szószékhez, és ő imádkozni fog
velük. Koka anyukája azonban nem mozdult. Koka meghúzta anyja ruhájának az ujját: „Anya, gyere, kimegyünk!“
„Pszt“, szólt rá az anyukája. „ne húzgáld a ruhámat. Minek mennénk ki?“
„Meg akarom kérni Istent, ne engedje meg apának, hogy kidobjon
minket a lakásból“, mondta gyengéden Koka.
Valaki, aki a közelben volt, meghallotta a kislány szavait, és bátorítani kezdte az anyukát, hogy menjenek előre a kislánnyal, hogy
imádkozzanak értük. Az anyuka nem volt biztos abban, hogy ez az ima
bármit érni fog, de nem akarta, hogy a kislánya elcsüggedjen. Így hát
ők ketten előre mentek, és a szószék előtt a lelkész imádkozott értük.
Másnap reggel az anyuka a bíróságtól kapott egy hivatalos levelet.
Az állt benne, hogy ha az anyuka nem fogja követelni az apukától a
gyermektartási pénzt, akkor maradhatnak a lakásban.
Aznap este az anyuka a gyerekekkel ismét elment az előadásra.
Már biztosan tudta, hogy Isten meghallgatta az imájukat. Az anyuka a
reményt keresve indult az előadásokra, de még ennél is többet és jobbat
talált ott a maga és a gyermekei számára: megtalálta Jézust.
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Ebben a negyedévben, a tizenharmadik szombati adományaink
hozzájárulnak egy adventista gyermek- és ifjúsági program megvalósításához, Romániában. Takarékoskodjunk és tegyünk félre pénzeszközöket, hogy a segítségével még sokan megismerhessék Jézust és az Ő
nagy szeretetét.

Tények
• Románia a Fekete-tenger partján fekszik.
• A román, a „román nyelvek“ egyike, a latinból származik.
Bizonyos szempontból ez nyelvtanilag közelebb áll a
latinhoz, mint a testvérnyelvek: olasz, spanyol, portugál és
francia.
• Traian Vuia (1872-1950): 1906-ban elsőként épített
önerőből felszálló gépet; ötven métert repült vele.

Aktivitás
Fessétek ki Románia zászlaját
A zászló három egyenlő szélességű függőleges sávból áll.
A sávok színe sorrendben: királykék, sárga és piros.
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8. szombat, 2016. november 19.

ZONGORÁÉRT IMÁDKOZOTT

A Pra
For P

Franciaország
Máté 12 éves, és Franciaország fővárosában,
Párizsban él (keressétek és mutassátok meg a térképen). Szeret olvasni, rajzolni és tornázni. De
atthieu (Matthew) is 12 years
old and lives in the city of Paris,
mindennél jobban szeret zongorázni. Máté elmesélteM
nekünk,
hogyan
France [locate on map]. He enjoys
reading, drawing, and gymnastics. But
he especially likes to play the piano.
hallgatta meg Isten az ő imáját.
Matthew will tell us how God answered a
[Let a junior-age
boy tell this first-person
(Megjegyzés: Kérjetek meg egy hasonló korú fiút,story.]
hogy
olvassa
fel,
Matthew’s Music
vagy mondja el a történetet első személyben.)
I love music, and from the time I was

Máté muzsikája

Adventist Mission Inter-European Division

special prayer for him.

little I wanted to learn to play a musical
instrument. My family has a small organ,
so when I was eight years old, I started
taking group piano lessons. But without a
piano on which to practice, it was hard to
keep up with the class. I asked my mother
if we could get a piano. She told me that
pianos are very expensive and that we did
not have the money for one. But she did
offer to pray for a piano.

Szeretem a zenét, és amióta csak eszemet tudom, mindig szerettem
volna játszani valamilyen hangszeren. Volt egy kis orgonánk, így hát
18
zongoraórákat vettem. De zongora nélkül nem volt
könnyű felkészülni az órákra. Megkérdeztem édesanyámat, nem tudnánk szerezni egy
zongorát? Megmagyarázta, hogy a zongorák nagyon drágák, és hogy
nekünk nincs rá pénzünk. De azt mondta, hogy imádkozhatunk egy
zongoráért.
4Q16 Children.indd 18

Látogatás
Egyszer az anyukámmal meglátogattuk az egyik barátnőjét. Nagyon kedves asszony volt, és hagyta, hogy nézzem a tévében a gyermekműsort, miközben édesanyám és ő beszélgetnek. A gyerekek énekeltek, és én hallottam a háttérben a zongorakíséretet. S csak ekkor
vettem észre, hogy ennek a néninek van zongorája. Megfordultam és
jobban szemügyre vettem. Valóban csodálatos zongora volt! „Hű, de
szép zongorája van!“, mondtam hangosan.
„Igen“, válaszolta anya barátnője. „Te tudsz zongorázni?“
„Hát, járok zongoraórákra“, újságoltam, „csak nekünk nincs zongoránk“. „Nagyon szeretnék egy zongorát, mivel most egy kis orgonán
tudok csak gyakorolni, és így nehezen tudok lépést tartani.“
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Matthieu

The Visit

One day my mom
friend of hers. The
offered to let me w
while she and Mom
of children singing
piano playing in th
when it dawned on
had a piano. I turn
at it. It was really n
great piano!” I said
“Yes,” the woma
the piano?”
“Well, I’m takin
“but we don’t have
because now I prac
and it’s hard to kee
students in my clas

Do You Want I

Mom’s friend tur
asked, “Do you wan

Szeretnéd ezt a zongorát?
Anya barátnője megkérdezte édesanyámat: „Akarjátok ezt a zongorát? Én már nem játszok rajta, igazán kár érte, hogy csak itt álljon és
fogja nekem a port.“
Anyura néztem, majd a barátnőjére, még a lélegzetem is elállt. Ez
válasz volt az imánkra! Végre lesz egy igazi zongorám, amelyen gyakorolhatok!
„Már néhány hete imádkozunk egy zongoráért“, mesélne neki az
anyukám. „Úgy tűnik, hogy Isten rajtad keresztül válaszol az imánkra.“
Anya megölelte a barátnőjét, és megköszönte neki.
Anya barátnője örült, hogy a zongora jó az otthonra talált. „Tudod
te, hogy egy évvel ezelőtt a zongorát oda ajáltam másnak“, mesélte.
„Azt mondták, hogy kell nekik, de miután jobban átgondolták és megnézték, rájöttek, hogy a negyedik emeleti lakásukba sehogy sem tudják
felvinni és betenni. Hát ezért maradt itt ez a zongora, várta az új tulajdonost.“ felém fordult és mosolyogva mondta: „Most már meg van ki
lesz az új tulajdonosa.“
Anya megbeszélte, mikor fogják átköltöztetni a zongorát. Amikor
meghozták, alig vártam, hogy kipróbálhassam. Előbb eljátszottam azt,
amit korábbról tudtam, aztán elkezdtem gyakorolni az újabb, jelenlegi gyakorlatokat. Az év végéig sikerült utolérnem az osztálytársaimat,
akik sokkal jobban játszottak, mint én. Az év végén a zenetanárom kijelentette, hogy van zenei tehetségem.

Alkalom a szolgálásra
A gyülekezet megkért, hogy a gyülekezeti orgonán muzsikáljak a
közös istentiszteleti énekléskor. Boldog vagyok, hogy ezt megtehetem
Istenért és a gyülekezetemért. Megtanultam játszani kottából, de hallásból is tudok.
Nemrég az ifjúsági kórus is megkért, hogy kísérjem őket a zongorán, amikor koncertet tartanak. Jól érzem magam, amikor szolgálhatok
Istennek valamivel, mit szeretek csinálni, mint például zongorázni.

Tények
• A világ második, legtöbbet tanult nyelve a francia
(mindjárt az angol után).
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• Franciaország a leglátogatottabb ország a világon, több
mint 80 millió vendéget vonz évente.
• A híres párizsi Eiﬀel-torony belépési pontként
(bejáratként) épült 1889-ben, a párizsi világvásár
alkalmából. Jelenleg ez a leglátogatottabb műemlék a
világon.

JÉZUS A LEGJOBB TANÍTÓNK
Franciaország

Photo: Crissy Pauly, freeimages.com

9. szombat, 2016. november 26.

Aureli és Eloide a családjukkal együtt FranAurely and
ciaország déli vidékén élnek. A szüleiktől megtanulták, hogy minden élethelyzetben bízzanak
Jesus,
Istenben. Nemrégiben ez a két kislány azt is megtanulta,
hogy Our
Jézus a Best T
legjobb Tanítójuk.
[OH-reh-lee] and Elodie
Aurely
[EH-loh-dee] and their family live

A vizsga

in southern France [locate on map]. Their
parents have taught them to trust God in
every situation. Not long ago both girls
learned that Jesus is the best teacher.

Adventist Mission Inter-European Division

A matematika egy nehéz tantárgy Aureli számára. Néha úgy tűnik
neki, hogy bármilyen sokat tanulja is a matematikát,
még mindig nem
The Final Exam
Math is difficult for Aurely. Sometimes
érti.
it seems that no matter how hard she
studies, she doesn’t understand some of
her math.
Egyszer Aureli szomorúan jött haza az iskolából,
és miközben leOne day Aurely came home from school
and
put
her books downvizsgája
with a sigh. The
tette a táskáját, nagyot sóhajtott. Másnap fontos matematikai
next day was an important math exam, and
she
was
worried.
Her
grade
the class
kellett, hogy legyen, és ő nem volt rá felkészülve. Ez
a dolgozatfor dönti
was determined by how she did on this
test.
She
opened
her
math
book
began
el, hogy milyen jegyet zárnak le neki matematikából.
Kinyitotta a and
magoing over the lessons. But she had trouble
concentrating and didn’t understand
tekkönyvet és elkezdte lapozni. Nem igazán tudott összpontosítani, és
20
nem is értette, amit olvasott. Csalódottan csuka be újra a könyvet.
„Mi a baj?“, kérdezte az anyukája, mert látta a lánya csalódott arckifejezését.
„Hát ez a matematika…“, mondta Aureli, „holnap fontos ellenőrzőt
írunk, én meg semmit nem értek.“
„Imádkoztál már?“, kérdezte gyengéden az anyukája. „Istennek
gondja van ránk. Egyszerűen csak kérd meg, hogy nyissa meg az elmédet, hogy mialatt tanulsz, megértsed azt, amit tanulsz.“
4Q16 Children.indd 20
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how to do some
Frustrated, she sl
“What’s wron
sensing Aurely’s
“It’s math, Mo
“Tomorrow is th
understand some
“Have you pra
her gently. “God
Just ask Him to
you understand
“Thanks, Mom
to her room and
her math book a
again. An hour l
that this time sh
That night she w
confident about
The next day
Aurely asked Go

„Köszönöm, anya“, mondta Aureli, és elment a szobájába. Imádkozott, majd kinyitotta a könyvet meg a füzetet és elkezdett tanulni. Egy
óra elteltével Aureli rájött, hogy ez alkalommal megértette, amit tanult.
Aznap éjjel egyfajta biztonságérzettel tért aludni.
Másnap, mielőtt elindult az iskolába, megkérte Istent, juttassa eszébe mindazt, amit megtanult. A szülei megígérték neki, hogy az ellenőrző idején ők is imádkozni fognak érte. Örült, hogy aznap az első órája
a matematika volt, s ha már egyszer megírta az ellenőrzőt, más tantárgyakra is jobban oda tud figyelni.

Isteni segítség
Amikor becsöngettek, Aureli leült a helyére, a tanárnő pedig bejött és szétosztotta az ellenőrzőket. Amikor a tanárnő azt mondta, hogy
elkezdhetik a kidolgozást, Aureli megfordította a tesztet és elkezdte
olvasni. Mosolygott, amikor észrevette, hogy megértetet a kérdést, és
hogy a pontos választ is ismeri. Voltak könnyebb és nehezebb kérdések,
de Aureli még csengetés előtt minden kérdésre válaszolt.
Miután átadta az ellenőrőzt, hálát adott Istennek azért, hogy eszébe
juttatta mindazt, amit megtanult. De azért mégsem volt biztos benne,
hogy milyen jegyet fog kapni. Egy héttel később visszakapták az ellenőrzőket, és Aureli jó jegyet kapott. Aznap este elmondta a szüleinek,
hogy jó jegyet kapott matematikából, és aztán együttesen hálát adtak
Istennek azért, hogy meghallgatta a lány imáját.
Aureli megtanulta, hogy fontos tanulni, és fontos imádkozni, de a
legjobb, ha ezt a kettőt kombinálva tesszük. „Imádkozzatok, amikor
tanultok, imádkozzatok az órán; és aztán adjatok hálát Istennek, hogy
meghallgatta imáitokat“, mondja. „Istenre mindig támaszkodhattok. Ő
meghallja imáitokat. Meghallgatja és segít, hogy a kellő időben eszetekbe jusson mindaz, amit megtanultatok. Isten valóban válaszol az
imákra!“

Eloide szavalata
Eloide 8 éves. A tanító bácsija feladott neki egy verset, amit fejből meg kellett tanulnia, de ő nem tudta, hogy ez hogy fog majd neki
sikerülni. Anyukája bíztatta, hogy versszakonként tanulja a verset, de
Eloide számára ez „lehetetlen küldetésnek“ bizonyult. „És miért ne
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imádkozhatnánk?“, kérdezte az anyukája. Az anyuka és Eloide együtt
imádkozott azért, hogy a lány jól megjegyezhesse a verset.
Az anyuka és Eloide együtt tanulták a verset, s a lány hamarosan
kezdett bízni abban, hogy sikerül neki fejből megtanulnia.
Még mielőtt eljött az alvás ideje, Eloide már betéve tudta a verset.
Még csak a vers hangsúlyozásán kellett javítania. Aznap este, miután
lefeküdt és eloltotta a lámpát, Eloide hangosan szavalt az ágyában.
„Köszönöm Jézusom, hogy segítettél nekem és megjegyezhettem a
verset“, imádkozott magában.
Amikor eljött a versmondás napja, Eloide és az anyukája még egyszer imádkoztak azért, hogy a lány jól elmondhassa a verset. Az iskolában, az egész osztály előtt állva, Eloide magabiztosan elszavalta az
egész verset. Aztán már alig várta, hogy otthon elmondhassa az anyukájának, hogyan segített neki Jézus, hogy szépen elszavalhassa a verset.
Eloide így szólt: „Tudom, hogy bízhatok Jézusban, mert segíteni fog, amikor segítségre van szükségem. Örülök, hogy anyukámmal
együtt imádkozhatok mindazért, amiben nem vagyok biztos.“

Missziós sarok
• Az első adventista misszionárius Franciaországban D. T.
Bourdeau volt, 1876-ban.
• Franciaországban 122 gyülekezet és 13,712 adventista hívő van.
• Franciaországban ugyan nincs kórházunk, de van idősek
otthona, a „Le Foyer du Romarin“, vagyis Rosemary Háza.

10. szombat, 2016. december 3.

BARÁTOKAT JÉZUSNAK

Kylian

Franciaország
Ma két fiúról fogunk olvasni és megtudjuk,
hogyan szereztek barátokat Jézusnak. Kylian és
Virgil a Collonge-i adventista iskola harmadik
osztályába járnak. Collonge egy Genf melletti
város (mutasd meg a térképen).

K ylia n a nd

Making Friends fo

25
oday we’ll meet two boys and learn how
T
they made friends for Jesus. The boys,
Kylian [KEE-lee-ahn] and Virgil [VIHR-

jehl] are in the third grade at the Adventist
school in Collonges [koh-LOHNJ], France,

rode away on hi
The next day
to visit again. Ky
to church with h
what they would

Gyermek, könyv, áldás
Egyszer két fiatalasszony látogatta meg Kylian anyukáját. Kint ültek és arról beszélgettek, mennyire élvezik ezt a meleg őszi napot. A fiú
látta, hogy ez a két nő dohányzik. Néhány percig szemlélte őket, majd
rájuk szólt: „Nem jó, hogy dohányoznak; nem tudják, hogy rákbetegséget kaphatnak?“ A fiatalasszonyokat meglepte a fiú megjegyzése, de
azért nem haragudtak rá.
Kyliannak eszébe jutott a könyv, amely arról szólt, hogyan őrizhetjük meg az egészségünket. Beszaladt a szobába, megkereste a könyvet
és megmutatta az édesanyja barátnőinek. Mialatt Kylian kerékpározott,
a fiatalasszonyok átlapozták a könyvet.
A két nő másnap ismét eljött. Kylian ekkor meghívta őket az imaházba. A fiú nem tudta, hogyan fognak majd reagálni, de ők csak elmosolyodtak és megígérték, hogy szombaton velük együtt fognak elmenni
az imaházba. Már Kylian is mosolygott!
Az édesanyja barátnőinek tetszett az istentisztelet és megkérdezték,
hogy máskor is eljöhetnek-e? Azóta ez a két fiatal nő szinte minden
szombaton ott van az imaházban. Szeretnének megkeresztelkedni és
csatlakozni Isten családjához.
Kylian és az ő anyukája nagyon boldog, hogy ez a két nő ma már
Jézus krisztus követője. Kylian mondta: „Tudom, hogy bátran elmondhatom az embereknek, hogy Isten szereti őket. Én meghívom az embereket a gyülekezetbe, és ezt te is megteheted!“

Virgil különös barátja
Kyliannal együtt Virgil is az adventista általános iskola harmadik
osztályába jár. Szereti a tudományt és úgy gondolja, hogy egyszer majd
tudós lesz.
Virgil másoknak is beszél Isten szeretetéről. Például beszélt a barátjának Jean-Luke-nak, aki egy órányi utazásra lakik tőle. A fiúk a parkban ismerkedtek meg. Együtt játszadoztak, és közben összebarátkoztak.
Virgil megkérte a szüleit, hadd mehessen el Jean-Luke-hoz játszani. Így
aztán a két fiú szülei is jó barátok lettek.
Akkor Virgilék Collongeba költöztek. Virgilnek hiányzott a barátja ezért gyakran megkérte a szüleit, hogy vigyék el őt Jean-Luke-hoz.
Egyik pénteken Jean-Luke jött Virgilhez látogatóba. Szombat reggel

26

mindnyájan szépen felöltöztek, hogy elmenjenek az imaházba. JeanLuke tudta, hogy a barátja adventista, de még soha nem ment el vele
a gyülekezetbe. Jean-Luke-nak nagyon tetszett a szombatiskolában, és
különös örömmel hallgatta a bibliai hithősökről szóló történeteket.
Mielőtt hazaindult volna, a fiú megkérdezte Virgil szüleit, hogy
eljöhet egy másik pénteken is, hogy szombaton elmehessen velük az
imaházba. Jean-Luke a szüleinek is beszélt Virgil imaházáról. S habár
Jean-Luke szülei nem adventisták, megengedték a fiúnak, hogy Virgillel együtt eljárjon az imaházba.
Egyszer Jean-Luke felhívta Virgil szüleit, hogy megkérdezze, eljöhet-e pénteken és ott alhat-e náluk. Így a fiúk szombaton ismét együtt
mentek a gyülekezetbe, délután pedig boldogan sétáltak együtt. JeanLuke azóta mindig megkéri a szüleit, hogy vigyék el őt a szombatiskolába. A szülei elhatározták, hogy ellátogatnak a városukban levő adventista imaházba. Azóta már mindnyájan együtt járnak az imaházba.
Virgil már nem vezeti Jean-Luke-t az imaházba, hanem örül annak,
hogy a barátja a szüleivel együtt jár az imaházba.
„Nagyon örülök, hogy meghívtam a barátomat az imaházba, mert
most már ő is jobban megismerte és megszerette Jézust. Tehát még egy
személy, nem is egy, hanem három személy, aki megismerte Istent. A
szüleim azt mondják, hogy misszionárius vagyok, mivel meghívtam a
barátomat a gyülekezetbe. Én meg most azon gondolkodom, hogy kit
fogok legközelebb meghívni.“
Gyerekek! Kylianhoz és Virgilhez hasonlóan mi is lehetünk misszionáriusok. Meghívhatjuk a barátainkat, a szomszédjainkat, a családtagjainkat, akik még nem járnak az imaházba. Ki tudja még, hogy milyen
jó dolog származhat belőle. Talán a mi gyülekezetünk is hamarosan
megtelik emberekkel, akik ezt mondják majd: „Egy gyermek hívott
meg az imaházba“.

Tények
• A leghíresebb kerékpárverseny-út a világon, a Tour de
France, a francia tájon kanyarog át.
• Franciaországban 40000 kastély van (kastélyok, kúriák,
paloták).
• Franciaországban több mint 300 féle sajtot készítenek.
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11. szombat, 2016. december 10.

ANGYALOK A PARKBAN
Közép-Kelet

A mai történet egy misszionárius családról
“Karl”
szól, amely egy olyan országban él, amit elképzelni se tudunk. Ők valahol a Közel-Keleten
At The P
laknak, az észak-afrikai földrész és az Arab-félszigetAngels
keleti tájai között.
(Mutasd a térképen.)
oday’s story is about a missionary
daddy, and
T
family who lives in a country
The young
somewhere
in
the
Middle
East—an
area
in becomin
A világnak erről a tájáról sokan elköltöznek más
helyekre, s ezt a
that stretches from northern Africa east to
teaching h
the
Arabian
Peninsula.
[Locate
on
a
map.]
Then Da
jobb élet reményében teszik. Sok menekült érkezik Many
az európai
orszáMiddle Eastern refugees are
into the pa
w
coming toszombati
countries in Europe—such
gokba, mint amilyen Ausztria is. Ezért a tizenharmadik
ado- as wondered
him. But h
Austria, where part of our Thirteenth
young man
Sabbath
Offering
is going this quarter. In
mányaink egy részével Ausztriát fogjuk támogatni. A
mai
történetünkKarl retu
today’s story, we can see a little bit of what
and then re
it’s like for Christians in the Middle East.
ből megtudjuk, milyen az kereszténynek lenni a Közép-Keleten.
back and la
At the Park
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A parkban

“Karl,” how would you like to go play in
a park?” Daddy asked.
“Yippee!” Karl shouted as he ran to get
his shoes and jacket. Daddy bought some
drinks at a small shop and sat down at a
table where he could watch Karl play.

„Karesz, mit szólnál, ha elmennénk a parkba játszani?“, kérdezte
az apuka a fiát.
The Strange
Visitors és a
„Hurrá!“, kiáltotta Karesz, és futott, hogy felvegye
a kabátját
A few minutes later a young man
into the park. He sat near Karl’s
cipőjét. Ők ketten beültek az autójukba és a park feléwalked
hajtottak.
24
„Megérkeztünk“, szólt az apuka, miközben leparkolt. Segített Karesznek kigombolni a kabátot, s aztán besétáltak a parkba. Az apa vett
a trafikban valami innivalót, aztán olyan helyre ült, ahonnan szemmel
tarthatta a játszadozó gyereket.
4Q16 Children.indd 24

Különös látogatók
Néhány perccel később egy fiatal férfi lépett be a parkba. Leült Karesz papája közelében, és a két férfi beszélgetni kezdett. A fiatalember
titokban a kereszténység felől érdekelődött, és apa beszélt neki Istenről.
Akkor apa észrevett néhány embert. Azon gondolkodott, hogy vajon őt figyelik? De folytatta a beszélgetést ezzel a fiatalemberrel.
Karesz odament az apukájához, ivott vizet, majd folytatta a játékát.
Később ismét odament az apukájához, a vállára tette a kezét, majd egy
ki idő múlva ismét visszament játszani. A furcsa emberek azonban még
mindig ott álltak a közelükben,

28

shoulder fo
returning t
men remai

Followed

Finally D
called Karl
the park en
with the yo
as he saw t
get up from

Kísérik
Az apuka végül felállt, magához szólította a fiát, és elindultak a
kijárat felé, miközben az apuka tovább beszélgetett a fiatalemberrel. Az
apukában meghűlt a vér, amikor látta, hogy az ismeretlenek is felkelnek
és követik őket. „Mi történik itt“, merült fel benne a kérdés. „Vajon
ezek az emberek kémek lehetnek? Istenem, kérlek, vigyázz ránk.“
Karesz és az apukája felkapaszkodtak a lépcsőn és elindultak az
autójuk felé. Az apuka egy pillanatra hátra nézett és látta, hogy az emberek távolodnak a parktól.
Az apuka és a fia beültek az autóba és hazaindultak. Karesz útközben elég hallgatag volt, miközben apa azon töprengett, vajon a fiú
észrevette, hogy ő ideges lett.

„Angyalokat láttam!“
Otthon az anyuka köszöntötte őket. „Anya, ma angyalokat láttam.
Angyalok voltak!“
Az anyuka letérdelt a fiú mellé: „Igen? És hol láttad őket?“
„A park bejárati lépcsőjénél“, magyarázta Karesz. Az apuka lerogyott a székre. Azért mentek el azok az emberek olyan hirtelen, amikor kijöttünk a parkból, gondolkodott. Én nem láttam az angyalokat, de
Karesz látta! Az apuka csendben hálát adott Istennek, amiért vigyázott
rájuk, mialatt ő bizonyságot tett a fiatalembernek, aki szerette volna
megismerni Jézust egy olyan országban, ahol kereszténynek lenni nagyon veszélyes.
Karesz és a szülei misszionáriusok egy veszélyes vidéken. Adományaink és imáink a világszerte élő misszionáriusokat támogatják.
Köszönjük az adományaitokat, amelyek segítségével még más, olyan
helyekre is elküldhetjük a bátor misszionáriusainkat, ahol szükség van
rájuk.

Missziós sarok
• A világ sok részében nehéz, sőt veszélyes beszélni a
hitünkről más embereknek. Imádkozzatok azokért az
embereinkért, akik ezekben az országokban dolgoznak.
Imádkozzatok Isten oltalmáért, és hogy adjon nekik
bölcsességet, hogy megtalálják azokat, akik őszintén

29

vágyakoznak, és szeretnék megismerni Istent.
Imádkozzunk azért, hogy a misszionáriusok, akik ott
dolgoznak, tudják, hogyan kell megközelíteni az embereket
oly módon, hogy az Istent dicsőítse, de ne veszélyeztesse az
életüket.
• Sok menekült éppen a Közel-Keletről menekül, és otthonát
elhagyva Európába jön.
• A tizenharmadik szombati adományaink egy részével
ebben a negyedévben a nemzetközi adventista imaház
felépítését támogatjuk, Bécsben (Ausztria).

Ételreceptek
Humus
Ez a klasszikus kenyérkrém a Közel-Keletről származik, és nagyon
tápláló meg könnyen elkészíthető. Kenyérrel vagy friss zöldségfélével
tálaljuk.
1 konzerv csicseriborsó, lecsorgatva,
(a léből 1/3 csészével félreteszünk).
3 evőkanál citromlé
1/3 csésze szezámmag
1 gerezd zúzott fokhagyma
½ teáskanál só
Apróra vágott, friss petrezselyem a tálaláshoz.
Kenyérfélékkel, sóskeksszel vagy nyers zöldséggel esszük, ki mint
szereti.
A turmixgépbe beletesszük a csicseriborsót, a félretett lét, a citromlét, szezámmagot, a foghagymát, sót. Mindezt elturmixoljuk, amíg sima
és egységes krémet kapunk.
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12. szombat, 2016. december 17.

JÉZUS A BARÁTOM
Fülöp-szigetek
A mai történetünk egy fülöp-szigeteki
kisfiúról szól. Tudtátok-e, hogy Ausztriában, Bécsben, sok fülöp-szigeteki ember él?
Közülük sokan eljárnak a szombati istentiszteletekre. A tizenharmadik
szombati adományainkból új épületet kap ez a nemzetközi gyülekezet.

Mohamma

Jesus Is My Friend

our story is about a boy from the
Adventista iskola Today
Philippines. Did you know that there

are many people from the Philippines who
are living in Vienna, Austria? Many of
them go to Sabbath school and church at
the International Seventh-day Adventist
Church there. Part of our Thirteenth
Sabbath Offering will go to help construct a
new building for this church.

Adventist Mission Inter-European Division

Muhamed a fülöp-szigeteki Zamboangában él, s habár a családja
muzulmán, ő azonban az adventista iskolába jár.
Muhamed a városi iskolába járt, amikor valaki beszélt az édesapjának az adventista iskolánkról.
An Adventist School
Mohammadrenoválni
lives in Zamboanga,
A szülei megnézték az iskolát. A régi épületet
kellett,
Philippines. Even though his family is Muslim,
Mohammadhamarosan
studies at an Adventist
és az igazgató mondta is nekik, hogy a renoválásra
sorschool.
keMohammad had been attending another
in the city
when someone
told his se
rül. Muhamed szülei azonban nem figyelték school
a tetőt,
amely
beázik
father about the Adventist school.
a számítógép kilyukadt képernyőjét. Csak a boldog
látták,
His parentsgyerekeket
visited the school. The
old
building needed much repair, and the
akik szerették a tanáraikat, tanítóikat, akik viszont
őszintén
törődtek
principal explained that the school would a
replaced soon. But Mohammad’s parents
gyerekekkel. Úgy döntöttek, hogy Muhamedetbe
beíratják az adventista
didn’t see the leaky metal roof or the holes
iskolába.
26

A kedvetlen új diák

4Q16 Children.indd 26

Muhamed nem kívánt iskolát és barátokat cserélni. De engedelmeskedett a szüleinek. Az első nap azzal a gondolattal lépett be a tanterembe, hogy vajon lesznek-e majd barátai? Még el sem kezdődött a tanítás,
máris odament hozzá néhány gyerek és köszöntötte. Az ebédidőben
néhányan meghívták az asztalukhoz, és hogy játsszon velük az ebédszünetben. A nap végén Muhamednek máris volt néhány barátja. Talán
nem is lesz olyan rossz ez az új iskola!
Bizonyos idő elteltével Muhamed így szólt: „Szeretem az iskolámat! Örülök, hogy cserkészek is vannak a gyerekek között. Különösen
szeretem a táborozást és az új ügyességek elsajátítását, mint amilyen a
csomókötés. És szeretek új énekeket tanulni.
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Az új iskola
Az év vége felé a tanító bácsijuk bejelentette, hogy mire visszajönnek a nyári szünetről, új iskolájuk lesz. Mindnyájan nagyon örültek. A
diákok segítettek a tanároknak kirámolni a szekrényeket és leszedni a
polcokat.
Muhamed és a családja elmentek nyaralni, úgyhogy ő nem is látta,
amikor lebontották a régi iskolát és a helyébe újat emeltek. De a nyaralás után, amikor elérkezett az új tanév, meglepődve nézték a szép, új
iskolát. Bizonyos termeket még be kellett meszelni, ezért bizonyos órákat az imaház helyiségeiben tartottak, amíg elkészülnek a tantermek.
Mindenki nagyon boldog és izgatott volt.
Muhamed nagyon szereti az iskoláját, mégis állítja, hogy nem an�nyira az épület a fontos, mint amennyire az, ami benne történik. „Ebben az iskolában megtanultam Istenhez oly módon imádkozni, amely
a segítségemre van abban, hogy megértsem: Jézus a barátom“, vallja
Muhamed. „Megtanultam szeretni Istent.“

Megtanulni szeretni Istent
Napjainkban, a fülöp-szigeteki és más országokból jövő emberek
megtanulják szeretni Istent a bécsi Nemzetközi adventista gyülekezetben. A tizenharmadik szombati adományaink hozzájárulnak az új imaház felépítéséhez. Köszönjük az önkéntes adományaitokat!

Missziós sarok
• 1970-es és 1980-as években egészségügyi dolgozókból volt
hiánya az országnak, ezért az osztrák kormány meghívta
a fülöp-szigeteki egészségügyi dolgozókat, hogy éljenek és
dolgozzanak Ausztriában.
• A fülöp-szigeteki egészségügyi nővérek közül többen
adventista hívők voltak. Ők abba a gyülekezetbe jártak,
amelyből később kialakult a nemzetközi gyülekezet.
• Ez az épület azonban nagyon öreg és dohos.
• A tizenharmadik szombati adományaink egy részével egy
új nemzetközi imaház felépítését támogatjuk.
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Aktivitás
1. A felső sávot fessétek ki pirossal.
2. A középső sáv fehéren marad.
3. Az alsó sávot fessétek ki ismét pirossal.

LELKI OTTHONA

Photo: Wien Adventhaus, via Facebook

13. szombat, 2016. december 24.

Mission Inter-European Division

Jusin egy kínai kislány. Szeret zongorázni
és ez nagyon jól megy neki. Annyira jól zonYu x in
gorázik, hogy a családja eldöntötte, elküldi őt
a bécsi Prayner Conservatory (zeneakadémiára). A
Ausztria
azonban
Place
to naCall Ho
gyon messzire van Jusin otthonától – több, mint 7,000 km-re!
uxin (YOU-shin) is a girl from China.
Adventist church
She likes to play the piano and she
pastor. “Maybe thi
Jusin anyukája amiatt aggódott, hogy a lánytY
majd
elfogja
a honbecame
very good
at it. She became
so
but she wasn’t will
good that her family decided to send her to
yet. You
vágy, ezért azt ajánlotta neki, hogy találja meg a lelki
azaz
egy Adventist
a famousotthonát,
music school called
the Prayner
pork, and wasn’t re
Conservatory in Vienna, Austria. Austria is
Church in Vien
olyan egyházat, ahol istentiszteletre járhat.
a long way from Yuxin’s home in China—
But when she ar
more than 7,000 kilometers (4,000 miles)!
found the Internat
Her mother was worried that Yuxin
Jusin és az anyukája keresztény hívők, és vasárnaponként
eljártak
might get homesick being so
far away, so shea Adventist Church
contacted Pastor F
encouraged her daughter to “Find the spirit
templomba. Egyszer azonban Jusin anyukája a Biblia
közben
up Yuxin from the
of home” inolvasása
Vienna, meaning that
she should
find a church where she could worship.
Yuxin and her mother are Christians, and
they used to worship together in a Sundaykeeping church in China. But one day when
Yuxin’s mother was reading the Bible, she
noticed that the seventh day of the week
was God’s holy day. She shared what she
had learned with Yuxin, who was surprised.
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felfedezte, hogy a szombat a hét hetedik napja, azaz Isten nyugalomnapja. Az anyuka erről Jusinnal is beszélt, aki ugyancsak meglepődött.
Imádkozott: „Uram, mutasd meg nekem, hogy amit anya mondott az
valóban igaz-e“.
Jusin nemsokára ellátogatott az adventista imaházba, ahol elbeszélgetett a lelkipásztorral. „Talán ez mégis igaz“, gondolkodott, de
azért még nem volt felkészülve arra, hogy ő is adventista legyen. Jusin
ugyanis szerette a sertéshúst, és erről nem kívánt lemondani.

A bécsi gyülekezet
Bécsbe érve az Interneten rátalált az adventista nemzetközi imaházra, és felvette a kapcsolatot Felix lelkésszel. A lelkész testér megvárta
Jusint az állomáson, és elvitte őt az autójával a gyülekezetbe. Jusin boldog volt, hogy az adventista imaházban lehetett.
Péntek esténként és szombatonként mindig elment az imaházba.
Nem sok idő elteltével Jusin már úgy érezte magát a gyülekezetben,
mint a saját otthonában. „Mindenki olyan barátságos és kedves“, vallja
a lány.
Jusin egyre többet megtanult a Bibliából és Istenről. Így szólt: „A
prédikáció nagyon megérintett. Gyönyörű volt. Isten megértette velem,
hogy miről kell lemondanom, például a sertéshúsról és a szombati bevásárlásról. Ma már értem, és le is mondtam róluk.“

Elvinni haza
Tavaly májusban Jusin megkeresztelkedett az adventista imaházban és már alig várja, hogy mindent, amit megértett Bécsben, otthon
elmondja az édesanyjának. Azt tervezi, hogy amikor hazamegy, akkor
a Bécsben megtanult bibliai igazságokat elmondja a barátainak és a
szomszédjainak, és reméli, hogy megalapíthat egy kis adventista csoportot az otthonukban. „Tudniuk kell, miért is létezik az adventizmus,
és hogy mi mindent tanultam meg náluk. Isten valóban megmondta nekem, mi az igazság, és most így én is elmondhatom másoknak.“
Jusin csak egy a sok nemzetközi diák között, akik a világ minden
tájáról eljöttek tanulni Ausztriába, és akik most a nemzetközi imaházba
járnak. Szeretnek ide járni, mert olyan ez nekik, mit a második otthonuk.
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Egyre többen és többen járnak ebbe az imaházba, amely egy régi,
dohos épületben van. Új épületre van szükségük. A tizenharmadik
szombati adományaink egy részével ezt a gyülekezeti családot támogatjuk abban, hogy jobb épületet kapjon, és közelebb lehessen a városközponthoz. Köszönjük, hogy ezen a tizenharmadik szombaton átadjátok a nagylelkű adományaitokat, amelyekkel segíthetünk a bécsi
testvéreinken.

Missziós sarok
• Ausztriában az összlakosságnak a 60%-a római katolikus,
6%-a pravoszláv, 6%-a iszlám és 4%-a protestáns vallású. A
többi, 24% nem vallásos.
• M. B. Czechowski, önálló misszionárius, volt az első
adventista hívő, aki Ausztriában evangelizált. Az első,
hivatalos misszionárius előtt J. N. Andrews dolgozott még
Európában, 1874-ben. Czechowski Bécsben halt meg és lett
eltemetve, 1876-ban.
• A Bogenhofen adventista középiskola és teológiai egyetem
az osztrák St. Peter am Hart helységben található.

Aktivitás
Osztrák rizspuding
2 dl rizs
1 liter tej
csipet só
2 dl margarin vagy vaj
4 dl cukor
egy kis reszelt citromhéj
3 tojás
Elkészítése:
1. Főzzük meg a rizst a tejben egy csipet sóval, amíg a rizs puha
lesz.
2. A vajat, a cukrot, a reszelt citromhéjat és a tojás sárgáját jól
elkeverjük.
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3. Finoman felverjük a tojásfehérjét, hogy kemény habot kapjunk, majd az egészet összekeverjük egy tűzálló edénybe rakjuk. 1 órán át sütjük, alacsony hőfokon (160° C).

14. szombat, 2016. december 31.

A TIZENHARMADIK SZOMBATI MŰSOR
Ha tervezitek, hogy a 13. szombaton felléptek a gyülekezet előtt,
akkor a következő javaslatok hasznosak lehetnek a számotokra.

• Gyakoroljatok be 2-3 éneket ebből a negyedévből,
olyanokat, amelyeket a gyerekek szívesen énekelnek.
• Legalább két-három hétig gyakoroljátok a gyerekekkel a
programot.
• Egy vagy két héttel a tizenharmadik szombat előtt,
küldjetek a gyerekektől haza egy üzenetet, hogy
emlékeztessétek a családot a tizenharmadik szombatra.
• Amennyiben nem fogtok fellépni a műsorral a gyülekezet
előtt, akkor a következőket ajánlhatjuk:
• Emlékeztessétek a gyerekeket, hogy hozzák magukkal a 13.
szombati adományaikat. Ha van adománygyűjtő kasszájuk,
akkor bátorítsátok őket, hogy mindig tegyenek bele
valamennyi pénzt, amelyet a 13. szombaton átadhatnak.
• Használjátok ki az alábbi kvíz kérdéseket, a tényeket
és a missziós sarkot ebből a negyedévből a negyedévi
ismereteitek felelevenítéséhez.
• Vendéget is hívhattok, aki beszélni tud nekik ezekről a
negyedévben bemutatott országokról.
Előkészületek: készítsétek el azokat a zászlókat, vagy zászlók képeit, amelyekről a negyedév folyamán szó volt – Ausztria, Franciaország, Olaszország, Románia. Válasszatok ki egy-egy gyereket, akik a
zászlókat fogják tartani. Ehhez a programhoz két elbeszélőre lesz szükségetek, és minél több gyerekre, akik majd felolvassák a kérdéseket. Az
elbeszélő egymást váltva fogják felolvasni a válaszokat.
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EURÓPÁBÓL VIZSGÁZUNK
Első elbeszélő: A negyedév folyamán a következő országokról
hallottunk: (a zászlót tartó gyerekek az ország nevét hallva, lépjenek
előre) Ausztria, Franciaország, Olaszország, Románia. A tizenharmadik
szombati adományainkkal ezekben az országokban élő testvéreinknek
fogunk segíteni.
Második elbeszélő: Ma, a mi speciális szombatiskolai programunkban, amikor „Európából vizsgázunk“, visszaemlékezünk néhány dologra, amit ebben a negyedévben megtanultunk.
1. elbeszélő: Próbáljátok ki, hogy hány kérdésre tudtok helyes választ adni, de ne aggódjatok, ha nem ismeritek az összes választ. Soha
se késő megtanulni valami újat!
2. elbeszélő: Ha úgy gondoljátok, hogy tudjátok a választ a kérdésre, emeljétek fel a kezeteket
1. elbeszélő: Felkészültetek? Kezdjük.
1. kérdés: Melyik egyházdivízióban találhatók azok az országok,
amelyekről ebben a negyedévben szó volt?
1. válasz: Az Inter-Európai Divízióban (IED). Ebben az egyházdivízióban van 2,550 gyülekezet, 548 csoport és 178,380 keresztelt hívő.
2. kérdés: Melyik országban és városban gyülekeznek a hívők az
épület alagsorában?
2. válasz: Az olaszországi Ragusában, Szicília-szigeten. A hívők
csoportja kinőtte a jelenlegi termet, és sürgősen sokkal több helyre van
szükségük. A mi 13. szombati adományaink segítenek nekik abban,
hogy felépíthessék az új imaházat.
3. kérdés: Ebben a negyedévben hallottunk pár gyerekről, akik
felnőtteknek segítettek megtalálni Jézust. Melyik országban történtek
ezek az események?
3. válasz: Romániában. Felkérték az adventistákat, hogy az egészséges életmódra tanítsák az elemista és a középiskolás gyerekeket, a
fővárosban, Bukarestben. Ezeknek az óráknak mind a diákok, mind a
tanárok nagyon örülnek. A tizenharmadik szombati adományainkkal
pénzügyi támogatást nyújtunk ezeknek a programoknak a megvalósításához.
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4. kérdés: A „Marika missziója“ című történetben a kislány az osztálytársainak tett bizonyságot a hitéről, és ennek eredményeként kilenc
gyerek csatlakozott az adventista cserkészekhez. Melyik országban játszódott le ez az eset?
4. válasz: Az olaszországi Ragusában.
5. kérdés: A párizsi történetben egy kisfiúról és az anyukájáról olvastunk, akiknek az imáját Isten csodálatos módon meghallgatta. Mit
kértek az imájukban?
5. válasz: Egy zongorát. Ingyen elkapták az anyuka barátnőjének a
zongoráját, és a kisfiú most a tehetségét Isten dicsőségére használja. A
tizenharmadik szombati adományaink támogatásával Párizsban felépítenek majd egy zsidó - adventista barátságközpontot.
6. kérdés: A közel-keleti menekültek ennek a városnak az adventista imaházában találnak menedéket, mert ott elfogadják és szeretik
őket. Néhányan megkeresztelkedtek. Hogy hívják ezt a várost?
6. válasz: Bécs (Ausztria fővárosa). A bécsi nemzetközi adventista
gyülekezetben különféle országokból származó emberek dicsőítik Istent. Az épület, ahol az istentiszteleteiket tartják, már nagyon öreg és
a falak nedvesek. A 13. szombati adományainkkal egy új imaházépület
felépítését támogatjuk, amely közelebb lesz a város központjához.
7. kérdés: Melyik európai országban hirdették legelőször az adventista tanokat?
7. válasz: Olaszországban. M. B. Czechowski, aki katolikus pap
volt, és aki 1857-ben az USA-ban adventista keresztény lett, nem hivatalos misszionáriusként 1864-ben Bécsbe érkezett.
8. kérdés: Helyes vagy téves az állítás? Válaszoljatok. — Francia
országban nincs adventista kórház.
8. válasz: Helyes az állítás. Nincs adventista kórház, ellenben, létezik idősek otthona, a „Vila Rosemari”. A 13. szombati adományaink
egy részével a párizsi zsidó - adventista barátságközpont felépítését támogatjuk. Az Egyesült Államok és Izrael után Franciaországban él a
legtöbb zsidó.
9. kérdés: Európa melyik országában él a legtöbb barnamedve?
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9. válasz: Romániában. A medvék mellett Romániában még 400
különféle emlős él, a kárpáti zergét is beleértve, amely egy fajta hegyi
kecske.
10. kérdés: Melyik város, amelyről ebben a negyedévben szó volt,
ismert a zenekultúrájáról?
10. válasz: Bécs (Ausztria fővárosa). Sok fiatal iratkozik a bécsi zeneakadémiára. Közülük többen eljárnak a bécsi nemzetközi imaházba,
amelyet e negyedévi adományainkból szintén támogatni fogunk.
11. kérdés: Melyik országból érkeztek az első külföldiek, akik számára a Nemzetközi gyülekezet a második otthonukká vált?
11. válasz: A Fülöp-szigetekről. Egészségügyi nővérek voltak.
Ugyanis akkoriban Ausztriában kevés volt az egészségügyi technikus,
ezért a kormány meghívta a fülöp-szigeteki egészségügyi munkásokat
vendégmunkásnak. Bécsbe érkezve keresni kezdték az adventista gyülekezetet. És meg is találták, ám az istentisztelet német nyelven zajlott.
A prédikátor lánya fordított angolra ezeknek a lányoknak, méghozzá
írásban.
12. kérdés: A negyedévben említett négy ország közül, melyikben
található a legkevesebb adventista gyülekezet?
12. válasz: Franciaországban. Ebben az országban 122 gyülekezetünk van 13,712 keresztelt taggal. Párizsban több gyülekezet is van. Az
egyik ilyen gyülekezet valamikor alagsori mozi-terem volt. Ma ebben
a hajdani alagsori mozi-teremben található a zsidó-adventista barátságközpont. Az adományaink egy részéből új épületet emelnek a növekvő
taglétszám miatt.
13. kérdés: Giuseppe, a ragusai (olaszországi) fiú nagyon szeret az
adventista cserkészklubban, habár ő és a családja nem adventisták. Miért szereti ennyire a cserkészeket, és mit tart a cserkészéletben nagyon
fontosnak?
13. válasz: Giuseppe kijelentette „Sok mindent megtanultam a
cserkészekről. A cserkészeknél nem csak ismereteket szerzek; erkölcsöt, lelki fejlődést, tapasztalatot Istennel.“
14. kérdés: Helyes vagy téves az állítás? Válaszoljatok. Amikor
Kylian, aki a franciaországi Collonge városban levő adventista általános iskola 3. osztályába jár, így szólt a fiatalasszonyokhoz: „Nem jó,
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hogy dohányoznak; nem tudják, hogy rákbetegséget kaphatnak?“, ők
megsértődtek.
14. válasz: Téves. A két fiatalasszony ugyan meglepődött, de nem
sértődött meg. Később meghívta őket, hogy látogassanak el velük
együtt az adventista imaházba. Ma már rendszeresen járnak, és készülnek a keresztségre. A hitetekről való bizonyságtevést nem lehet túl korán elkezdeni.
15. kérdés: A négy fő nyelv közül, amelyet e negyedévben említett
országokban beszélnek, melyik az a nyelv, amely a diákok és az egyetemisták között az egyik leggyakrabban választott idegen nyelv?
15. válasz: A francia a második leggyakrabban választott idegen
nyelv. A „Collonge” Adventista Egyetemen, Franciaországban, a francia nyelv és kultúra elsajátításának a lehetőségét is felkínálja. A „Bogenhofen”, Ausztriában, német nyelvoktatást kínál, míg a Firenzében
levő kollégiumunk olasz nyelvű órákat biztosít azok számára, akik szeretnének megtanulni olaszul.
1. elbeszélő: Reméljük élveztétek ezt a rövid ismertetőt azokról
a dolgokról, amelyeket ebben negyedévben olvasunk, és talán valami
újat is sikerült megtanulnotok!
2. elbeszélő: A mai adományaink nagy hatással lesznek majd mindazoknak az embereknek az életére, akik az említett országokban élnek.
1. elbeszélő: Olaszországban és Ausztriában, adományaitok biztosítani fogja azokat az új és nagyobb épületeket, amelyekre olyannyira
szükségük van. Franciaországban az adományaitok segítségével új, zsidó-adventista barátságközpont épül; Romániában viszont olyan programokat támogatunk az adományainkkal, amelyek több ezer gyerek és
középiskolás fiatal életére fognak pozitívan hatni az állami iskolákban
megszervezett szemináriumok és egészséges életmód-oktató programok révén.
2. elbeszélő: Köszönjük, hogy nagylelkűen támogatjátok adományaitokkal az Adventista Missziót és minden missziós tevékenységet.
ADAKOZÁS
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Color
The Flags
AKTIVITÁS

Fessétek ki Franciaország zászlaját
flags of the two countries where our Thirteenth Sabbath Offering will
1. Color
A baltheoldali
függőleges sáv királykék.
be going to in the Inter-European Division.
2. A középső sáv fehér.
3. A jobb oldali függőleges sávot Fpirosra
fessétek.
RANC
E
DIRECTIONS

Color left vertical stripe ro
blue.

Leave middle vertical strip
white.
Color right vertical stripe
bright red.

Color The Flags
Fessétek ki Olaszország zászlaját
the flags of the two countries where our Thirteenth Sabbath Offering will
1. Color
A bal
oldali függőleges sávot zöldre fessétek.
be going to in the Inter-European Division.
2. A középső sávot hagyjátok fehéren.
ITALY
3. A jobboldali függőleges sávot Fpirosra
R A N fessétek.
CE
DIRECTIONS

Color
D I R left
E C vertical
T I O N Sstripe bri
green.
Color left vertical stripe ro
Leave
blue.middle vertical stripe
white.
Leave middle vertical strip
Color
right vertical stripe
white.
bright red.
Color right vertical stripe
bright red.
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FRANCIAORSZÁGI ÉTELRECEPTEK
tok.

Vichyssoise (tejszínes-burgonyás póréhagyma leves)
Ez a klasszikus francia levest nyáron hidegen, télen forrón tálaljá1 evőkanál vaj vagy margarin
3 közepes póréhagyma, vágjátok le a fehér részt (3 csésze)
1 közepes csokor kapor, apróra vágott vagy őrölt
1 gerezd foghagyma,
3 nagy, piros vagy fehér burgonya, megtisztított és karikákra vágott
1 szál kakukkfű
½ tejföl (nem kötelező)
¼ apróra vágott friss metélőhagyma

Elkészítése:
1. Először is, olvasszuk meg a vajat egy nagy serpenyőben,
közepes lángon. Adjuk hozzá a póréhagymát, kaprot és
foghagymát, majd lefedjük és csökkentjük a lángot alatta.
Főzzük 20 percig, időnként megkeverve, amíg a kapor és a
póréhagyma szétolvad, vagyis puha nem lesz.
2. Növeljük alatta a hőmérsékletet közepesre. Amikor a
póréhagyma sisteregni kezd, egy kis bort öntünk bele és
1-2 percig futtatjuk. Rátesszük a burgonyát, a kakukkfüvet
és felöntjük 5 csésze vízzel. Növeljük a lángot és fedjük
le, főzzük még legalább 45 percig, vagy amíg a burgonya
teljesen megpuhul. Vegyük ki belőle a kakukkfüvet és
merülős turmixgéppel készítsünk belőle pürét. Ha szeretitek
és fogyasztjátok, akkor tehettek bele tejszínt. Ízlés szerint
sózzátok, borsozzátok, és aprított metélőhagymával
díszítsétek.
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Következő negyedévi terveink
A következő negyedévben a Transzeurópai Divíziót (TED) fogjuk
nektek bemutatni. Konkrét projektek a következők:
- Új imaház, Dublinban (Írország).
- Új kollégiumi hálószobák a Maruševeci adventista középiskolában (Horvátország).
- Evangéliumi ifjúsági központ a Bethel adventista gyülekezetben,
Oslóban (Norvégia).
- Hope Channel (ReményTV) TV stúdiót, Varsóban (Lengyelország).

További adatforrások
Az alábbi linkek segítségével bővíthetitek ezt az anyagot:
Olaszország: http://bit.ly/nationalgeoitaly
Románia: http://bit.ly/kidsromania
Franciaország: http://bit.ly/nationalgeofrance
Ausztria: www.atozkidsstuff.com/austria.html
A segítségetekre lehet még:
Inter-Európai Divízió: eud.adventist.org
Ausztriai Unió: www.adventisten.at
Francia-belga Uniós terület: www.adventiste.org
Olasz Unió: www.adventisti.it
Román Unió: www.adventist.ro
A következő internetes címen a videós feljegyzéseket is nyugodtan
letölthetitek: www.subotnaskola.org
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