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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Hatalmas földrengés rombolta
le Haitit

Útban a helyi ADRA iroda felé
– a legsúlyosabban érintett
területek egyike

Az alábbi híradásokban a nemzetközi
ADRA hivatalos tájékoztatóit adjuk
közre, hogy az AdventInfo olvasói az
adventista segélyszervezet munkatársainak személyes tapasztalatai és
benyomásai kapcsán is közelebbrõl
tájékozódhassanak a katasztrófa
nyomán kialakult helyzetrõl és az ott
élõk megindító és azonnali, hathatós
segítséget igénylõ szükségleteirõl.
Január 11-én 7-es erõsségû földrengés
rázta meg a közép-amerikai Haitit. Portau-Prince nagy része romokban hever,
rengeteg gyerek, nõ és férfi gyászolja
hozzátartozóit. A nemzetközi ADRA a
mentõcsapatok és orvosi csoportok révén
készen áll az azonnali segítségnyújtásra,.
„A városunk teljesen elpusztult. Haitinak minden lehetséges segítségre szüksége van: élelmiszerre, gyógyszerre,
egészségügyi személyzetre, tiszta vízre,
de mindezeken túl rendkívül nagy szükségünk van az imáitokra” – írja Ketteline
Israel, az ADRA Haiti munkatársa.
A segélyezési munkában szerzett több
éves tapasztalataink alapján egy ilyen
erõsségû földrengés esetén legalább 1
millió dollárra lesz szükség a térségben,
ebbõl 500 ezer dollárra közvetlenül a természeti katasztrófa utáni elsõ héten máris
szükség lesz. Már több millió víztisztító
tablettát kaptunk, de égetõ szükségünk
van még élelmiszerre, generátorokra,
sátrakra és gyógyszerre.
Az ADRA munkatársai több mint 30
éve dolgoznak Haitin, fejlesztési és segélyezési területeken. Hosszú évek tapasztalata áll mögöttük a nõk és gyermekek
életminõségének javításában azáltal, hogy
hathatós segítséget nyújtanak a táplálkozásban és a várandós nõk egészségmegõrzésében.

Kisbabát kezelnek (balra), illetve egy
súlyosan sebesült nõt fogadnak (jobbra) az
adventista kórházban
Kérjük, küldje el támogatását még
ma, segítve ezzel az ADRA munkatársait,
hogy egy egész nép szenvedésein enyhít-

hessenek, akik most, a földrengés következtében hihetetlenül nagy szükségben
vannak.
Forrás: adra.org

Kedves Testvérek!
Az utóbbi napok Haitiről szóló híradásaiból kiderült, hogy katasztrófahelyzet van a
földrengés sújtotta országban. Munkatársunk, aki beszélt a helyi testvérekkel,
elmondta, hogy sajnos főleg a fővárosban, Port-au-Prince-ben, nagy számban haltak meg adventista testvéreink is.
Kérünk benneteket, akiket a Szentlélek indít, imáitokban közösséget alkotva
könyörögjetek velünk együtt ezekért a szenvedő, tömegével nélkülöző családokért.
Ezek az emberek eddig sem éltek túlságosan magas életszínvonalon, de most, ebben
a válsághelyzetben semmijük sem maradt, sátrakban és ideiglenes szállásokon
élnek. Az ADRA International jelen van a térségben, és komoly erőkkel végzi a mentés és a gyógyítás szolgálatát!
A magyarországi ADRA szervezetén keresztül lehetőség van támogatni a helyi
testvéreket és a családtagokat. Adományaitokat az ADRA Alapítvány Katasztrófa
Alapjára küldjétek
„Haiti földrengés” megjegyzéssel
OTP Bank Nyrt. 11707024–20476487
ADRA Iroda

AdventInfo
Az ADRA figyelemmel kíséri a
helyzetet, az önkéntesek felkészültek arra,
hogy vizet és élelmiszert biztosítsanak a
leginkább érintetteknek. „Az ADRA Haiti
készen áll arra, hogy felhasználja pénzbeli készleteit” – mondja Wally Amundson,
az ADRA Haiti vezetõje. Elmondása szerint összedõlt épületek sora látható, amíg
csak a szem ellát, a közlekedés szinte teljesen megbénult, a pánikhangulat és a
halál jelenléte magától értetõdõ.
A 2008 októberében Haitin végigsöprõ hurrikánt most kezdte kiheverni az
ország, amely szintén több ezer embert
tett hajléktalanná.
Haiti 470 gyülekezetébe több mint
335 ezer adventista jár. Az egyház egy
kórház és egy egyetem mellett több tucat
iskolát is mûködtet.
A Vöröskereszt becslései szerint a
földrengés minden harmadik embert,
közel 3 millió fõt érint.
A nemzetközi ADRA, az ADRA
Kanada és a Közép-amerikai Divízió
eddig 85 ezer dollárt gyûjtött segélyezési
alapjába. A cél, hogy 7 napon belül ez az
összeg elérje az 500 ezer dollárt. Az
ADRA szóvivõje szerint ezt az alapot
közvetlenül Haiti helyreállítására fogják
fordítani. A nemzetközi ADRA tárgyalásokat folytat az egyház által üzemeltetett
Florida Kórházzal, hogy további orvoscsoportot küldjenek Haitira.
forrás:
http://news.adventist.org/2010/01/quakeaffects-millio.html
Úton egy háborgó táj felé: A szárazföldön megtett út a feldúlt Haitibe
Port-au-Prince-be eljutni nem könynyû. Egy fényképész társaságában repültem Santo Domingoba, a Dominikai
Köztársaság fõvárosába, amivel Haiti a
Hispaniola szigeten osztozik. Innen még
további 150 mérföldes út állt elõttünk
Port-au-Prince belvárosáig, a földrengés
epicentrumáig.
A Dominikai Köztársaság gyéren
lakott nyugati határa olyan, mint egy nagy

természetvédelmi terület. A néhány kisebb rázkódás alig befolyásolta a növényés állatvilágot.
(…)
Az elsõ nyom, ami arra mutatott,
hogy egy katasztrófa helyszínéhez közeledünk, még a dominikai oldalon ért:
három Blackhawk helikopter körözött
felettünk, leengedett kerekekkel, mintha
bármelyik pillanatban le szeretnének
szállni. Valóban, már egy mezõn voltak,
amikor a dominikai Jimaniba értünk.
…Rey Fontanez, a Puerto Rico-i San Juan
Tartalékos Nemzetõrség kapitánya szerint
az Egyesült Államok katonasága evakuálta a misszionáriusokat San Isidroba, egy
dominikai légierõ bázisra. Az õ három
Blackhawk helikopterébõl álló egység
volt az amerikai hadsereg elsõ segélycsapata a földrengés helyszínén, akik biztonságosan elszállították az amerikai nagykövetség személyzetének három súlyos
sebesültjét.
(…)
A mezõ mögötti területen, egy önkormányzati épületben az ENSZ felállított
egy ideiglenes irodát és a Jimani Kórházat, amelyet Leocardio Alcantera – a
kórházban dolgozó adventista lelkész –
szerint jelenleg több mint 7000 haiti
sebesült nevez otthonának. A padló zsúfolásig megtelt, ahol raklapokon feküdtek
a termekben. A mentõautók – melyek
gyakran csak kisbusszá átalakított, színesre kifestett kisteherautók – még több
beteget és sebesültet hoztak. Percenként
érkezett új jármû, amibõl férfiak ugrottak
ki, akik óvatosan adogatták le a lepedõkön és paplanokon szállított áldozatokat.
(…)
Ahogy a Port-au-Prince felé vezetõ
utolsó 60 kilométeren elhaladtunk az
általunk látott eddigi leghosszabb „sürgõsségi jármû” konvoja mellett.
A nemzetközi figyelem miatt a dominikaiak barátságosabbak voltak szomszédjaikkal, mint általában (bár a határ
csütörtökön rövid ideig zárva volt). A
határátkelésnél nem volt sem útlevél sem

vámellenõrzés. „Isten segítsen benneteket!” – kiáltotta angol nyelven egy férfi,
ahogy áthajtottunk a tetején szöges dróttal
vicsorgó kovácsoltvas kapun.
A Dominikai Köztársaságból átmenni
Haitiba pont olyan hirtelen váltás, mint az
óceán találkozása a sivataggal. Az ország
zöld erdõit már régen felhasították és
elégették, utat adva a bányászat és az
erdõirtás okozta fölcsuszamlások nyomait
hordozó domboknak. A jóval a pusztító
földrengés elõtt túlságosan megmûvelt
völgypadló immár kopár. Karavánunk az
Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány négy közepes méretû teherautójából,
egy a GlobalMedic – egy kanadai civil
szervezet – által bérelt buszból és egy
bérelt SUV-ból állt. Víztisztító berendezésekkel voltunk megpakolva, a Portau-Prince-i ivóvízhiány enyhítése érdekében.
A belváros romokban hevert.
Csak egy nemzetközi mentõcsapatot
láttunk, de annál több helyi haiti embert,
akik a romok között szeretteikért ástak.
Egy szûk sikátorban egy ember térdelt
egy kalapáccsal, egy apró fából készült
koporsó fölé, mellette valószínûleg egy
utolsó hónapjaiban járó terhes hölgy duzzadt teste hevert másik két holttest közé
ékelve. Egy idõsebb nõ feküdt bõröndök
és megtöltött mûanyag zsákok között, aki
látszólag személyes tárgyaival menekülhetett. Lábai hullamerevek voltak.
Szinte az összes 3 millió Port-auPrince-i lakos utcára került, akik most
gyanús vizû vödrökbõl tisztálkodnak.
Úgy néz ki, hogy a fél város a járdákon, a
körutak közepén és a minden lehetséges
négyzetméternyi helyre felállított sátrakban él.
Forrás: TIME
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1953379_1953494_1954327,
00.html
ADRA Iroda

„Esély az életre” program segélykoncertje
Segélykoncertet tartott az ADRA december
15-én a Wesley János Szociális Óvoda javára az Apáczai Kiadó dísztermében, melyet
a kiadó erre az alkalomra ingyenesen bocsátott rendelkezésre, valamint néhány ingyenes kiadványt adományozott az óvodának.
A köszöntõ után elsõként az óvoda három kis lakója mondott verseket, a hallgatóság nagy örömére. A karácsonyi hangvételû
alkalmon közremûködött az Advent Központi Kórus, az Acapella Kórus és az Advent
Fúvós Zenekar.
A Wesley János Szociális Óvodába halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek jár-

nak, akiknek a szülei nem tudnak megfelelõ
lakhatást, élelmet, ruhát vagy gyógyszert
biztosítani gyermekeik számára, így gyakran
emberhez méltatlan körülmények között
kénytelenek élni. Az õket nevelõ lelkiismeretes óvónõk igyekeznek megoldást találni
nemcsak a kicsik, de családtagjaik számára
is. Ezt az intézményt támogatta a jótékonysági koncert, amelynek végén az ADRA a
lelkes közönség adományát, közel 80 000
forintot adhatott át az óvoda képviselõjének.
ADRA Iroda
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A segélyezett óvoda kis lakói verset
mondanak
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Új életek az új év küszöbén
Keresztségek a Magyar Unió gyülekezeteiben

Keresztség Békésen a felújított imaházban és keresztelõ-m
medencében
A Békési Gyülekezet tagjainak sokszoros
volt az öröme, mivel október 10-én a felújított imaház mellett a felújított keresztelõ-medencét is felavathatták azzal, hogy
két kedves testvér kötött szövetséget az
Úrral ezen a napon.
Öröm volt a két új testvér édesanyjának is, akik éveket, vagy évtizedeket vártak és imádkoztak ezért a napért. Terike
néni sok évtizedes vágya teljesedett, amikor lánya, Zsófia, belépett a keresztelõmedencébe. De ugyanígy örültek Boróka
szülei is lányuk döntésének és jómagam
is, mivel hat éven keresztül – egy korábbi
ígéretemhez híven – minden alkalommal,
amikor találkoztunk, megkérdeztem,
hogy mikor fog megkeresztelkedni. (Akkor tettem neki ezt az ígéretet, amikor a

békési körzetbõl egy másik körzetbe helyeztek.) Hat év után jött
el az elsõ alkalom, amikor nem
tettem fel neki a kérdést, de ekkor
õ jött oda hozzám, és bejelentette
döntését.
Örömünkben osztoztak és
fokozták is azt Boróka barátai, az
EKG kórus tagjai, akik szolgálatukkal ünnepélyesebbé tették ezt a napot.
Az alkalomra Isten Igéje tette fel a koronát azzal, hogy felsorolta az Istennel kötött szövetség áldásait. Ünneplésünk ezzel
nem ért véget, hiszen a keresztség után
sokan gyûltek össze a medence körül,
jelezve, hogy egy következõ alkalommal
velük is együtt fog örülni a gyülekezet és
a menny, ugyanúgy, ahogy Zsófika is az

elõzõ keresztségi alkalom felhívására jött
elõre, és a Szentlélek beérlelte az õ döntését.
Várjuk ezt az alkalmat és azt, hogy
leendõ és régi testvéreinkkel minél hamarabb együtt ünnepelhessünk Isten országában.
Hegyes Géza

Újabb keresztség a szegedi
gyülekezetalapításban

A Szegedi Gyülekezet és a gyülekezetalapító csoport számára nagy ünnep volt
november 7-e. Göttlinger Jánosné ezen a

napon pecsételte meg Isten melletti
döntését a keresztség szertartásával.
Franciska a Bibliai Szabadegyetemen került kapcsolatba közösségünkkel. A kétéves rendezvényt végigjárva, rendszeres látogatója lett gyülekezeti alkalmainknak. Végül aztán egy kedd esti
bibliaköri beszélgetésen osztotta meg
velünk döntését. Az alkalom különlegessége volt az is, hogy az istentisztelet

különbözõ szolgálatait a gyülekezetalapító csoport régi és újabb tagjai látták el,
így mindenki valamilyen formában belefolyt a közös alkalom megszervezésébe.
A bemerítés szolgálatát Mihalec Gábor, a
felajánló imádságot pedig dr. Heipl Tibor
presbiter látta el.
Franciska életére ezúton is kérjük
Isten vezetését és áldását!
Mihalec Gábor

Keresztség Kondoroson
2009. november 21-én a Kondorosi Gyülekezetben három ifjú
kötött szövetséget az Úr Jézus Krisztussal. Dániel Róbert, Szegedi Levente és Mohorea Rudolf (lásd a fotón balról jobbra).
Az istentiszteletet ünnepélyessé tették a hajdúhadházi
énekkar, a kamuti fiatalok és a helyi énekkar szolgálatai, több
költemény és énekszám.
Az igehirdetést Murányi József nyugalmazott lelkész
végezte, aki bátorította a fiatalokat és a környékbeli gyülekezetekbõl érkezett testvéreket, hogy járják végig a megkezdett
utat „hit által, ...hit által”. A keresztelés szertartását Podina István
lelkész végezte.
Délben napsütéses idõben, testvéri beszélgetések közepette
fogyasztotta el a gyülekezet az udvaron, a kondorosi testvérek
által szeretettel készített ízletes ételeket.

Kívánjuk fiatal testvéreinknek, hogy az Úr kegyelmébõl
végig tudják járni a megkezdett utat Isten országáig.
Podina István
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Keresztség Sátoraljaújhelyen
December 12-én újra megmozdult a víz
Sátoraljaújhelyen. Ez az alkalom nem
mindennapi volt a közösség életében.
Valaki így fogalmazott: „…mint egy
álomkeresztség…”.
Gyülekezetünk a rendszeres evangelizációs tevékenység mellett minden pénteken imaórát tart. Célja, hogy barátkozóinkért név szerint könyörögjünk, valamint, hogy az „Úr nap, mint nap szaporítsa a gyülekezetet üdvözülendõkkel…”.
Isten újra meghallgatta imáinkat!
Tavasszal, egyik szombat reggel egy
fiatalember érkezett a gyülekezetbe, és ezt
kérdezte: „Itt vannak-e az adventisták?”
Mint megtudtuk, az egyház internetes
oldaláról szerezte meg az információkat

ahhoz, hogy megtaláljon bennünket.
Evangelizációkra nem járt, de az internetrõl hallgatott adventista prédikációkat
és evangelizációs anyagokat is. Már az
elsõ szombaton kiderült, hogy kiváló bibliaismerettel rendelkezik, és ügyesen
rendszerezi azokat.
Tavasztól folyamatos látogatója volt a
gyülekezetnek; az Úr megáldotta õt bõvülõ ismeretekkel és lelki növekedéssel.
A gyülekezet egybehangzó javaslatára
december 12-én megkeresztelkedett
Majoros Zoltán testvérünk! 2009-ben,
körzetünkben ez volt az ötödik keresztség! Legyen hála és dicsõség az Úrnak!
Kormos Erik

Új élet születik a Lélek által
(FOTÓ: IFJ. KORMOS ERIK)

„Fehér karácsony” – kicsit másképp
Így köszöntötte Kovács-Bíró János
testvér az ünneplõ gyülekezetet december
26-án Nemesvámoson. Hóesés helyett ezt
az a hét fehér ruhába öltözött személy
jelezte, akik elhatározták, hogy életüket
átadják Jézusnak. Az Igébõl hallhattuk,
hogy a hitvallás eme formája, csupán az

elsõ lépés, amihez hozzá kell ragasztani a
jó cselekedetet, és Péter „létráján” állandóan felfelé haladva elérni az örök életet,
melyre Csehné Orbán Irén Balatonfüredrõl, és Pápáról Gábor János, Gábor Lajos,
Gábor Máté feleségeikkel együtt mondtak
igent.
Az alámerítést Tóth
Szilárd lelkipásztor mellett
Dudás József presbiter testvér végezte, aki a felkészítés
szolgálatában is derekasan
kivette részét.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy az Örökkévaló
üdvözülendõkkel gyarapítja
egyházát!

Keresztség
a BudapestTerézvárosi
Gyülekezetben

Tóth Szilárd

Keresztség Gáborjánban
2009. december 19-én örömteli, ünnepélyes alkalmunk volt a Gáborjáni Gyülekezetben, mivel Hajnal Karolina testvérnõ – immár a harmadik lélek ez esztendõben – szövetséget kötött Krisztussal.
A bensõséges, családias alkalmon a
helyi gyülekezet tagjai örvendeztettek
meg bennünket lelkes szolgálataikkal. Az
igehirdetés és az alámerítés szolgálatát
Szán János lelkész végezte Mk 16:16
verse alapján.
A szolgálatban hangsúlyt kapott az
élõ hit fontossága, melynek természetes
következménye a keresztség. Lehet a
vízben alámerítkezni, de ha a Lélek nem
formálta át a szívet, nincs igazi újjászületés. Igaz, a név bekerülhet a gyülekezet
névsorába, de a cél, hogy víztõl és Lélektõl újjászületve nevünk bekerüljön az Élet

Könyvébe, mint aki „hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül”. Testvérnõnk
ezeket a bibliai alapelveket ismerte meg
és ezek szellemében kötött szövetséget az
Úrral.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy
Szentlelke által emberi eszközökön keresztül munkálkodik, és további két lélek
indul el ezen az úton, akik élõ hitüket
keresztségükkel szeretnék megpecsételni.
A keresztség utáni köszöntések és a
szeretetteljes vendégség immár természetes velejárói egy ilyen örömnek.
Isten áldását kívánjuk új testvérnõnk
életére és családjára, hogy naponta tapasztalják meg Isten jelenlétét életükben!
Sztán János
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Ünnepélyes keresztségi istentiszteletet
volt a Budapest-Terézvárosi kápolnában
2009. december 19-én. A bensõséges és
meghitt alkalommal nem csak a keresztelendõk öltöztek fehérbe, hanem a természet is. Új testvéreink arca ragyogott
az örömtõl, a gyülekezet pedig szolgálatokkal dicsõítette az Urat. Isten jelenlétét
éreztük a keresztség alkalmával.
Ebben az évben ez volt a negyedik
keresztség gyülekezetünkben.
(TINÉ)
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A Dunamelléki Egyházterület programjai
1000 csomag – 1000 ember
2009. november 7-én, a Budapest Golgota utcai nagyteremben megtartott „Miszszió a küldetésünk” elnevezésû ima- és
missziókonferencián az egybegyûlt testvérek 340 405 Ft adományt adakoztak az
ott bemutatott missziós mintacsomag
elkészítésére. A Dunamelléki Egyházterület a befolyt összeget megduplázta, így
600 db csomag elkészítését kezdtük el
szervezni. Ám nem sokkal ezután újabb
céladományt kapott a terület, és ennek
köszönhetõen a darabszámot rögtön 1000
darabra emeltük.
A missziós csomagok célja, hogy
olyan kis gyülekezetek missziós szolgálatához nyújtsunk ily módon segítséget,
amelyek nem tudnák ezt saját költségen
finanszírozni. A csomagok szétosztásának
feltétele pedig az volt, hogy a gyülekezetek egy névsorral igazolják, nem egyháztagoknak, hanem „missziós területet”
képviselõ barátoknak, ismerõsöknek,
munkatársaknak ajándékozták el ezeket a
csomagokat.
A csomagba elhelyeztünk 1 db Kik az
Adventisták? c. DVD-t, 1 db Jézushoz vezetõ út c. könyvet, 1 db Hetednapi Adven-

tista Egyház c. bemutatkozó
füzetet, 1 db Boldog Élet c.
újságot, 2 db Biblia Levelezõ
Iskola kártyát (2 témakört
érintve).
Az 1000 darab csomag
elkészítésére december 1-jén
került sor. A mennyiségek
láttán kétségeink voltak,
hogy két nap alatt hogyan
tudjuk elkészíteni. De még
aznap kora délutánra be
Jókedvûen és serényen halad a csomagolás
tudtuk fejezni úgy, hogy a
sok csomagot még gyülekezetenként is sikerült bezsákolni. Ez jó legyen áldás mindazokon, akik adomáAtyánk különleges áldása és segítsége nyaikkal lehetõvé tették ezt a szolgálatot
volt számunkra, akik készítettük, olyan és munkát.
Külön szeretném megköszönni Ócsai
tapasztalat, amire mindig örömmel emIrénke, Zajacz Ági és Papp Sándor testlékszünk majd vissza.
Várhatóan, lelkész testvéreink segít- véreink segítségét, akik az egész napjukat
ségével ezek a csomagok december 12-re erre szánták, nem kímélve derekukat és
már eljutottak a gyülekezetek többségébe. karjaikat, és azokét is, akik másnap jöttek
Õszintén kívánjuk és ezért imádkoz- volna segíteni, de hát nekik már (sajnos?!)
tunk, hogy az Úr gazdag áldása kísérje addigra nem maradt munka!
Egyedül Istené a dicsõség!
ezeknek az ajándékcsomagoknak az útját.
A Szentlélek munkálkodjon az ajándékoBledit
zó és az ajándékozott szívében egyaránt,

Az evangelizáció, mint életforma
Veszprém, 2010. február 20–21.
A Dunamelléki Egyházterület önkéntes
evangelizátorok elindítása céljából képzést szervez 2010. február 20–21-én
Veszprémben. Az elõadó David Klinedinst lelkipásztor lesz, aki a Generál Konferencia Christian Record Services nevû
intézményén belül a Személyes Szolgálatok Osztályának vezetõje.
Február 20-án, szombat délelõtt, az
egyházterület elnöke és pénztárosa szolgál. Délután 15.00h–20.00h, illetve február
21-én, vasárnap 8.30h–15.00h között lesz a
képzés. A képzés a személyes misszió
egyik ágával, a személyes bizonyságtevéssel, többek között a bibliaórák tartásával és a döntésre hívás kérdéskörével
foglakozik.
A program helyszínei:
Szombati szolgálat és képzés
9.30h–20.00h között
Vetési Albert Gimnázium (Galéria)
8200 Veszprém, Kemecse u. 1.
Szombati szállás és étkezés (ebéd
13.00h, vacsora 18.00h)
Veszprémi Középiskolai Kollégium

8200 Veszprém, Stadion u. 20-22.
Vasárnapi képzés és étkezés
8.30h–15.00h között (reggeli 8.00h)
Veszprémi gyülekezet
8200 Veszprém, Szigethy J. u. 14.

lehet kérni, vagy az egyházterület honlapjáról lehet letölteni, majd Tóth Szilárd
lelkész testvérhez kell eljuttatni a tothszilard@adventista.hu e-mail címre, vagy a
8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/L. postai
címre. Telefon: 30/664–3296. Jelentkezési határidõ 2010. február 5.
A képzés pontos programja a Dunamelléki Egyházterület honlapján lesz
látható.

A szállás és étkezés költségeit az egyházterület fizeti.
Jelentkezési lapot a gyülekezeti lelkésztõl, presbitertõl, misszióvezetõtõl

DET elnökség

Vakmissziós képzés és evangelizáció
2010. február 28–március 2.
David Klinedinst testvér február 28-án
délelõtt vakmissziós képzést tart, majd ezt
követõen, a Magyarországon, az adventista egyház keretén belül mûködõ vakmissziós csoport szervez programot.
Délután 18.00 órai kezdettel
testvérünk evangelizációs elõadást tart
elsõsorban vakok és gyengén látók
részére, de a program mindenki számára
nyitott. Testvérünk március 1-jén és 2-án
5

újabb két elõadást tart szintén 18.00 órai
kezdettel.
A rendezvénnyel kapcsolatos további
információkat a következõ személyektõl
lehet kérni: Szilágyi Éva, tel.: 30/327–
6706 vagy Bulányi Kálmánné, tel.: 30/
269–2097.
DET elnökség
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Kézzel írt Biblia
2010. október 30.
A Dunamelléki Egyházterület Kövesd a
Bibliát! éves mozgalmának egyik lényeges programja, amikor 30 perc alatt a teljes Újszövetséget írják le gyerekek, fiatalok és idõsek egyaránt. A teleírt lapokat
bekötjük – ez lesz a KÉZZEL ÍRT BIBLIA.
A DET felkérte a Magyar Unió Ifjúsági
Osztályát és Gyermek Osztályát, hogy õk
koordinálják a biblialeíró versenyt.
Bármelyik korosztályból és az ország
bármely részérõl jelentkezhetnek résztvevõk, akik vállalják, hogy szó szerint
megtanulják a rájuk esõ részt, és 2010.
október 30-án felutaznak Budapestre. A
kívülrõl megtanulandó szakasz maximum
1 fejezet lehet, így minél több a résztvevõ,

Kövesd a Bibliát! –
2010

annál kevesebb lesz az egy fõre esõ
anyag. A fordítás szabadon választható
(Károli Gáspár vagy Új Protestáns fordítás). A szakaszok szétosztásánál fontos
szempont a résztvevõk kora, ezért jelentkezéskor kérjük a születési dátum pontos
megadását. 14 év alatti gyerek esetében
kérjük az egyik szülõ beleegyezõ nyilatkozatát.
A „versenyre” jelentkezni lehet a
biblialeiro@adventista.hu e-mail címen,
ill. postai úton a Dunamelléki Egyházterület 1062 Budapest, Székely Bertalan
u. 13. címén. A jelentkezési lap letölthetõ
a Magyar Unió és a Dunamelléki Egyházterület honlapjáról.
Jelentkezési határidõ: 2010. március 1.
A program helyszíne: 1089 Budapest,
Golgota u. 3.

2010. január 2-án elindult útjára a Dunamelléki Egyházterületen a 66 nyelven
kiadott „utazó” Biblia, és év végéig az
egyházterület minden gyülekezetébe eljut. A Biblia útvonala, a programokról
szóló beszámolók, ötletek és javaslatok,
valamint egyéb, a programmal kapcsolatos információk (pl. fogadalomtétel
szövege), megtalálhatóak az egyházterület honlapján, a Kövesd a Bibliát! menüpont alatt. E programunk egyik csúcspontja 2010. október 30-án az egyházterületi Hitéleti Konferencia keretében
kerül megrendezésre.

DET elnökség

DET elnökség

Az „utazó” Biblia a Dunamelléki Egyházterület gyülekezeteiben

Budapest Belvárosi
Gyülekezet

A Belvárosi Gyülekezetben

Érdeklõdéssel fogadtuk a 2010-es év elsõ
szombatján, január 2-án, a többnyelvû
Bibliát. Elõszeretettel lapoztuk, elcsodálkozva az ember kreativitásán, már ami a
betûformákat illeti.
Az egész istentiszteletet a Biblia
témája köré szerveztük, Isten Szaváról
án
énekeltünk, megosztottuk élményeinket a Bibliával való elsõ találkozóinkról. Érdekes dolgokat
tudtunk meg egymás gyermekkoráról vagy
éppen hitbeli hátterérõl.
Megnéztük a GK Kövesd a Bibliát! programjáról szóló kis videót, valamint képek által
betekintést nyertünk az „utazó” Biblia által
bejárt eddigi állomáshelyek ünnepi hangulatába.
A prédikáció is Isten Szavának fontosságáról és
annak értékeirõl szólt. A magyar nyelven megjelent
Ámos könyve is szót kapott néhány mondat erejéig.
Élmény volt hangosan kifejezni elkötelezõdésünket a Biblia
naponkénti kutatása és továbbadása mellett.
Annak ellenére, hogy ifjúsági közösség vagyunk, jól éreztük
magunkat, amikor ünnepi keretek között külön hangsúlyt kapott
egy alapvetõ igazság. Talán folytatni kellene, és hasonló módon
megerõsíteni más, szintén fontos hitelveket is.

magát Isten Igéjének követésére, tanulmányozására.
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A rákoscsabai
gyerekek
„birtokában”
Rákoscsabán a szombatiskola-tanulmányozás
egész ideje alatt a gyermekek ismerkedhettek meg
a különleges Szentírással.
Örömmel lapozgatták és keresték a különlegesebbnél különlegesebb nyelveket és írásképeket. Az
istentisztelet további részében a fiatalok énekszolgálatai, Weöres Sándor és Gárdonyi Géza versei emelték fel
szívünket Istenhez, melyeknek központi témája Isten ma is élõ és
életet átformáló Igéje volt. Igei gondolatokat Szilvási-Csizmadia
Andrea, a körzet lelkészgyakornoka mondott, majd együtt újra
ünnepélyesen felajánlhattuk életünket a Biblia követésére. Ezen
a szombaton ismét felismerhettük és felfedezhettük a Biblia
hatalmas szerepét életünkben, küldetésünkben, és többünkben is
megfogalmazódott az az igény, hogy tartsunk olyan istentiszteletet is, ahol nem prédikációt hallgatunk, hanem „csak”
Isten Igéjét, mert „boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van
írva bennük: mert az idõ közel van” (Jel 1:3).
A rákoscsabai istentisztelet befejeztével a Biblia tovább is
utazott Pécelre, ahol a Péceli Adventista Közösség és a Péceli
Baptista gyülekezet közös istentiszteletén szentelhettük újra
életünket Isten Igéjének követésére. A baptista gyülekezet
kórusának színvonalas szolgálata után lelkészük, Beke László

Õsz-Püspöki Csaba

Rákoscsaba és Pécel
A Dunamelléki Egyházterület által megrendelt többnyelvû Biblia 2010. január 9-én érkezett meg körzetünkbe. Délelõtt a
Budapest-Rákoscsabai Gyülekezet, délután pedig a Péceli
Adventista Közösség fogadta a Bibliát, és kötelezhette el újra
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beszélt Isten élõ és ható Igéjérõl, mely „élesebb minden kétélû
kardnál...” (Zsid 4:12). Ezt követõen a Péceli Adventista
Közösség gyermekkórusa énekelt, majd fiataljaink színdarabja
következett.
Körzetünk lelkésze, dr. Szilvási András, prédikáció helyett
„csak” egy Igét olvasott fel, ezzel mondva áment a szolgálatok
által már kimondott üzenetre. „Ezért mi is szüntelenül hálát
adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk
hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem
Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje
munkálkodik is bennetek, akik hisztek” (1Thessz 2:13).
Különleges élmény volt, hogy baptisták és adventisták
együtt tehettünk fogadalmat a Biblia követésére, és lelkészeink
együtt állták körül a hatvanhat nyelvû Szentírást, imában felajánlva életünket Istennek. Mindannyiunk számára egy felejt-

hetetlen délután volt ez, mely összefogta a „Könyv népeit”, és
szemünket a várva várt „idõ” beteljesedése felé emelte. Hála
mindezért Istennek!
Szilvási-Csizmadia Andrea

Gyömrõi Gyülekezet
2010. január 16-án érkezett meg a Gyömrõi Adventista Gyülekezetbe a Dunamelléki Egyházterület „utazó” Bibliája. Különleges, ünnepélyes istentiszteletet szerveztünk erre az alkalomra,
hogy életünket újra Istennek és az Õ Igéjének tanulmányozására
szenteljük.
A szombatiskola alatt a legkisebbek ismerkedhettek meg
ezzel a különleges, 66 nyelven írt Bibliával. Izgatottan várták,
ahogy kinyílik a bõrönd és elõkerül belõle egy nem igazán
zseb-Biblia méretû Szentírás, melyben különlegesebbnél
különlegesebb nyelveken található meg Isten hozzánk küldött
üzenete. Egy életre meghatározó élményt nyújthatott számukra ez a nap, hogy elõször csak az „övék” volt a Biblia.
A tizenegy órakor kezdõdõ istentiszteleten az egész gyülekezet együttesen tehetett fogadalmat újra a Biblia követése
mellett. Az alkalmat a testvérek ének és prózai szolgálatai
tették még ünnepélyesebbé, majd
dr. Szilvási József, az Adventista
Teológiai Fõiskola Rektora, nyitotta
meg a Szentírást, és tolmácsolta Isten
üzenetét számunkra Pál Timóteushoz
írt második levelének negyedik fejezetébõl, hogy tartsunk ki Isten és
Igéje mellett akkor is, ha a körülöttünk lévõk „az igazságtól elfordítják
fülüket, de a mondákhoz odafordulnak”.
Körzetünkben ezen a szombaton
volt utoljára a Biblia, de remélhetõleg minden testvér szívében
egy életre magával vitte Isten Igéjét, és annak ma is élõ és ható
erejét.

A gyömrõi gyerekek és tanítójuk a Bibliával (balra fent);
Dr. Szilvási József, az ATF rektora hirdeti Isten Igéjét a gyömrõi testvéreknek (balra lent);
A lelkipásztorok fogadalomtétele (jobbra fent) és az ünneplõ
gyülekezet (jobbra lent) Pécelen

Sz-Cs. A.

Múltunk tanulságai a világosabb jövõnkért
Néhány hete jelent meg magyarul George
R. Knight: Hogy el ne feledjük! címû napi
áhítatos könyve. A nagyszerû kiadvány
napról napra vezet minket végig egyházunk történelmén, és nyújt mindennapra
lelki tartalmat, amibõl erõt meríthetünk az
elõttünk álló nehézségekhez.
A Budapest-Rákoscsabai és a Gyömrõi Gyülekezetekbõl indult a kezdeményezés, de már több gyülekezet és lelkész
csatlakozott hozzá, hogy a nevezett könyvet hétrõl hétre feldolgozva, péntek
esténként vagy szombat délutánonként a
gyülekezet közösen is tanulmányozza.
Nem akarjuk a véletlenre hagyni, hogy a
testvérek olvassák-e naponta az áhítatokat. Mivel egy lelkészcsoport hetente elkészíti az imaóra vezérfonalát, bátran
csatlakozhatnak hozzá további gyüleke-

zetek is. Az anyagot szívesen megküldjük
e-mailen (feliratkozás dr. Szilvási Andrásnál: szandras@adventista.hu) is minden
szerdán, hogy az imaóra vezetõje fel tudjon készülni hétvégére. A napi áhítatok
hamarosan olvashatóak lesznek a Péceli
Gyülekezet honlapján (www.adventista.
hu/pecel) is azok számára, akik még nem
tudták beszerezni maguknak ezt a nagyszerû könyvet.
Újév elmúltával sem késõ csatlakozni
a mozgalomhoz! Várjuk lelkészek, gyülekezetek jelentkezését, akik szeretnének
bekapcsolódni ebbe a különleges tanulmánysorozatba, hogy együtt ismerhessük
meg népünk történelmét, azt az utat, amin
Isten vezette õket, és amin minket is
szeretne továbbvezetni egészen az Õ
eljöveteléig.
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Véssük szívünkbe egyik úttörõnk sorait: „Nem kell félnünk a jövõtõl, hacsak
el nem feledkezünk az útról, amelyen az
Úr vezetett bennünket, és tanításairól,
amelyeket múltunk történelmén keresztül
kaptunk” (Ellen G. White).
Szilvási-Csizmadia Andrea

Az AdventInfo következő száma
február 27-én jelenik meg.
Híranyagaink teljes terjedelmükben
olvashatóak egyházunk hivatalos
honlapján: www.adventista.hu
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Segélykoncert Salgótarjánban
és Pásztón
December közepén újra vendégül láthattuk az Éjféli Kiáltás Gospel kórust Salgótarjánban. Szombat délelõtt a kórus tagjai
a gyülekezettel együtt készültek lélekben
az esti bizonyságtevésre.
A városban délután – pont a koncert
ideje alatt – hat különbözõ program is
volt, így bizonyára nem volt könnyû a
résztvevõknek a választás. Ám mi hamar
megnyugodhattunk, mert a koncert kezdete elõtt már megtelt a zeneiskola nagyterme.
A kórussal együtt lépett fel a salgótarjáni kamarazenekar és gyülekezetünk
zenészei is. Az advent üzenetét Fenyvesi
Péter Páltól hallhattuk. Az est kedvezményezettje a zeneiskola volt, aminek igazgatója, Tóth Tibor, elkötelezte magát arra,
hogy az összegyûlt pénzt egy ÉKG-hoz
hasonló kórus megalakítására fogja fordí-

tani, mert szerinte nagyon
hiányzik egy ilyen fiatalos, lelkes kórus a város
életébõl.
Az ÉKG és a kamarazenekar másnap délután a
pásztói mûvelõdési házban lépett fel. A pásztói mûvelõdési ház
felújított színházterme is tele volt vendégekkel. A helyiek szerint ilyen sokan
még soha nem voltak. A koncert fõvédnöke Sisák Imre, Pásztó város polgármestere volt, az est kedvezményezettje
pedig a város kulturális önképzõ-köre,
akik nagyon örültek az összegyûlt adománynak.
A karácsonyi koncertjeink alapgondolata Simon András tollából származott:
„Több, mint ismétlõdõ isteni születésnap;
több, mint csillogó ajándékok halmaza.

Az Advent Központi kórus szolgálata
Kecskeméten
2009. december 26-án Kecskeméten, az
evangélikus templomban üdülhettek fel
lelkileg mindazok, akik eljöttek a Városi
Szociális Alapítvány javára szervezett segélykoncertre.
Kis János evangélikus
pap köszöntötte a jelenlévõket, és nagy örömét
fejezte ki, hogy az õ
templomukat választottuk ki a rendezvény
helyszínéül.
A kórusszolgálatok
mellett zeneszámok, énekszólók, összekötõ szövegek
és versek is elhangzottak. A
karvezetés és konferálás szolgálatát
Nagy Imre karnagy végezte igazi szakértelemmel. Az ünnepi gondolatokat
Kormos Tivadar lelkipásztor szólta.
Hála Istennek, sok vendégünk eljött a
bibliai elõadássorozatról is, akiket a
végén megajándékoztunk egy „Életigen”
naptárral.
A program végén átadtuk az alapítvány képviselõjének azt a 77 000 forintot,
amelyet a jelenlévõk adakoztak. Az öszszeget a város szegény családjainak megsegítésére fordítják.
Az Advent Központi Kórus szolgálata
nemcsak zenei élményt nyújtott a jelenlévõknek, de nagymértékben hozzájárult
ismertségünkhöz a városban!

Köszönjük áldozatkészségüket és az
emlékezetes szolgálatot!
(stiv)

Több, mint »szeretet-számlák« pazar kiegyenlítése; több, mint ínyenc étkek ünnepi asztala... Ez maga a csendben születõ
Isten, a Szeretet teremtõ jelenléte: Jézus
Krisztus”.
Kis Márta

Egy csillag fénylik
fenn…
2009. december 12-én tartotta adventi
megemlékezését a Péceli Adventista Közösség a Szemere Pál Általános Iskolában
az Adventista Teológiai Fõiskola diplomaátadó ünnepélyét követõen. A város
zeneiskolájának tanárai és növendékei
adtak elõször benne egy rövid koncertet,
melyben felcsendültek többek között
Händel Sába királynõjének és Vivaldi
fuvola szonátáinak dallamai is.
Ezt követõen a Péceli Adventista
Közösség fiataljai adtak elõ egy zenés
színdarabot a gyülekezet gyermekkórusával.
Sz-Cs. A.

Elõkarácsonyi gyermek-m
misszió
December 12-én délután gyereknevetéssel telt meg a szegedi imaház. Az elõkarácsonyi ünnepségre a gyülekezeti gyerekek meghívták óvodás kispajtásaikat és
osztálytársaikat, valamint az adventista
nagyszülõk elhozhatták gyülekezetbe
nem járó unokáikat.
A mintegy 45 résztvevõ gyermek több
mint fele életében elõször járt keresztény
gyülekezetben. A programot a Délibáb
bábcsoport elõadásával kezdtük, azután
kiosztottuk az ajándékokat, amelyekkel
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az ADRA támogatta a rendezvényt
(köszönet érte!). Végül életkoruknak
megfelelõen különbözõ barkácsolási technikákkal készíthettek a gyerekek képeslapokat, díszeket.
A napot a gyülekezeti anyukák és
nagymamák által készített finomságok
tették igazán édessé.
A szervezõk Polgár Éva és Mihalec
Dóra voltak.
Mihalec Gábor
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Látogatás az Idõsek Otthonában
Székesfehérváron
Az adventi idõszakban az Idõsek Otthonában tettünk látogatást immár második
éve, amikor Jézus elsõ és második adventjének örömhírét osztottuk meg a bentlakókkal.
Missziós alkalom volt ez számunkra,
amikor a gyülekezetünk tagjai sokrétû
szolgálattal kedveskedtek az ott élõknek:
a kórus tagjai verssel és énekkel, lelkészünk Jézus második eljövetelének reménységével bátorította a kissé reményvesztett jelenlévõket, mialatt testvéreink

A bentlakók ajándék könyvet, süteményt
és gyümölcsöt is kaptak

látogattak, bátorították az elfekvõ
osztályon levõ idõseket.
Ezúttal sem mentünk üres kézzel, ajándék könyvekkel, süteménnyel és gyümölccsel kedveskedtünk, mind a személyzetnek, mind a
bentlakóknak.
Öröm volt látni, ahogy mosoly derül
a megfáradt arcokon, az együttes imádkozás után a tekintetekben megjelent a
remény, és hálásan köszönték látogatásunkat.

Adni mindig jó!
2010. január 10-én ADRA napot tartottunk a Farmosi Gyülekezetben, melyre
közösségünkbõl 22 rászoruló családot,
gyülekezetünkbõl 5 családot hívtunk meg,
valamint a polgármestert és a nagycsaládos egyesület elnökét és egy védõnõt,
hogy még jobban megismerjék az ADRA
és a gyülekezet munkálkodó életét.
Segélyszervezetünk jóvoltából kaptunk osztrák és norvég ajándékcsomagokat, ruhát, melyeket a helyi gyülekezet
kiegészített egy élelmiszercsomaggal így
bõséges ajándékkal térhettek haza vendégeink.

Izgalommal, ugyanakkor lelkesedéssel készült a gyülekezet apraja-nagyja.
Színes és tanulságos program vette kezdetét. Elsõként a Palánta Misszió szolnoki

80 család öröme Kajárpécen
2009. december 20-án, vasárnap délután,
erõs hófúvásban indult a Gyõri Gyülekezet kis csapata Kajárpécre. Kajárpéc egy
falucska a Bakony Kisalföld felé esõ
lábánál. Gyönyörû fekvése sem tudja
azoban lakóival feledtetni, hogy nincsen
környékükön elég munkalehetõség. A
faluban sok a segítségre szoruló család.
Kajárpéc már régi ismerõse a Gyõri
Gyülekezetnek, és az ADRA helyi képviselõjének, Zohán Róbertnek. Évek óta
vissza-visszajárunk ebbe a faluba, hogy
egy kedves ünnepség keretében megajándékozzuk a helyi családokat.
December 20-án nyolcvan család részére készítettek az ADRA munkatársai
csomagokat. A falu Mûvelõdési Házában
110-120 fõ gyülekezett össze, kicsiknagyok. A helyi általános iskolások
mindig külön készülnek egy karácsonyi
jelenettel, verssel, énekkel, tánccal. Az
idén külön öröm volt hallgatni egy tehetséges ifjú zongorista játékát. Természetesen érdeklõdéssel várja a közönség a
Gyõri Gyülekezet énekeit és az igei mondanivalót. A gyermekeknek szóló kedves
karácsonyi történetet és Isten szeretetének

az emberi közösségekben, családban
megnyilvánuló erejérõl szóló bibliai útravalót Egerváriné Kökényes Zsuzsa
lelkésztõl hallgatta a kajárpéci faluközösség. Történettel kedveskedett a falu fiatal
védõnõje is, akinek a közremûködésével
jutottunk el a segítségre váró családokhoz.
Laki György, a falu polgármestere
szintén részt vett az ünnepségen, és mint
mindig, most is meleg szavakkal köszönte
meg az adventisták, az ADRA figyelmességét és segítségét.

Istené legyen a dicsõség, hogy eszközök lehettünk az Ö kezében!
G&P
bábcsoportja bemutatta Panov
apró történetét. Másodikként
gyülekezetünk ifjai keltették
életre a tékozló fiú történetét.
Úgy nézõ, mint résztvevõ
érezte Isten szeretetét, hatalmát. A jelenlévõk megértették
Isten üzenetét, melyet Kormos
Tivadar tolmácsolt az Igébõl.
Ezúton köszönjük Isten
áldását és az ADRA közremûködését. Bízunk abban, hogy a
munka folytatódik, és adhatunk
még többet a rászorulóknak.
Deák Katalin
Köszönet illeti azokat a gyõri adventista testvéreket, akik a csúszós, behavazott út, az erõs szél ellenére ott voltak
Kajárpécen. Külön köszönetet mondunk
Pintér Edinának és barátjának, akik a zord
idõben, félig-meddig betegen, kora reggel
útnak indultak, hogy Budapestrõl, az
ADRA-raktárból idõben elvigyék a csomagokat Kajárpécre.
Ezeknek az alkalmak mindig a legszebb részei a végén a meghitt beszélgetések a már ismerõs családokkal, a polgármester úrral, a nyitott szívû, értelmes
gyerekekkel. Isten áldása legyen rajtuk!
Dósa Kinga

Új tetõ a csongrádi imaházon
A Tiszavidéki Egyházterület 2009-es
tavaszi, imaház-felújítási gyûjtésen
befolyt mintegy 400 000 forintos
összegbõl elkészült a csongrádi gyülekezet új tetõje. Az elhasználódott,
régi és töredezett kerámiacserepek
helyét egy cserépmintás acél tetõszerkezet vette át, amely reményeink
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szerint hosszú ideig fogja óvni az
imádság házát.
A csongrádi testvérek nagyon
hálásak az adományokért, amelyek
nélkül nem valósulhatott volna meg a
munka.
Mihalec Gábor
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Húsz éve kezdõdött
Kerek évfordulóhoz érkezett a kecskeméti
evangelizációs sorozat az elmúlt év végén. 1989. december 7-én kezdõdött a városban az elsõ nyilvános elõadás-sorozat
az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia
Központban. A Jézus életérõl szóló 12
részes programot Szilvási József testvér
indította el, melyre már akkor 60-80 vendég jött el hétrõl hétre.
Ezt követte Szigeti Jenõ testvér három
sorozata: „Sorskérdéseink”, „A Biblia az
európai kultúrában”, valamint „A Biblia
az irodalmi mûfajok tükrében”. Ezzel párhuzamosan, az intézmény vezetõségének
kérésére, Szigeti testvér még két sorozatot
tartott a középiskolásoknak „A Biblia és a
régészet” címmel.
1991 õszén a „Kezdj el élni!” program húsz elõadásán fordultak meg a
legtöbben. Esténként 300-400 vendég jött
el Dr. Homoki Henrietta és Mayor Zoltán
testvérek elõadásaira, hogy megismerjék
az egészséges életmódot és a Biblia tanításának alapelveit.

A következõ években Háló
Sándor, Szõllõsi Árpád, Gyûrûs
István, Csabai Tamás, Fegyverneky József, Székely Lajos,
Ócsai Tamás és Kormos Tivadar testvérek tartottak sorozatot
a konferencia központban.
2006 õszén ismét Szigeti
Jenõ testvér 7 sorozatot – 42
elõadást – tartott a „lelki szomjazók” részére, amelyeken
80-100 vendég jelent meg
alkalmanként.
2009. december 1017-én az elmúlt húsz évre
emlékezhettünk vissza a
jelenlegi hallgatókkal és
az idõközben megkeresztelt testvéreinkkel. Kiállítás
keretén belül mutattuk be az
elmúlt két évtized 35 sorozatának
meghívóit. A résztvevõk érdeklõdéssel
tekintettek vissza a régi meghívókon
keresztül a mögöttünk hagyott idõszakra.
A jubileumi megemlékezésen a
FORNETTI cégcsoport 12 kg finom süteménnyel kedveskedett a résztvevõk felé.

Az Adventista Vakmisszió szolgálata
Gyöngyösön
A 2009. november 28-i szombat igazi
kihívásokat tartogatott az Adventista Vakmisszió számára. Erre a napra ugyanis
dr. Márkuj Erikától és a Gyöngyösi
Adventista Gyülekezettõl kaptunk meghívást, hogy a délelõtti istentisztelet megtartása után a mûvelõdési házban bemutassuk a környékbeli gyerekek számára,
milyen is egy vak ember élete.
A program délután kettõ órakor kezdõdött, és közel nyolcvan vendég regisztrált. A zömmel alsó tagozatos 30-35 kis-

gyermeket nem palástolt kíváncsisággal a
szülõk is végigkísérték az egyes állomásokon.
A köszöntõnk és bemutatkozásunk
után a „Szeret az Isten” címû éneket tanulhatták meg kicsik és nagyok egyaránt,
majd a kis csapatok el is foglalhatták a
sorszámuknak megfelelõ állomáshelyet, s
utána minden tízedik percben a következõhöz szaladtak.
Az elsõ asztalnál egy könyvjelzõ
készült, melyre egy pontíró tábla segítségével felkerült a gyermek neve Braille
írásban, ráragaszthatták a postai vakos
matricát, és még rojtot is fûzhettek bele.
A következõ helyen bekötött szemmel õk maguk is kipróbálhatták, milyen
érzés vakon almát pucolni és szeletelni,
máshol a vakos dominóval játszhattak, s
ezt követõen megkísérelhették tapintás
alapján felismerni a különbözõ pénzérméket.

Hálásak vagyunk az Úrnak a múlt csodálatos áldásaiért, és
kérjük, segítsen meg, hogy a jövõben is
folytatni tudjuk a két évtizede megkezdett
„magvetést” a városban.
Hoffer Zoltán
házigazda, fõszervezõ
A gombfûzéses ügyességi feladat után
pedig immár nyitott szemmel rácsodálkozhattak mindarra a sok segédeszközre,
mely igencsak megkönnyíti a nem látó
emberek életét, például a beszélõ órára és
mobiltelefonra, a színfelismerõ készülékre és természetesen a Braille nyomtatású
könyvekre.
A továbbiakban a vakon – mind bottal, mind vakvezetõ kutyával – történõ
közlekedés rejtélyeit ismerhették meg a
gyerekek a gyakorlatban, majd pedig
egyik részük egy vak gitármûvésztõl tanult egy kedves éneket, míg a többiek
kipróbálhatták a csörgõlabda játékot (természetesen ismét bekötött szemmel), s
utána helyet cseréltek, hogy mindenki
mindenhol sorra kerülhessen.
Nagyon nagy öröm számunkra, hogy
az Úr ennyire megáldotta igyekezetünket:
a gyermekek lankadatlan lelkesedésében
és a szülõk, nagyszülõk vidám, érdeklõdõ,
szûnni nem akaró kérdéseiben ismét megmutatta számunkra, hogy fogyatékosságaink ellenére velünk is csodálatos terve
van hatalmas mûve véghezvitelében.
2010. február 28-án családok számára
ismét sort kerítünk erre a bemutatóra,
ezúttal budapesti helyszínen.
Erdõdy Szilágyi Éva

Csongrádon élő, 87 éves testvérnő mellé
keresünk olyan testvérnőt, aki ott lakással,
étkezéssel stb., 24 órás felügyeletet tudna
vállalni. További információ: 30/857–4225
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Bibliaismereti estek
Veszprémben
A Jézussal való találkozások elemzése a
volt a témája a Veszprémben évek óta
zajló, bibliaismereti elõadás-sorozat legutóbbi kurzusának. Az évekkel ezelõtt
indított program nyolc evangelizációs
estjén alkalmanként mintegy 70-80 érdeklõdõ is részt vett. A mostani estek végén
saját szerzeményeit énekelte gitárkíséretével az elõadó Kormos Tivadar, adven-

tista lelkész. A rendezvénysorozat záróakkordjaként a résztvevõk egy-egy szép,
bibliai ihletésû falinaptárt és Jézusról
szóló kiadványt kaptak ajándékba.
2010. január végén folytatódik a
veszprémi evangelizációs program. A
lélek gyümölcsein túl további üdvös termést is hoznak ezek az elõadások. A hallottak hatására és az adventista testvérekkel való barátságos beszélgetések
eredményeként többen is látogatói lettek a
szombatiskolának és a gyülekezeti istentiszteletnek.
Bráz János

Presbiterszentelés és gyermekbemutató
Farmoson
2009. december 12-én ünnepélyes szombatra készült a Farmosi Gyülekezet.
Délelõtt Urbán István testvérünk presbiterré szentelését határozta el a közösség,
délután pedig Orbán Ildikó testvérnõ
lányát, Gabriellát mutattuk be az Úr elõtt.
Urbán testvér kezdettõl fogva a Farmosi Gyülekezet tagja. A faluban és a
gyülekezetben is mindenki által tisztelt és
megbecsült személy. Már régóta a közösség vezetõje, így tehát mindenki egyöntetû szavazata alapján került felszentelésre.
A délelõtti istentiszteleten jelen volt
dr. Õsz-Farkas Ernõ, a Dunamelléki Egyházterület elnöke is, aki Isten Igéjét hirdetve kért áldást Urbán István testvér

Gyermekbemutatás
életére és szolgálatára. Az ünnepélyes
alkalmon jelen voltak a Gyömrõi és a
Ceglédi Gyülekezet képviselõi is.
Bízunk benne, hogy testvérünk szelíd
természete és tapasztalatai áldására lesz a
közösségnek!
Az Urbán István testvér presbiteri szolgálatáért mondott felszentelõ imádság
ünnepélyes pillanata

(stiv)

a folyosón. A kollégium gyalog 3 percre van a vasútállomástól, parkolási lehetőség az adventista imaház
udvarán (200 méterre a kollégiumtól).

Gyűrű-kúra
Házassági felkészítő hétvége

Étkezés: Lakto-ovo vegetáriánus menü. Összesen 6
étkezés (első étkezés: péntek vacsora, utolsó étkezés:
vasárnap ebéd).

Célcsoport: A rendezvényre azokat a párokat várjuk, akik
2010-ben terveznek házasságot kötni, valamint azokat a
friss házasokat, akik 2009-ben tették meg életüknek ezt a
fontos lépését.

Költségek: 20 000 Ft/pár (tartalmazza az étkezést, a szállást és a munkalapokat)

Időpont: 2010. február 26–28.
Jelentkezés: 2010. február 5-ig a gaborm@hotmail.com
e-mail címen. Február 5. után 5 000 Ft/pár regisztrációs
felár ellenében fogadunk jelentkezéseket. A foglalkozások
csoportdinamikai jellege miatt maximum 20 párt tudunk
fogadni, a jelentkezés sorrendjében. Jelentkezéskor 5 000
Ft előleget kérünk átutalni a Hetednapi Adventista
Egyház bankszámlájára (OTP 11742331–20003548). A
jelentkezés az előleg átutalásával válik érvényessé.
A Jelentkezési lapot és a részletes programot keresd a
gyülekezetedben, illetve letölthető a www.adventista.hu és a
www.kettenegyutt.hu honlapról is. További információk a
30/664–3044-es telefonszámon Mihalec Dórától.

Helyszín: 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28.
Témák: A házasság céljai, kommunikáció, konfliktuskezelés, szabadidő, szexualitás, szülői szerep, pénzkezelés,
szerepértelmezés, anyóskérdés és lelkiség. A témákat
rövid előadással vezetjük be, majd az ahhoz fűződő
ismereteket páros gyakorlatokkal, csoportos feladatok
megoldásával és szerepjátékokkal mélyítjük el.
Előadók: Mihalec Gábor és Csizmadia Róbert
Elhelyezés: Felújított, kulturált kollégiumi szobákban,
házasulandók esetében fiúk-lányok külön szobában, házaspárok páronként háromágyas szobákban. Vizesblokk

Mihalec Gábor
a Családi Munkacsoport vezetője

11

AdventInfo

Az Ifjúsági Osztály hírei és programajánlói
Ifjúsági szilveszter
Salgótarján, Pécel, Nagykanizsa, Gyula, Gyömrõ, BudapestPestszentlõrinc, Balatonfüred, Nyírtura – Ezen a nyolc helyszínen szervezett az Ifjúsági Osztály szilveszteri programot. A
szervezõk (Csarnai Mariann, Kiss Márti, G. Tóth Anita, Borbáth
Melinda, Márffy Eszter, Marosán Boglárka, Szilvási-Csizmadia
Andrea, Bodnár János, Tóth Szilárd, Árvai Pálma) minden
helyszínen kitettek magukért, hiszen – megfelelõ lelki tartalom
mellett – színvonalas programot biztosítottak. Ezúton is köszönet a helyi csapatoknak!
A nyolc helyszínen mintegy 325 korosztálybelit értünk el,
akiknek valós alternatívát tudtunk nyújtani az év végi ünneplésre. Valamennyi helyszínen felkészült
lelkész elõadó várta a résztvevõket, hogy
az év utolsó napján is részesülhessenek az
Ige megújító erejében.
K. T.
Január 16-17-én megrendezésre került a
nagykanizsai Regionális Ifjúsági Hétvége
„TÖLT-Õ” címmel. A rendezvény szervezõi Kalocsai Tamás ifjúsági vezetõ és
Várnagy András rendkívül szórakoztató
és lelki-testi feltöltõdést biztosító programokkal tették színessé e hétvégét az ott
lévõ fiatalok számára.
A program a szombat délelõtti istenFebruár 6-án 10 órai kezdettel megtisztelettel és a fiatalok vezette közös bibtartjuk az idei első budapesti
liatanulmányozással kezdõdött, ahol az
Regionális Ifjúsági Találkozót.
ifjúság egy pantomimet is elõadott.
A program remek lehetőséget
Délután filmnézés, illetve sportolási
kínál a találkozásra, az adventista
lehetõségek várták a lelkes résztvevõket,
identitás megszilárdítására és a közös ünneplésre a budapesti és a Pest
megyében élő fiatalok számára.
Meghívott előadó: Dr. Ősz-FarOlyan időben élük, amikor kulcsfontosságú,
kas Ernő. A program szervezését és
hogy a Bibliát minél gyakrabban vegyük a
lebonyolítását Baktai Melinda és
kezünkbe. Ezért született meg az új ifjúsági bibcsapata végzi, a hangosításért a
liatanulmány gondolata.
REK felel.
2010. január 31-én (vasárnap) 11 órától a
Helyszín: VI. kerület, Bajnok u.
Józsefvárosi Gyülekezetben (1083 Budapest,
25.
Práter u. 12.) tartjuk a tanulmány bemutatóját.
Az ország valamennyi gyülekezetéből várjuk
Ifjúsági Osztály
mindazokat, akik szeretnének a fiatalok szá-

Tölt-Õ
Õ Kanizsán

Budapesti
Regionális Ifjúsági
Találkozó

majd a nap lezárásaként teaház és lelki
betérõ nyújtott felfrissülést. Másnap
pedig õrsi foglalkozással fejezõdött be az
Ifjúsági Hétvége, ahol közös játékokkal
és énekléssel vettünk búcsút egymástól.
Összességében nagyon sikeresen ért
véget a rendezvény, ami már önmagában
mutatja, mennyire szükség van efféle
„feltöltõdésekre” a fiatalok számára.
Konklúzióként egy fiatal visszajelzése a programról: ,,Annyira meghatott
ez a dolog…, már napok óta vágyódtam
valami után, ami tényleg megerõsít az
Istenbe vetett hitemben, és hát mondhatom, ez összejött (K. L.)”.
Várnagy András

Ifjúsági bibliatanulmány bemutató

Pályázati lehetőség
Az Ifjúsági Osztály „ÉLETFA – avagy kreatívan a Lélek gyümölcséről” címmel pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:
képzőművészet (rajz, festés, grafika stb.)
irodalom (vers, próza)
fotó
zene
videó
egyéb
Minden kategória első helyezettje díjazásban
részesül, a legkiemelkedőbb pályamunka

mára érthető, izgalmas, formabontó anyaggal
és tanítási módszerrel megismerkedni.
A program sikeres lebonyolítása érdekében biztatjuk a gyülekezetek bizottságait, hogy
támogassák a fiatalokat a viszonylag nagy
útiköltség fedezésében.
Jelentkezni Csatári Flóránál lehet, az alábbi telefonszámon: 30/688–0975.
Ifjúsági Osztály

Az unió Ifjúsági Osztálya nevében

díja: ingyenes részvétel egy fő részére a
2010-es ÉS Napokon.
Beadási határidő: február 29.
A zsűri tagjai: Dr. Szigeti Jenő, Baktai
Melinda, G. Tóth László, Csatári Flóra,
Kalocsai Tamás
Eredményhirdetés: Országos Tavaszi
Ifjúsági Találkozó, Kecskemét (március
12–15.)
A pályázatokat az alábbi e-mail címre
várjuk: sziskpalyazat@gmail.com
Ifjúsági Osztály
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az AdventInfo minden kedves
olvasójának áldott új évet kívánunk!

A Kecskeméten
megrendezendő ORSZÁGOS

TAVASZI IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓval kapcsolatos
információkat
a 15. oldalon olvashatod.
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Közérdekû unióbizottsági határozatok
„XV/153.

Az Unióbizottság megerõsíti és továbbra is érvényben tartja azt a korábbi ciklusban hozott határozatát, hogy elismeri a
Balatonlellei Advent Konferenciai Központ szolgálatának jelentõségét az egyház küldetésében, és hosszú távon is az
egyház konferenciai központjaként akarja mûködtetni.”

E döntés értelmében szeretnénk megerõsíteni a Konferenciai Központ szolgálatát, még jobban bevonni azt az egyház küldetésének
teljesítésébe, továbbá szeretnénk jobban használni azokat a belmissziós és missziós lehetõségeket, amelyeket a Konferenciai Központ
nyújt.
„XV/178.

Az Unióbizottság elhatározta, hogy a »Kommunikációs Osztály« nevû hivatalos egyházi moderált internetes levelezõ
listára meghív minden aktív és nyugdíjas lelkipásztort, intézményvezetõt, egyházi alkalmazottakat (egyháztagokat), egyházi bizottsági tagokat (UB, TB), valamint lehetõleg minden gyülekezetbõl presbitereket, bizottsági tagokat. A továbbiakban a körleveleket, közérdekû információkat elektronikus formában erre a listára is ki kell küldeni a postai továbbítás
mellett.”

A mai modern kommunikációs lehetõségeket segítségül hívva az egyház kommunikációját szeretnénk erõsíteni ezzel a döntéssel,
hogy a hivatalos információk minél hamarabb eljussanak a gyülekezet vezetõihez, hogy a közösség értesüljön az egyház közérdekû
döntéseirõl, híreirõl, céljairól, törekvéseirõl. A levelezõ lista lehetõséget nyújt arra, hogy a postai útnál lényegesen gyorsabban eljussanak a körlevelek, fontos információk a gyülekezetekhez, intézményekhez.
„XV/163.

Az Unióbizottság elhatározta, hogy pályázatot ír ki a Gyulai Szeretetotthon intézményvezetõi munkakör betöltésére.”

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A Hetednapi Adventista Egyház Unióbizottsága pályázatot
hirdet a Hetednapi Adventista Egyház Adventista Szeretetotthona (Gyula, Kálvária sor 11.) intézményvezetői munkakör
betöltésére az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltételek:
felsőfokú iskolai végzettség
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
hetednapi adventista gyülekezeti tagság
1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet szerinti képesítési előírások
(3. sz. melléklet 9. pont)

A vezetői megbízás időtartama:
Határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
szakmai önéletrajz
vezetői koncepció (legalább egy géppel írt A/4-es oldal)
referenciák
végzettséget igazoló oklevél/oklevelek másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkavégzés helye:
5700 Gyula, Kálvária sor 11. szám alatt működő
bentlakásos intézmény
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
az intézmény irányítása
a működés tárgyi- és személyi feltételeinek koordinálása
az intézmény munkájáról történő beszámolás
a működéssel kapcsolatos jelentések elkészítése
az előírt dokumentációk vezetése
marketing tevékenység folytatása
szabályzatok, szerződések, megállapodások, határozatok
írása stb.

A pályázatok benyújtásnak határideje és módja:
2010. március 1-jéig
Hetednapi Adventista Egyház, 2119 Pécel, Ráday u. 12.
címre
A borítékra fel kell tüntetni: „Intézményvezetői pályázat”.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2010. március 31.

Illetmény és juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény rendelkezései az irányadók

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja:
2010. április 1.

a Magyar Unió elnöksége
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A Re m é n y s é g E v a n g e l i z á c i ó s K ö z p o n t h í r e i
Hitben és hálával a könyvkiadásról…
Az adventmozgalom kezdeteitõl fogva
tapasztalható, hogy Isten megkülönböztetett figyelmébe ajánlja népünknek az
Igét, a tiszta forrást magyarázó, azt népszerûsítõ irodalom nyomtatott formában
való terjesztését. Mindazok, akik részt
vállaltak a lap- és könyvkiadás szolgálatában, átélhették az Úr különleges
áldásait.
A közelmúltban megjelent Hogy el ne
feledjük! c. könyv 21. oldalán George R.
Knight így ír arról, hogy a könyvmisszió
miként indult el az úttörõink idejében.
„Egy fiatal lelkész, Joshua V. Himes által
vált jelentõs tényezõvé a millerita adventizmus… Himes már az elsõ Millerrel
való találkozáskor, 1839 novemberében
meggyõzõdött az üzenetrõl, és azon
csodálkozott, vajon miért nem ismert az
szélesebb körben is.
– Valóban hiszel ebben az üzenetben?
– kérdezte Himes az idõsebb prédikátort.
– Természetesesen igen, hiszen másként nem prédikálnám.
– De mit teszel azért, hogy az egész
világon elterjedjen az üzenet?
– Mindent, amit csak tudok – válaszolta Miller.
– Nos, ez az egész dolog eléggé háttérben van még. Mindannak ellenére, amit
tettél, alig tudnak a témáról az emberek.
Ha néhány éven belül Krisztusnak vissza
kell jönnie, ahogy hiszed, akkor nincs
vesztegetni való idõnk, figyelmeztetni
kell az egyházat és a világot, mennydörgõ
hangon, fel kell rázni õket, hogy legyenek
készen.
– Tudom, tudom, Himes testvér, de
mit tehet egy ilyen öreg parasztember?
Folyamatosan keresem a segítséget – segítségre van szükségem.
Ez volt az a pont, emlékszik vissza
Himes, »mikor mindenemet Isten oltárára
tettem; az életemet, a családomat, a társasági életemet, a jó hírnevemet, hogy
segítsem õt minden erõmmel a végsõkig«.
Himes belépésével a millerizmus
olyan lendületet kapott, amilyet soha
azelõtt. Egy generátor energiájával és
leleményességgel Joshua 1840 és 1844
között úgy felfuttatta a mozgalmat, hogy a
millerizmus mindenki által ismert fogalom lett…
Rövid idõn belül a szüntelenül tevékenykedõ Himes elindította a The Midnight Cry és a The Signs of the Times
folyóiratokat, amelyek eljuttatták az
adventüzenetet a világ végére, illetve

könyvek és traktátok végtelen sorát bocsátották ki.”
Ezt követõen hatalmas tapasztalatok
egész sora igazolta, hogy a könyvkiadás
és -terjesztés, az örökkévaló evangélium
hirdetésének Istentõl rendelt eszköze.
Ellen G. White, akinek munkássága szorosan összefonódott az utolsó idõk elhívott népe, az adventizmus életével, így írt
errõl: „A könyvterjesztés Isten eszköze,
mellyel sok olyan embert ér el, akire
máskülönben nem hatna az igazság”
(Bizonyságtételek IV., 592. o.).
Az idõk során azonban az is egyértelmûvé lett, hogy a kiadói munka nem csak
az Úr áldásainak, hanem az Ellenség
eltökélt támadásainak is színterévé vált.
Emlékezzünk az adventtörténelem
egyik legfájóbb, sok-sok tanulságot rejtõ
eseményére: porrá égett Battle Creek,
mert olyan eszmék szivárogtak a könyvés lapkiadás szolgálatába, amelyek nem
Isten akaratát, a tiszta evangélium tartalmát és annak mennyei tekintélyû hirdetését tükrözték. De beszélhetnénk az
elmúlt évtized szomorú, a Magyar Unió
könyvkiadását megkeserítõ és a könyvmissziót elnehezítõ tapasztalatáról. Mindezek ismeretében mégis csak egyet mondhatunk: az Ellenségnek majdnem sikerült…, de az Úr most is megmutatta,
Õneki gondja van arra, ami az Övé, és a
zsákutcából megmutatja a kivezetõ utat.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy az
írásban talán kevésbé ismert bizonyságtételi tanács több testvérünk szívében is
visszhangra talált:
„Ha helyes volt, hogy testvéreink
részvényeket vegyenek kiadóinknál,
amikor ez a munkánk még csak szûkebb
területekre terjedt ki, hatásköre pedig
csekély volt, nem fontosabb-e ma befektetnünk a könyvkiadásba, amikor sokkal
nagyobb munkát kell végeznünk, ezért
ennek megfelelõ növekedésre van szükség az anyagi javak területén is?… Az
elmúlt idõkben, amikor kevesen voltunk,
mindenki – akiknek módjában állt – kötelességének tartotta, hogy részvényeket
vásároljon a kiadóban… Akinek nincs
részvénye ezekben az intézményekben,
azok most abban a kiváltságban részesülhetnek, hogy ebbe a rendkívül értékes
munkába ruházhatják be javaikat. Most
van szükségünk imáitokra, szeretetetekre
és anyagi segítségetekre. Reméljük, sokunk szívét készségessé teszi az Úr, hogy
segíthessünk intézményeinknek…
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Nem kell félnetek semmitõl! Oda ruházzátok be javaitokat, ahol felhasználásuk hasznot hoz – általuk a világosság
sugarai áradnak a világ legsötétebb részeibe… Sokan kockázatos világi vállalkozásokba fektetik be pénzüket, s ezúton
minden dollárt ellopnak tõlük. Arra kérünk, azzal bizonyítsátok bõkezûségeteket, hogy kiadóinkba ruháztok be…
Azok, akiknek az Úr anyagi javakat adott,
kamatmentesen vagy alacsony kamattal
beruházhatják pénzüket Isten mûvébe, s
önkéntes ajándékokkal segíthetik mûködtetni a könyvkiadást” (Bizonyságtételek
IV., 592-593., 596. o.; IX., 71. o.).
A 2009. második félévétõl a Reménység Evangelizációs Központhoz tartozó
Advent Kiadóban azzal szembesültünk,
hogy a kiadói terveink megvalósításának
útjában hatalmas akadályként tornyosuló
anyagi forráshiány miatt nem tudunk
kiadványokat megjelentetni. Ekkor úgy
döntöttünk: komoly imádság tárgyává
tesszük e körülményt. Rövid idõn belül
csodát élhettünk át. Az Úr egyértelmûvé
tette: a könyvmisszió az Övé és Õ gondoskodni tud róla akkor is, amikor az
országunkban mindenütt tapasztalható,
egyre fokozódó anyagi nehézségek emberileg csak sötét jövõképet festhetnének
elénk.
Sorra csengtek a telefonok, jöttek az
e-mailek, a személyesen megfogalmazott
felajánlások, amelyek arról szóltak, hogy
vissza nem térítendõ adomány, vagy
hosszú lejáratú, kamatmentes kölcsön formájában testvéreink és az egyháztagjaink
által mûködtetett alapítványok, nyomdák
támogatni kívánják a kiadó szolgálatát.
Így vált lehetõvé, hogy miközben a nyári,
kora õszi hónapok anyagi ínsége miatt saját forrásaink szinte nullára apadtak, mégis nyomdába küldhettük az alábbi kiadványokat:
Páskulyné Kovács Erzsébet: Köszönöm, Uram! Megköszönöm!
Dr. Szigeti Jenõ: Egyházak egy világ
végén
Jerry D. Thomas: Hitünk alapjai gyermekeknek
George. R. Knight: Hogy el ne feledjük!
C. Mervyn Maxwell: Mondd el a világnak!
Mark Finley: Bizonyosság egy bizonytalan világban
Kormos Tivadar: Csodálatos találkozások Jézussal
Szemelvények Ellen G. White írásaiból III. kötet
Ellen G. White: A legjobb út (Jézushoz vezetõ út)
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aki az elõttünk álló úton is elõttünk járva
kínál segítséget ahhoz, hogy ismét a
„Könyv népévé” lehessünk.
Az alábbi elérhetõségeken örömmel
fogadjuk testvéreink felajánlását, akik a
jövõben akár adományaikkal, akár kölcsön formájában segíteni kívánják az
Advent Kiadó szolgálatát.

Ellen G. White: Krisztus példázatai
Dr. Hans Heinz: Lesz-e holnapunk?
Hálásak vagyunk Istennek, aki testvéreink
szívét indítva adott alapot ahhoz, hogy
reménységgel tekinthessünk a jövõbe,
hiszen Õ mellettünk áll, és nem engedi,
hogy meginogjon a lábunk.
Ilyen tapasztalatok birtokában mi
csak egyet tehetünk: eltökélten haladunk
az Õ útján és mély bizalommal fogadjuk a
Teremtõ, Megváltó Isten minden ígéretét,

Telefon:
30/417–2515
(Czinkota András, intézményvezetõ)

30/664–3295
(Dr. Tokics Imréné, titkárnõ)
E-mail:
info@adventkiado.hu,
czinkota@sda.hu
A felajánlásokat, illetve a teljesítést minden esetben az intézmény operatív bizottsága hitelesíti, illetve igazolja vissza.
Czinkota András, intézményvezetõ

Kossuth-félóra

Ajándék könyvek
Több testvérünk kezdeményezésére az elmúlt esztendőkben kibontakozott a könyvmisszió
eddig kevésbé ismert válfaja, a könyvajándékozás szolgálata. A kizárólag továbbajándékozásra kiadott könyvek eddig főként magáncsatornákon voltak hozzáférhetők.
Testvéreinkkel való egyeztetést követően azonban arra a megállapodásra jutottunk, hogy az
Advent Kiadó lesz e kiadványok terjesztője. Így készült el még 2009 decemberében az Ellen
G. White: A legjobb út (Jézushoz vezető út) c. kiadvány 10 000 példányban. A könyvek az
egri, szombathelyi, dunaújvárosi, lovasberényi, nagykanizsai missziónak köszönhetően már
elfogytak. (Az AdventInfo következő számában beszámolunk testvéreink tapasztalatáról.)
Most van nyomdában a Dr. Hans Heinz: Lesz-e holnapunk? c. kiadvány, illetve még további
könyvek megjelentetését is tervezzük.
A továbbajándékozásra kiadott könyvek terjesztésére főként gyülekezetek jelentkezését
várjuk. A kiadványok folyamatos biztosítására pénzalapot hozunk létre. Tervünk szerint a terjesztésre átvett kiadványok előállítási árát kérjük a gyülekezetektől támogatásként befizetni
a kiadó pénztárába.
További információ: Fleischer Andrea (30/678–6584, e-mail: andif@irodalmimuhely.tonline.hu)

Czinkota András
a Reménység Evangelizációs Központ vezetője

Az idei első negyedévi Bibliatanulmányból lapzárta miatt kimaradtak az egyházunk által készített, a
Kossuth Rádióban péntekenként 13
óra 30 perctől sugárzott hitéleti
félórák időpontjai. Ezt az alábbiakban közöljük.
Január 15.
Február 12.
Március 12.
Április 9.
Május 21.
Június –
Július 9.
Augusztus –
Szeptember 10.
Október 15.
November 12.
December 17.
REK

Országos Tavaszi Ifjúsági Találkozó

„VESD KI A HÁLÓT!” – Légy digitális misszionárius
Kecskemét, Egészségügyi Szakközépiskola (Nyiri út 73.)
2010. március 12-15.
Fõelõadó: Miroslav Pujic, a Transzeurópai
Divízió Média, Imádat és Zenei Szolgálatok
Osztályának vezetõje – a Posztmodernizmus
kutatója
Elõadók: Kalocsai Tamás és Udvar Renáta
országos ifjúsági vezetõk
Megjelent a Szemelvények
Ellen G. White írásaiból
harmadik kötete
Ára: 1500 Ft
Információ, megrendelés:
Advent Kiadó
1171 Budapest, Borsfa u. 55.
Tel.: 1/256–5205, 30/678–6584
(Fleischer Andrea)

Szekcióelõadók: Ócsai Tamás unióelnök,
Dr. Õsz-Farkas Ernõ DET elnõk, Dr. Szilvási
József az ATF rektora, Csatári Anikó
A program költsége: 10 000 Ft, mely magában foglalja a szállást, étkezést és a részvételi díjat.
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Jelentkezés módja: 5 000 Ft elõleg befizetésével, amit az OTP 11773322–00824273
számlaszámra lehet befizetni március 1-jéig,
illetve a jelentkezési lap elküldésével, Hoffer
Zoltán szervezõ részére a hofi@adventista.hu e-mail címre. További információ a
30/678–8480-as telefonszámon.
A Jelentkezési lap letölthetõ
a www.ifiinfo.hu honlapról.

Minden fiatalt és érdeklõdõt
szeretettel várunk!
a Szervezõk
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Búcsúzunk...

Elhunyt L ehotka Gábor orgonamûvész
2009. december 29-én hosszú betegség és szenvedés után, Vácon elhunyt Lehotka Gábor
orgonamûvész, a budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem professzora, a Hetednapi
Adventista Egyház Váci Gyülekezetének tagja.
A világjáró orgonista 1938. július 20-án született Vácott. 1963-ban kitüntetéses diplomával fejezte be orgonatanulmányait, és az
Országos Filharmónia szólistája lett. Több
lemezfelvételt készített. 1990-tõl egyetemi
tanár a Zeneakadémián. Kitüntetéseket is
kapott, közöttük 1974-ben elsõ Bach-lemeze
„aranylemez” lett. 1978-ban a „Magyar
Népköztársaság Érdemes Mûvésze” kormánykitüntetésben részesült. 1980-ban
egyik Bach-lemeze „Az év hanglemeze”
kitüntetést kapta. 1986-ban a francia kulturális miniszter kitüntette a Chevalier De
l'ordre des arts et des lettres címmel. Több
nemzetközi orgonaverseny zsûrijében vett
részt. Kompozíciói nyomtatásban is megjelentek úgy Magyarországon, mint külföldön
(2001 – Suite Francaise – Boston, Noel –
Boston).
A Hetednapi Adventista Egyház vezetõsége, az Adventista Teológiai Fõiskola
vezetõi és gyülekezeteinkbõl sok testvér vett
részt a jubileumi elõadáson, mely kifejezte

mûvész testvérünk iránti nagyrabecsülésünket. Lehotka Gábor többször játszott orgonán az Adventista Teológiai Fõiskola évnyitó- és diploma átadó ünnepségén is. A
mûvész úrral interjút készített a Reménység
Médiaközpont, melyet a Kossuth Rádió
Adventista félóra adásában hallhattak az
érdeklõdõk 2003. november 28-án.
1987-tõl a Biblia komoly tanulmányozásába kezdett, és késõbb a Hetednapi
Adventista Egyház Váci Gyülekezetének
tagja lett.
Lehotka Gábor jubileumi koncertet
adott Budapesten, a Zeneakadémián, pályakezdésének 40. évfordulója alkalmából
2003. október 5-én. A mûsoron szerepelt a
40 évvel ezelõtti vizsgadarabja, Lehotka:
Hommage A' Handel – orgonaverseny és a
Hegyi beszédrõl írt oratórium. A nagy erejû
kezdetet – tõle hallotta az ország átütõ
erõvel J. S. Bach orgonamûveit, dúdolták
országszerte a d-moll toccata és fuga dallamát – a tervszerû folytatás váltotta fel, s a

A „művész úr”-tól a testvérig, barátig
Lehotka Gábor emlékére
„Művész úr” – így szólítottuk őt az első időkben, sok
évvel ezelőtt. A művész úr komoly, csendes, visszafogott volt. Amikor először tűnt fel Vácon a gyülekezetünkben, arra kért minket, hogy imádkozzunk beteg
édesanyjáért. Majd egyre gyakrabban jött. Leült a kis
szintetizátorhoz, és kísérte a közös énekeket, a kórust,
játszott a prédikáció előtt és után. Nem nagyon szólt.
Pontosan érkezett, és amikor elhangzott az „ámen”,
bekattintotta a táskáját és sietve távozott.
Később lassan-lassan sikerült közelebb kerülnünk hozzá. Kérdeztük őt az életéről, a művészi pályájáról, a zenéről, és ő szívesen válaszolt. Tiszteletben
tartottuk zárkózottságát, de azért igyekeztünk bevonni
őt a gyülekezeti életbe. A szombatiskolában hamar
otthon érezte magát. Aktívan és értékes gondolatokkal szólt hozzá a tanulmányhoz.

A legutóbbi népszámláláskor még nem volt a
gyülekezet tagja, de adventistának vallotta magát.
Ekkor határozta el, hogy megkeresztelkedik. Fogadalmat tett, hogy azt az adventista lelkészt, akivel először
találkozik, megkéri, hogy készítse fel a keresztségre.
Bihari Csaba tanította őt a hitelveinkre.
2001-ben megkeresztelkedett, testvérünkké fogadhattuk Gábort.
Akkor már nagyon jól érezte magát köztünk.
Felszabadultabb, oldottabb, beszédesebb lett. Voltak
olyan mondásai, amelyek szállóigévé váltak.
Elfogadott egy-két meghívást vendégségbe, és az
ő ajtaja is nyitva állt előttünk. Amikor nála ebédeltünk, a fizikai táplálékon túl, igényes zenei táplálékról
is gondoskodott számunkra.
Ezeknek az alkalmaknak az emlékét féltve őrizzük a szívünkben.
Ekkor már barátunknak mondhattuk őt, de vigyáztunk, hogy az egyéniségéből fakadó határokat ne lépjük át.
Amikor a gyülekezet új helyre
költözött és már orgonánk is volt, több
színvonalas zenei programot tudtunk
szervezni, amelyeken játékával megörvendeztetett bennünket. Ha máshol
koncertezett, szeretettel meghívott
mindannyiunkat.
Néhányszor igehirdetést is vállalt.
Ezek érdekesek, különlegesek voltak,
és mindig nagyon lelkiismeretesen felkészült.

1938–2009
koncertek mellett a lemezfelvételek, sõt az
orgonaépítés munkája is társult a szólista
tevékenységéhez. Pályája egyik csúcsának
tekinthetõ a Hegyi beszéd oratórium, amely
ritka jelenség az egyetemes zenetörténetben,
így a magyarban is. Életének utolsó szakaszában Eszter királyné történetérõl oratóriumot komponált.
Temetése 2010. január 7-én, csütörtökön 15 órakor volt Vácon.
(Dr. Tokics Imre)
Vigyázott az egészségére. Tudatosan táplálkozott, és velünk is megosztotta ismereteit, tapasztalatait ezzel kapcsolatban.
Sportolt, futott, amikor csak tudott. Sosem volt
beteg. Éppen ezért derűlt égből villámcsapásként jött
a hír jó egy évvel ezelőtt, hogy kórházban van. A
szívén kellett egy beavatkozást végezni. Egy-két hét
múltán sápadtan és kissé megfogyva ismét köztünk
volt, és jól érezte magát. Örültünk! Sajnos az öröm
tiszavirág-életűnek bizonyult. Nem tudtuk, hogy a súlyosabb betegség csak ezután következik.
Hamarosan újra kórházba került. Megműtötték,
kezelték, hazaengedték. Ezután újabb kezelések, otthonlét, kórházi ápolás, de a hanyatlás megállíthatatlan volt. Gyakran látogattuk többen a gyülekezetből,
sokat imádkoztunk érte.
A betegségét panasz nélkül, csendesen, fegyelmezetten viselte. Ha biztattuk, csak egy halvány félmosolyt kaptunk válaszul.
Aztán a halálhír! Tudtuk, felkészültünk rá, mégis
fájdalmasan érintett, és mély szomorúsággal töltött el
minket, hogy nincs többé. Kosztolányi szavaival élve:
„Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.”
Hálát adunk Istennek, hogy volt, hogy élt közöttünk egy Lehotka Gábor, aki művészetével fényt,
melegséget, nyugalmat árasztott a szívekbe.
A művész, a testvér, a barát nagyon fog hiányozni
mindannyiunknak.
Bár a gyilkos kórral szemben alulmaradt a küzdelemben, de hisszük, hogy a győztesek között lesz ott,
ahol nincs többé halál. Adja az Úr, hogy így legyen!
Molcsányiné Liebhardt Márta

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes
formában. Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Ócsai Tamás unióelnök. Szerkesztõ: Kiss Virág. Területi felelõsök: Bihari Csaba (DET), ifj. Szõllõsi Árpád (TET).
Internetes szerkesztõ: Árvai Gergely. Szerkesztõség: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; Tel.: (28) 547–360; Fax: (28) 452–229.
Híranyagokat, észrevételeket az adventinfo@adventista.hu e-mail címre vagy levélben, faxon a fenti elérhetõségeken várunk.

