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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Évértékelés adventista módra
Az országban divatos lett az évértékelés. Vezetõk igyekeznek saját szervezetük erényeit, sikereit kiemelni,
másokét pedig lehetõleg jelentéktelennek feltüntetni. Keresztény vezetõként
nem állhatunk be ebbe a sorba…
Mégis, valamilyen módon nekünk is
értékelnünk kell.

Öröm, hogy gyüleA Szegeden megrendezett
kezeteink egyre nagyobb
missziókonferencia
figyelmet szentelnek anegy pillanata
nak, hogy a társadalomFOTÓ: VARGA NORBERT
ban, a helyi közösség
szolgálatában megtalálják
helyüket, ami komoly
hídépítés lehet az evangélium számára. A szociSokan egy évet egyszerûen sikeresnek ális munka megerõsödése,
vagy sikertelennek minõsítenek. A hívõ segélykoncertek szerveember szóhasználatában a „siker” kicsit zése, helyi televíziók és
furcsán hangzik, mert egy idõszak, prog- rádiók mûsorába való beÁldáskérõ imádság a két
ram nem annyira sikeres, mintsem inkább kapcsolódás jó példa erre.
keresztelendõért
Hálásak vagyunk, hogy Isten olyan
Isten áldása van, volt rajta. A „siker” szó
inkább a mi saját teljesítményünkre irá- munkatársakat adott, akik elkötelezettek
az evangélium ügyének elõrevitelében,
nyítja a figyelmet.
A 2009-es év tehát nem volt túl sike- akik készek új dolgokat is kipróbálni,
res, de Isten annál inkább megáldotta. akik nem a maguk dicsõségét keresik,
Nem saját teljesítményünket szeretnénk hanem örülnek a közösség, az egyház, a
kiemelni, hanem inkább azt, ahogyan Pál gyülekezetek elõrehaladásának. IntézméFOTÓ: VARGA NORBERT
apostol is fogalmaz, amikor beszámol a nyeink, alapítványaink szolgálatukkal
gyülekezeteknek misszióútjáról: „És kö- szintén az evangélium terjedését segítik.
A tavalyi év eseményei közül szeret- zésével igyekezett bemutatni, hogy egy
szöntvén õket, elbeszélé egyenként, amiket
az Isten a pogányok között az õ szolgála- nénk kiemelni az Uniókonferenciát, olyan világközösség része vagyunk, akik
ta által cselekedett” (ApCsel 21:9). Tehát amely május végén volt. Egy konferencia számára a Biblia eddig is, most is és a
Isten cselekedett általuk. Hisszük, hogy döntése a vezetõk személyérõl mindig jövõben is kiemelt jelentõségû. Termindaz, ami a Magyar Unió területén kettõs érzéseket vált ki. Egyesekben a mészetesen emellett jó volt látni, hogy
elõremozdította az evangélium ügyét, az csalódás, másokban a reménység érzését. gyülekezeteink bekapcsolódtak, vagy
Isten cselekvése volt szolgái, gyermekei Munkatársainkkal azon igyekszünk, hogy újult lendülettel folytatták a bibliaolvasási
ez utóbbi erõsödhessen meg, és a remény- programot. Az unió elnöksége (korábbi és
által.
új egyaránt) elkötelezett módon lelkesíEzért pedig mindenképpen hálásak ség valósággá változhasson.
Egy másik jelentõs programunk a tette a közösséget a Szentírás szerepének
vagyunk. Hálásak vagyunk Istennek,
hogy adott lehetõséget az evangelizációra. nyári missziókonferencia volt, melyet növelésére életünkben, a hitéleti konfeAz egyházterületek koordinálásával, tá- Szeged szép belvárosában, a Tisza partján renciák által.
Minden évben októberben és novemmogatásával a gyülekezetek szervezésé- szerveztünk meg. A program célja kettõs
ben testvéreink lelkesen vettek részt a volt: egyrészt testvéreinket buzdítani a berben van a Generál Konferencia és a
missziómunka végzésére, segítséget nyúj- Transzeurópai Divízió õszi-téli ülése,
szolgálatban.
tani újabb módszerek kipróbálá- melyre az unió vezetõi is hivatalosak.
sához, másrészt konkrét segítség a 2009-ben is részt vettünk az üléseken,
A „Kövesd a Bibliát!” program egyik
Szegedi Gyülekezetnek, hiszen ahol fontos döntések születtek. Ezek
ünnepélyes alkalma
számos olyan programot szervez- közül a világegyház stratégiai tervét szetünk, amelyek megállították és retnénk kiemelni, melynek címe, jelmegszólították az ott élõket. Tehát mondata: „Nyújtsd ki kezet Isten felé, a
a missziókonferencia ténylegesen világ felé és testvéred felé!” (Reach Up,
Reach Out, Reach Across). Ezzel a progmissziós tevékenységet végzett.
Örömteli esemény volt a szep- rammal pedig testvéreink idén találkoztemberi „Kövesd a Bibliát!” prog- hatnak a hitéleti konferenciákon.
ramban részt venni. Az unió többek
FOTÓ: G. TÓTH LÁSZLÓ
Ócsai Tamás, unióelnök
között az ünnepségek megszerve-
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Egyházunk statisztikai adatai 2009-b
ben
Létszám: A Hetednapi Adventista Egyház
Magyar Uniójában 2009. január 1-jén a két
egyházterület 110 gyülekezetében 4676 volt
a tagok száma, ez 2009. december 31-re
4690 fõre emelkedett. Ez a 14 fõvel való
növekedés kedvezõbb, mint a 2008. évben
tapasztalt, amikor is 30 fõvel csökkent a létszám, de elmarad attól a növekedéstõl,
amely az elõtte lévõ két évben volt tapasztalható, ugyanis 2006-ban 41, 2007-ben 68
volt a taglétszám-növekedés. A 2009-es év
4690 tagja közül 2552 a Dunamelléki Egyházterület gyülekezeteinek a tagja, 2138
pedig a Tiszavidéki Egyházterület gyülekezeteinek a tagja. A 14 fõs országos növekedés megoszlása: a Dunamelléki Egyházterületen 8 fõvel csökkent a létszám, a Tiszavidéki Egyházterületen pedig 22 fõvel nõtt.
Keresztségek: A 2009. esztendõben 145
keresztség történt a két egyházterületen,
amely szintén jobb eredmény a 2008. évi
112 keresztséghez képest, de egy kevéssel
alatta van az elõzõ két esztendõben történt
keresztségeknek, ugyanis 2006-ban 156,
2007-ben 150 keresztség volt. A 2009-es
évben a 145 keresztség közül 79 a Dunamelléki Egyházterület gyülekezeteiben, 66 keresztség pedig a Tiszavidéki Egyházterület

gyülekezeteiben történt. A két egyházterületen a keresztségek számának aránya
megegyezik a két egyházterület gyülekezeti
tagjai számának arányával.
Halálozások száma: A 2009. évben 74
gyülekezeti tag halt meg, ez kevesebb, mint
2008-ban, amikor 93 volt a halálozások
száma, és nagyjából megegyezik a 2007-es
évvel, amikor 76 tagunk halt meg. Az egyházterületek között itt egy jelenetõs különbség mutatkozik, hiszen amíg a Dunamelléki
Egyházterületen 47 halálozás volt, addig a
Tiszavidéki Egyházterületen csak 27.
Gyülekezeti levelek: A 2009-es évben
132 volt a gyülekezeti levéllel felvettek száma, ebbõl 101 a Dunamelléki Egyházterületen, és 31 a Tiszavidéki Egyházterületen.
136 volt a gyülekezeti levéllel elbocsátottak
száma, ebbõl 105 a Dunamelléki Egyházterületen, és 31 a Tiszavidéki Egyházterületen. Ez azt jelzi, hogy nincs olyan jelenség,
mely szerint az egyik egyházterületrõl elvándorolnának jelentõs számban az emberek
a másik egyházterületre. A 2009-ben számolt adatok egyébként magasabbak az elõzõ
évieknél, hiszen mind a gyülekezeti levéllel
felvettek, mind a gyülekezeti levéllel elbocsátottak száma alacsonyabb szokott lenni.

Tagság megszûntetése: A 2009. évben
45 tagnak szûnt meg a gyülekezeti tagsága,
ebbõl 30 volt a Dunamelléki Egyházterület
tagja, 15 pedig a Tiszavidéki egyházterület
tagja. Ez a szám jóval magasabb az elõzõ
évekénél, hiszen duplája a 2007-es számnak,
amikor csak 23 ember tagsága lett megszûntetve országos szinten, de magasabb a 2008as adatnál is, amikor ez a szám 36 volt.
Törlés: A 2009. évben 21 gyülekezeti
tag lett törölve a névsorokból, ebbõl 18 a
Dunamelléki Egyházterületen, 3 pedig a
Tiszavidéki Egyházterületen. Ez a szám
hasonló az elõzõ évekéhez, hiszen 2007-ben
20, 2008-ban pedig 29 tag lett törölve.
Lelkészek száma: A két egyházterületen összesen 50 lelkipásztor szolgál,
ebbõl 30 a Dunamelléki Egyházterületen, 20
a Tiszavidéki Egyházterületen. A 30 dunamelléki lelkészbõl 22 felszentelt lelkész, 6
meghatalmazott lelkész, 1 segédlelkész, és 1
lelkészgyakornok. A 20 tiszavidéki lelkészbõl 14 felszentelt lelkész, 1 meghatalmazott
lelkész, 4 segédlelkész, és 1 lelkészgyakornok. A Transzeurópai Divízió területén a
gyülekezeti tagok számához képest a Magyar Unióban a legmagasabb a lelkészek
aránya.
Tóth Sándor
uniótitkár

Pénzügyi jelentés 2009 évrõl

volt. Az adakozások bevétele a következõképpen alakult:

Az elmúlt évben a pénzügyi kérdésekben is
Isten áldását éreztük. A gazdasági válság
ellenére bevételeink és kiadásaink a tervezettnek megfelelõen alakultak (lásd az l. és
2. ábrát).
2009-ben két országos gyûjtés volt, ami
a Magyar Unió bevétele. Januárban az unió
által kiadott lapokra (AdventInfo, Adventista
Világ, imaheti anyagok) szerveztünk gyûjtést, majd õsszel a „Kövesd a Bibliát!”
program kapcsán olyan kiadványra gyûjtöttünk, ami Isten Igéjét ismerteti meg környezetünkkel. Erre a célra gyûjtöttünk szeptemberben Budapesten és Békéscsabán is,
amikor az utazó Biblia Magyarországon

Lapkiadásra

„Kövesd a Bibliát!”
Budapest

170 987

Békéscsaba

125 255

Országos gyűjtés

405 210 Országos gyűjtés 1 425 680

Összesen:

405 210 Összesen:

1 721 922

A lapkiadásra felajánlott összeget az év
folyamán felhasználtuk, ez az összeg egy
körülbelül egy imaheti anyag kiadásának
költségét fedezi. A Bibliát ismertetõ anyag
nyomtatása folyamatban van, hamarosan
megjelenik. Reményeink szerint ebbõl az
adományból még marad pénz, és lehetõségünk lesz még egy kiadvány megjelentetéséhez hozzájárulni. A fenti összeg egy
elkülönített alapon van, és csak a megjelölt
célra használható fel.
Isten áldja meg adományaink és a tized
felhasználását! Bízunk Isten vezetésében a
jövõben is.
Zolyomi Renáta, uniópénztáros

1. ábra

2. ábra

2
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Sáfárság öröme konferencia
Konferenciát tartottunk február 26–28.
között Pécelen. Pénteken este 19 órakor
kezdõdött a program, ifj. Szõllõsi Árpád
testvér igei gondolataival.
Szombaton a nagy szél és esõ ellenére
körülbelül 150-170 testvér jött el az
ország különbözõ gyülekezeteibõl, hogy
megízlelje a sáfárság örömét. Szombaton
és vasárnap Raafat Kamal testvér, a
Transzeurópai Divízió Sáfársági Osztályának vezetõje volt köztünk. Délelõtt
Isten bátorító üzenetét tolmácsolta számunkra Ézs 40:10 verse alapján: „Ne félj,
mert én veled vagyok…”, délutántól pedig
a sáfárság gyakorlati kérdéseirõl beszélt.
Bármikor lehetõségünk volt kérdezni
vagy véleményt nyilvánítani.
A sáfárság életformát jelent. Kötelességünk mindennel, amit Isten ránk bízott,
felelõsségteljesen gazdálkodni. Istentõl
nyertük életünket, egészségünket, anyagi
javainkat, képességeinket, környezetünket, és mindezek felett sáfárok vagyunk,
Isten sáfárai. Fektessünk hangsúlyt arra,
hogy minden gyülekezetben fontos legyen a sáfársági munka, hiszen gyülekezeteink jövõje, környezetünk megmentése
és örök életünk függ attól, hogyan
sáfárkodunk. Akik a sáfárságot életformá-

nak tekintik, buzdítsák testvéreiket is arra,
hogy ezt a szemléletet megértsék, elsajátítsák és továbbadják másoknak is!
Jó volt együtt lenni az ország különbözõ pontjairól érkezett testvérekkel. A
közös étkezések alatt és a szünetekben

Fent: Raafat Kamal TED
osztályvezetõ és fordítója,
ifj. Szõllõsi Árpád
Balra: A konferencia
résztvevõi

lehetõségünk volt a közösségápolásra,
tapasztalataink megosztására. Néhány
órát gyülekezeti életünkkel kapcsolatos
gyakorlati kérdések megbeszélésével
töltöttünk.
Áldásos hétvége volt ez mindannyiunk számára, hiszen Isten szolgálatába
állítani mindazt, amivel rendelkezünk,

Önkéntesek az aratásba!
Veszprémben a Vetési Albert Gimnázium aulája önkéntes evangelizátor képzõ
központtá vált február 20-á
án. 250 fõ akarta újra meghallgatni a küldetés régi
igéit mai alkalmazásban. A képzés 21-é
én a gyülekezeti teremben folytatódott
vasárnap délutánig, amikor majdnem 100 személy vett részt aktívan a képzésben.
Dr. Deák Judit DET pénztáros a háttérben
végezhetõ csendes munka lehetõségeirõl
beszélt Isten Igéjébõl, majd dr. ÕszFarkas Ernõ DET elnök a jó hírmondó és
a jó tanácsadó szerepét vázolta fel a Bibliából.
Délután megérkezett David Klinedinst, a Generál Konferencia Vakmissziós
Intézetének egyik lelkészi vezetõje, aki

David Klinedinst és fordítója, Csizmadia
Róbert (j-b
b)

február 5-tõl Szombathelyen evangelizált
a városi könyvtár elõadótermében, hetente négy alkalommal, a Dunamelléki Egyházterület meghívására. Testvérünk február 9-én a lelkészeknek tartott képzést,
másik szabadnapján a Szlovéniai Egyházterület hívta meg, február 20-21-én
pedig a Dunamelléki önkénteseknek tartott dinamikus képzést Veszprémben.
David sok személyes példával, gyakorlati és könnyen alkalmazható lépéseket mutatott be, hogy Jézus módszerét a
XXI. sz. körülményei között is gyakorolni tudjuk. Hogyan válhatunk barátokká?
Hogyan használjuk ki a mindennapi lehetõségeket? Hogyan látogassunk? Hogyan
tartsunk bibliaórát? Hogyan lehet döntésre vezetni másokat anélkül, hogy lelki
nyomást gyakorolnánk, vagy megfélemlítenénk õket? Hogyan lehet minden
igazság Krisztus központú?
A képzés végén elhangzott felhívására
majdnem minden résztvevõ elõrejött, hogy
kinyilvánítsa azon elhatározását, misze3

örömet jelent. Reméljük,
lesz folytatása ennek a hétvégének.
Köszönet az Isaszegi Gyülekezet énekeseinek, hogy szombaton énekek által is
közelebb emelték lelkünket Istenhez.
Isten áldása kísérje a hû sáfárok életét
és munkáját!
Zolyomi Renáta
rint ettõl a perctõl kezdve a barátság evangelizáció életének szerves részét képezi.
A programon résztvevõ egyik helyi
újságíró is beszámolt a programról, melyet egyházunk honlapjain olvashatunk.
A képzés hanganyaga letölthetõ a
www.adventista.hu/det honlapról, a gyülekezeti dokumentumok menübõl. A hozzáférést mindenki ismeri, akik feliratkoztak a DET Hírhálóra (vagy a det@tonline.hu címen megkérhetõ).
A Dunamelléki Egyházterület célja,
hogy minden gyülekezet missziós központtá váljon, ahonnan missziós utak
indulnak el a környezetükben élõkért.
Jelenleg három úttörõ-misszionárius dolgozik gyülekezetalapító helyszíneken, és
néhány hónapon belül újabb munkásokat
küld ki az egyházterület új helyszínekre.
Azért imádkozunk, hogy minden gyülekezet újabb és újabb önkéntest küldjön ki
az aratásba.
David Klinedinst lelkipásztor elõadásait a budapesti testvérek is meghallgathatták február 28-án a zuglói gyülekezetben, ahol a fogyatékkal élõk speciális
missziójáról tartott képzést. Ezt követõen
vasárnap, hétfõ és kedd este a Mátyásföldi Önkormányzat Konferencia termében,
Budapest XVI. kerület, Jókai u. 6., 18.00
órai kezdéssel tartott evangelizációs alkalmakat.
Bihari Csaba
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Magyar „evangelizátorok” külföldön – 2010
A 2010-e
es év elsõ negyedévében folytatódott az elmúlt évben elindított „hagyomány”, melynek nyomán a Dunamelléki
Egyházterület lelkészei közül többen tartottak evangelizációs sorozatot Erdélyben. A tapasztalatok, melyekkel munkatársaink
gazdagodtak ebben az évben is, új lendületet biztosítottak az evangelizáció nemes feladatának végzésére. Talán a legjobban
két lelkipásztor, Tóth Szilárd és Körmöczi Miklós szavai – „Hálás vagyok Istennek, hogy ezen új tapasztalatok és szeretõ
szívû testvérek megismerése által erõsítette hitemet és szolgálatomat”; „Köszönöm Istennek ezt a csodálatos lehetõséget a
bizonyságtevésre… Lelkileg feltöltekezve és új elhatározásokkal szívemben tértem haza” – tükrözik azt a tapasztalatot,
melyet e sorozatok tartása nyomán érzett az a hét lelkipásztor, aki abban az elõjogban részesült, hogy a határon túli magyaroknak hirdethették az örömhírt. A szolgálatukról szóló beszámolókban az adatok és számok között az átélt tapasztalatok
is „elõtörnek”.
Csizmadia Róbert 2010 februárjának elsõ
hetében Vajdakamaráson tartott evangelizációt. Többek között így élte meg ezt a
szolgálatot: „A magyarországi viszonyokhoz képest különleges volt ebben a
faluban Igét hirdetni, ahol a falu 1000
lakosának fele adventista. A gyülekezet
309 fõt számláló aktív közösség, ahol a
fiatalok létszáma csaknem száz fõ, a gyermekeket nem számítva. Körülbelül 50
tagú énekkar és zenekar szolgál szombatonként és ünnepeken. Nagyszerû volt a
testvérek vendégszeretetét élvezni mind a
lelki, mind a testi szükségletek terén.
A taglétszám ugyanakkor nemcsak
elõnyt jelent, hiszen az egyház »bevett
vallássá« vált. Nehéz így a zárt közösségben evangelizálni és újabb megtérõket
Istenhez vezetni... Különleges, hogy a
gyülekezet létszáma mennyit fejlõdött
azáltal, hogy a vegyes házasságok nem
adventista tagjait megnyerték.”
Testvérünk a sorozatában Jézus életének egyes történéseit dolgozta fel úgy,
hogy a hallgatókat életük átgondolására és
Jézushoz fûzõdõ viszonyuk erõsítésére
készítette. A kilenc elõadáson egyre növekvõ számban vettek részt a vendégek,
és több tag is bekapcsolódott, akik már
évtizedek óta nem jártak a gyülekezetben.

Farkas Attila 2010. február 5-tõl 14-ig tartott evangelizációs sorozatot Magyarvistán. Testvérünk családjával együtt utazott el a Kolozsvártól 20 km-re fekvõ 700
lakosú faluba.
A 20 tagú gyülekezet 102 esztendõs
múltjával az elsõ magyar gyülekezetek
közé tartozik. Testvérünk estérõl estére
egy-egy bibliai személy életét dolgozta
fel, Kaintól kezdve Dávidon át Pál apostollal bezárólag. A vendégek száma esténként 100 fõ körül volt. A falu egyik
református lelkipásztora több alkalmon is
részt vett.
Magyarvista jellegzetessége, hogy az
egész falu ismeri a biblia igazságait, a
szombat szentségét, csak a falu „szája”, az

életvitel megváltoztatása akadályoz sokakat a Krisztus melletti
elkötelezett döntésben. Farkas
testvér és a gyülekezeti tagok
õszinte reménye az, hogy Isten
Szentlelke segítségével ezeket
az akadályokat le tudják gyõzni
a falu lakosai, és nyíltan is vállalják majd a Biblia igazságait.
Testvérünk e szavakkal foglalta össze tapasztalatát: „A
könnyes búcsúzások sokat elárultak arról a két felejthetetlen
hétrõl. Hisszük, hogy a magyarFarkas Attila és családja a magyarvistai testvévistai áldott kis közösség, Isten
rek körében
szemefénye, megerõsödött hitében, küldetésében, és Farkas
Attila és családja szárnyakat
nek külön történetet mondott az elõadó.
kapott a további szolgálatra. Abban a Kormos testvért fogadta a helyi polreménységben búcsúztunk, hogy itt a gármester is az irodájában. Az evangelizáföldön, vagy a Bárány menyegzõjének ciós sorozatra a Felfedezések Alapítvány
nagy vacsoráján újra találkozunk.”
250 darab kis könyvecskét biztosított.
Testvérünk így nyilatkozott: „Hiszem,
hogy idén is lesz keresztség a program
nyomán!”
Kormos Tivadar 2010. január 31. és
február 7. között evangelizált újra Fickón.
A tavalyi év után ismét sokan vettek rész
a sorozaton. Átlagosan 60-70 látogató Körmöczi Miklós 2010. január 15. és 25.
volt, annak ellenére, hogy a reformátusok között evangelizált Gernyeszegen. A 4000
is ezen héten tartották az imahetüket. A lelket számláló településen tíz éve keznyolc elõadásból álló sorozat címe: „A dõdött a gyülekezetalapítási munka.
megoldás egyedül Jézus”. A gyermekek- Jelenleg 15-20 tag jön össze szombatonként.
A legnagyobb támogatást a MarosKormos Tivadar és kis segítõje
vásárhelyi „B” gyülekezet biztosította.
Esténként 20-25 testvér mûködött közre a
zenei és kórusszolgálatokban, továbbá
költeményekkel tették színesebbé az
estéket.
Az együttmunkálkodás öröme mindig
lelkesítõ, ezt bizonyítja Körmöczi testvér
tapasztalata, aki így fogalmazott: „Nagyon jó érzés volt úgy szolgálni, hogy
mellettem álltak lelkes, imádkozó testvérek és Topor Gyula lelkipásztor”.
Esténként 15-25 vendég vett részt a
sorozaton, mely az „Úr imádsága” címet
viselte, és a tíz elõadás az imádság tíz fõ
elemét elevenítette fel. A cél az volt, hogy
4
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Simon László 2010. február
Tóth Szilárd Kolozsvárott hirdette Isten Igéjét
5–14. között evangelizált
Panitban, mely Marosvásárhelytõl 10 kilométerre található. Ebben a 2500 lakosú
faluban a gyülekezet mintegy 30 tagot számlál.
Az evangelizációs soroSimon István 2010. február 12–21. között zat 10 elõadásból állt, és „A
Szilágysomlyón evangelizált. A pénteki és Biblia legizgalmasabb prószombati napot a gyülekezet felkészíté- féciái” címet viselte. Az elsõ
sére használta testvérünk, majd vasárnap két este 23-25 vendég volt.
kezdõdött az elõadássorozat „Bízzál, kelj Vasárnap délelõtt a testvérek
fel, hív Téged!” címmel. Az elsõ alkalom- elmentek a református istenra hat ember jött el, de a vége felé a láto- tiszteletre. A pap köszöntötte
gatók száma elérte a 20 fõt, amire a gyü- õket, mint adventista testvéreit, és bár a része, és átlagban 20 vendég vett részt.
lekezet idõsebb tagjai szerint eddig nem sorozatot nem említette, vasárnap estére Az elõadások felkerültek az internetre,
volt példa. Minden este a szilágysomlyói megduplázódott a vendégek száma, és ezt ahol a www.kozosseg.ro honlapon megkörzet gyülekezeteibõl jöttek fiatalok, követõen folyamatosan telt ház volt. Az tekinthetõek.
Az esti elõadásokon kívül a hétközakik kórus- illetve mandolinszolgálattal utolsó két este ott volt az elõadásokon az
tették áldásosabbá az alkalmakat. Simon iskolaigazgató a feleségével és többen a napok délelõtti alkalmain egy tíz alkalomtestvért szolgálata nyomán a hála érzései fiatalabb korosztályból is jelen voltak. A ból álló sorozatot rögzítettek a Reménytöltötték be, melyet a következõ szavak- péntek esti szombatról szóló elõadáson a ség hangja rádió részére „Az élet nagy
kal fejezet ki. „Hálát adunk az Úrnak hallgatók létszáma elérte a 120 fõt, ebbõl kérdései” címmel. Magó Zsolt helyi lelkipásztorral együtt kérdés-felelet formájáezért a lehetõségért, hogy Báthory István 80 vendég volt jelen.
Simon testvért segítette a szolgálatban ban keresték a választ a mai embert fogbirtokának várromjai mellett, új élet alapNémeth Csaba Ajkáról, aki egészségügyi lalkoztató kérdésekre. Ezeket az adásokat
jait rakhattuk le a krisztusi sziklára.”
elõadásokat tartott minden bibliai téma március végétõl sugározza esténként a
elõtt, és a zenei szolgálatról is gondos- kolozsvári rádió, adventista vallási mûsora keretében. Tóth testvér így öntötte
kodott.
szavakba külföldi szolgálatának „lényegét”: „Számomra a legszebb pillanat az
A paniti hallgatóság Simon László
volt, mikor a vendégek az utolsó alkalom
evangelizációján
Tóth Szilárd 2010. február után a formai »Békesség!« köszönés he26-március 7-ig 10 estén át lyett »Viszontlátásra!« kifejezéssel bútartott sorozatot Kolozsvá- csúztak, nyomatékosítva, hogy törekedni
ron. A sorozat címe: „Úton fognak, hogyha elõbb nem is, de Jézusnál
hazafelé – Kalandos utazás a mindenképp találkozni fogunk.”
keresztényi élet próbái közepette a mennyei otthon
felé”, mely Pál apostol életét
dolgozta fel. A multimédiás
vetítéssel egybekötött elõÖsszeállította: Bihari Csaba
adásokon a gyülekezet nagy
rávilágítson arra, miszerint a 21. században is nélkülözhetetlen az ima. Az elõadások végén azokért, akik igényelték, együtt
imádkoztak az egészségükért, a családjukért, a házasságukért.

„Kövesd a Bibliát!” – Sashalmon
A világjáró, 66 nyelven kinyomtatott Biblia másolata 2010. február 27-én érkezett
a Sashalmi Gyülekezetbe. A programot a
Dunamelléki Egyházterület és a gyülekezet lelkésze, Henter Barna testvér
szervezte meg. E szombatnap ünnepi
hangulatának különös fényt adott, hogy a
testvéri közösség egyéb felekezetbõl is
hívott vendégeket, akik így megismerhették egyházunknak ezt a páratlan programját, és láthatták Isten Igéjének e
kivételes példányát.
Vetõ István, helyi evangélikus lelkipásztor és vendégei tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel, aki szólt Isten
Igéjébõl a délelõtti istentiszteleten. Az
ünnepélyes bevonulásnál a gyermekek
vitték kezükben a különleges Bibliát,

melyet valódi kincsként helyeztek el a
szószéken. A zenei programokat kiegészítette azon testvérek szolgálata, akik

Vetõ István és Henter Barna lelkipásztorok
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felolvastak egy-egy igét a Biblia néhány
könyvébõl, így hallhattuk az Úr Szavát
horvát, román, német, angol, olasz, spanyol, héber, francia és természetesen
magyar nyelven is. Csodálatos volt
hallani minden nyelv szépségét és tudni
azt, hogy ez az Ige mindenhol ugyanazt
jelenti.
Ez az alkalom nemcsak arra volt jó,
hogy megismertessük e programot másokkal és barátságot alakítsunk ki velük,
hanem arra is, hogy vágyakozva tekintsünk elõre arra a napra, amikor eltûnnek a nyelvi akadályok, mert a Szeretet
nyelvén tudunk majd kommunikálni
egymással és Istennel.
Tokics Ildikó
A „Kövesd a Bibliát!” eddig megrendezett
programjai megtekinthetőek
a DET és a Magyar Unió honlapján.
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Vesd ki a hálót!
Országos Tavaszi Ifjúsági Találkozó
„Vesd ki a hálót! Légy digitális misszionárius!” Errõl szólt a hétvége március
12–15. között Kecskeméten, fõelõadónk
pedig Miroslav Pujic (magyar hangja:
Csizmadia Róbert), a Transzeurópai
Divízió Média Szolgálatok Osztályának
vezetõje volt. Az ifjúsági találkozót péntek este a „Háló” címû jelenettel nyitottuk
meg, melyet az ifjúsági bizottság adott
elõ. Ebben felvonultattuk – a teljesség
igénye nélkül – a missziós lehetõségeket a
fiatalok elõtt, felajánlva, hogy a nekik
legjobban tetszõhöz csatlakozzanak, majd
utoljára az Internet Missziót mutattuk be
kreatívan, néhány gombolyag spárga
segítségével, melyekkel pillanatok alatt
behálóztuk az egész elõadót.
Ezt követõen Miroslav Pujictól megtudhattuk, mi is a LIFEconnect Internet
Misszió lényege. A többi áhítatában Isten-

tõl kapott egyediségünkrõl, különlegességünkrõl beszélt, és arról, hogy Jézus
milyen módon került közeli kapcsolatba
az emberekkel, és végül hogyan tette õket
tanítványokká.
Szombat délelõtt a számtalan szolgálat mellett Ócsai Tamás unióelnök
„HÍD-építõ” prédikációját hallgathattuk
meg, majd délután több szekció és egy
képzés várta az érdeklõdõket. Szekciót
tartott dr. Õsz-Farkas Ernõ, dr. Szilvási
József és Ócsai Tamás. A képzésen – ami
vasárnap délelõtt folytatódott – az Internet
Misszió elméleti és gyakorlati oldalával
ismerkedhettünk meg.
Vasárnap délelõtt a képzéssel párhuzamosan két szekción is részt vehettek az
érdeklõdõk. Csatári Anikó tartotta az
egyiket a Gondolatébresztõk Ifi Bibliatanulmányról; valamint Mészáros Zsuzsi,
Kovács Bálint és Udvar Renáta mutatta be
a Relay ifjúsági missziót a másik szekción.
A hétvégén a fiataloknak volt alkalmuk ápolni és bõvíteni kapcsolataikat,
amit jobbára az esti programok (teaház, Beugró,
Honfoglaló, illetve röpi,
foci, kosárlabda és asztalitenisz) segítettek elõ.
Vasárnap este már elkezdõdött a búcsú Kalocsai Tamás ifjúsági vezetõ
áhítatával, ami által Isten,
úgy érzem, megteremtette
a várva várt egységet a
fiatalok között. Hétfõ délelõtt Udvar Renáta ifjúsági
vezetõ igei gondolatai in-

Regionális ifjúsági hétvége Nyíregyházán
2010. február 27-2
28-iig tartott az
a Regionális ifjúsági hétvége, amire
több megyébõl és településrõl érkeztek
fiatalok. A rendezvényen, melynek
a Szabolcs-S
Szatmár-B
Bereg megyei
Nyíregyházi Gyülekezet adott otthont,
részt vett a Hajdú-B
Bihar megyei fiatalok zöme és a miskolci fiatalok egy
része is.
Szombat délelõtt Décsei Krisztián vezetésével egy rendhagyó szombatiskolán
vettünk részt. A gyülekezet kis csoportokba rendezõdött, és minden csoport egyegy napi témát beszélt meg, végül a beszélgetést vezetõ személy összegezte a
megbeszélteket.
A délelõtti igei gondolatokkal, „Esélyes vagy!” címmel, Udvar Renáta szolgált az unió Ifjúsági Osztályának részérõl.
Arról beszélt a fiataloknak, hogy a mai
világban, önmagukat keresve, hogyan
tudnak megállni az Isten által kijelölt

úton. A nap jó híre az volt, hogy ha már
mindent elszúrtunk, mint a tékozló fiú,
akkor is visszatérhetünk Istenhez. Az igehirdetésre ráhangolt minket a tékozló fiú
történetének mai változata, amelyet a
környékbeli fiatalok adtak elõ.
Mivel ez egy ifjúsági nap volt, a sok
éneklés sem maradhatott el. A sok szolgálat mellett énekkel dicsõítette az Urat a
White kórus és a nemrég alakult Nyíregyháza-Nyírpazony kórus is.
A közös ebédet követõen,
délután a gyülekezet egy bibliai
vetélkedõn vehetett részt, ami
aktív hallgatókat eredményezett.
Este a Zuhatag Teaház szervezésében egy ismételten remek
estén vehettünk részt, ami a sok
finom teával és finomságokkal
lett még teljesebb. A fiatalok beszélgettek, és elõadtak egy szerepjátékot is. Az egész este témája
a barátság volt.
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dítottak minket újra utunkra, Istennel az
oldalunkon, a mindennapok óriásaival
vívott gyõztes harcba.
Vasárnap délután „ingyen ölelés”
programmal próbáltuk tudtára adni a
város lakosainak, hogy szeretjük õket, és
Isten mellettünk volt; akik részt vettek
ebben a missziós programban, mind
széles mosollyal az arcukon tértek vissza
a találkozó helyszínére, mert megtapasztalhatták, milyen jó ingyen adni egy
ölelést.
A hétvégén Fekete-Borbáth Melinda
énekcsapata vezette a dicsõítést. Lelkesedésük, Isten iránt érzett szeretetük átragadt ránk; az énekeken keresztül, amiket
választottak, szívünket tényleg Urunkhoz
tudtuk emelni.
Végül, de nem utolsósorban különlegesen hálásak vagyunk Istennek azért a
16 fiatalért, akik digitális misszionáriusnak jelentkeztek, és így egy csapatként
elkezdhetjük hazánkban ezt az új, de
annál több lehetõséget és áldást rejtõ
munkát. Kérünk mindenkit, hogy imáikban emlékezzenek meg errõl a szolgálatról, hogy még sok – az Internet Misszió
területérõl – szerzett tapasztalatról számolhassunk be egyházunk tagjainak.
Ma is vannak csodák. Akik ott voltak
Kecskeméten, akik részt vettek a szervezésben, azok láthatták. Köszönet mindenkinek a munkájáért, azért, hogy eljött, és
együtt tölthettük ezt a pár napot, és
köszönet mindenekelõtt Istennek, aki
nélkül mindez nem jöhetett volna létre.
Szilvási-Cs. Andi
A másnapi hideg idõ ellenére a vállalkozó kedvû résztvevõk Árvai Pálma és
Tamás szervezésében egy akadálypályán
mehettek végig a Sóstói erdõben.
Köszönetet mondunk mindazoknak a
fiataloknak, akik velünk együtt töltötték
ezeket az áldásos napokat; a Nyíregyházi
Gyülekezetnek, akik helyet biztosítottak;
Kertész Tamásnak, aki a zenét és az éneklést koordinálta; és mindenkinek, aki a
szervezõ csapatban tevékenykedett. Isten
gazdag áldását kívánjuk mindnyájuk életére!
Dr.

AdventInfo

David Klinedinst Budapesten
David Klinedinst a Dunamelléki Egyházterület közremûködésével 2010. február 28-án vasárnap egy egész napos
programon vett részt, mely során megismerkedett a formálódó magyarországi
Adventista Vakmisszió tevékenységével,
és képzést tartott az érdeklõdõknek. A
program szervezésében a vakmisszió mellett részt vett a Budapest Zuglói és Sashalmi Gyülekezet is.
Az elõadó a képzést egy áhítattal vezette be, melyben Bartimeus történetébõl
vont le röviden tanulságokat. Ezután
került sor a statisztikai adatok ismertetésére, valamint az amerikai vakmissziós
szervezet tevékenységének bemutatására.
A lebilincselõ és élvezetes beszámoló
után Erdõdy Viktor nem látó testvérünk
néhány gondolatban bemutatta Davidnek
és a vendégeknek az Adventista Vakmiszszió munkáját.
A képzésnek is beillõ elõadás végén
kérdésekre, majd a vakmisszió és a gyülekezet részérõl ének- illetve zeneszolgálatra is sor kerülhetett.

Nagy örömmel fogadtuk a
tapasztalatokat és az ötleteket,
s kérjük a Christian Record
Services további támogatását,
különös tekintettel az önkéntes munkások képzésére.
A délután folyamán gyakorlati szempontból is bemutathattunk egy-egy apró részletet a vakok életébõl, immár a
Mátyásföldi Önkormányzat
elõadótermében.
Este hat órakor kezdõdött az az evangelizációs sorozat, melynek elsõ három
alkalmát David Klinedinst tartotta a vérfolyásos asszony, Zákeus, illetve a tékozló
fiú történetébõl. A fordítás szolgálatát
(mindvégig) Bácsi László testvérünk látta
el. A következõ hetekben Henter Barna
lelkész (illetve egy alkalommal Erdõdy
Viktor) folytatja csütörtökönként az így
megkezdett sorozatot, mely a testi és a
lelki fogyatékosságok témakörében segít
meglátnunk Urunk kegyelmének mindenkori megnyilvánulását.

Finnországban szolgált az ÉKG
2010. március 11. és 15. között az
Éjféli Kiálltás Gospel Kórus negyvennégy tagja, a Transzeurópai Divízió
Evangelizációs Osztálya vezetõjének
meghívására Finnországba utazott,
ahol Kovács-B
Bíró János evangelizációs
sorozatának egyik vendég szolgálattevõje volt.
Amikor a repülõ földet ért Finnországban,
énekelve köszöntük meg Istennek, hogy
épségben landoltunk. Az utasokat és a
repülõ személyzetét sikerült felvidítani
háladalunkkal, amit õk tapssal viszonoztak.
A reptéren Kristiina Vehkavuori, a
helyi lelkész lánya várt és kísért elsõ szálláshelyünkre, Toivonlinnába, egy Baltitenger parti kis falucskába. Ott egy finn
adventista iskola melletti meseszép villá-

FOTÓ: BORBÁTH ERHÁRD

ban aludtunk, és másnap a helyi diákoknak adtunk elsõként koncertet.
Estére Helsinkibe mentünk, ahol már
Sakari Vehkavuori, a helyi Adventista
Gyülekezet lelkésze kalauzolt minket.
Nemcsak hatalmas szeretetébe, de idegenvezetése által a finn történelembe és
mesékbe is bepillantást nyerhettünk. Itt
fogadott minket Kovács-Bíró János, aki
elmondta, hogy nagyon nagy bátorítást
jelent a finn adventistáknak ennyi fiatalt
egy helyen látni. Szerinte nem csak erre a
csapatra, hanem az összes magyarországi
adventista fiatalra büszkék lehetünk,
hiszen elmondása szerint Finnországban
összesen nincs annyi aktív fiatal az egyházban, mint amennyi ebben a kórusban.
Ott-tartózkodásunk ideje alatt tíz szolgálatunk volt. Énekeltünk János evangelizációján. Volt önálló, a városban meghirdetett koncertünk is Helsinki
legszebb koncertteremében, mely
a fõtéren található. Továbbá énekeltünk az ott
zajló Kodály hét
záró koncertjén,
melyet a helyi
zeneakadémia
szervezett. Spontán szolgálataink
is voltak, például
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Amennyiben valaki szeretne többet
megtudni a vakmisszió életérõl, illetve
szeretné, ha gyülekezetében vagy lakóhelyén is lenne hasonló vakmissziós gyakorlati bemutató, kérem jelezze ez irányú
igényét az erdody.viktor@hotmail.com email címen. A segítõnek jelentkezõket
szintén örömmel látjuk ebben a csodálatos
szolgálatban. Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!

Erdõdy-Szilágyi Éva
városnézések alkalmával énekeltünk
templomokban, így egyik alkalommal a
helyi tévé is lencsevégre kapta dicsõítésünket. A pozitív visszajelzések nemcsak
az arcokon mutatkoztak meg, de sokan,
köztük mûvészek is, személyesen is
megköszönték az élményt, amit átélhettek. Mi tudjuk, hogy mindez nem a mi
dicsõségünk, hanem Istené, és mi is Õt
dicsérjük ezért.
Úgy gondolom, a hétvége minden
perce kincset ért számunkra, így tapasztalatokban és új barátokkal gazdagodva
tértünk vissza hazánkba. Hálával tartozunk szervezõinknek, az új finn barátainknak, a mesterszakácsnak, a buszsofõröknek, a tolmácsainknak, hogy részesei
lehettünk ennek a programnak! Köszönet
és hála ezért mindenkinek, aki kicsit is
hozzájárult ehhez a hétvégéhez, de legfõképp Neked, Istenünk!
ÉKG

Az Adventista félóra következő
műsora április 9-én,
13.30-kor lesz hallható
az MR1 Kossuth Rádióban.

Az AdventInfo következő száma
április 24-én jelenik meg.
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ADRA hírlevél
ENDitNOW – jótékonysági koncert
2010. március 10-é
én jótékonysági
koncertet tartott a DET és az ADRA
az enditnow program támogatására
a Hetednapi Adventista Egyház
Terézvárosi Gyülekezetében.
Dr. Õsz-Farkas Ernõ a DET elnöke
bevezetõjében elmondta, hogy egy nemes
ügy áll a program középpontjában,
melyért a Dunamelléki Egyházterület
komoly mentálhigiénés programot is
szervez, egy lelkigondozói központ elindításával, a Magyar Unió osztályaival
együtt.
Az enditnow egy globális kampány,
mely szeretné felhívni a figyelmet a nõk
és lányok elleni erõszak megszüntetésére.
Célja, hogy mozgósítsa az adventistákat
világszerte, és felhívást intéz más közösségekhez, csoportokhoz, hogy csatlakozzanak ennek a világméretû problémának a megoldásához.
A több mint 200 országra kiterjedõ
kampányt 2009 októberében indította el
az Adventista Egyház képviseletében az
ADRA International a Nõk Szolgálata
Osztályával közösen.
Az enditnow a legfontosabb állásfoglalás, amit a Hetednapi Adventista
Egyház valaha is tett a nõk és a lányok

Földrengés Chilében
Szombaton reggel (febr. 27.) 8,8-es erõsségû, szökõárat elõidézõ földrengés rázta
meg dél-közép Chilét, melyben legalább
120-an meghaltak, és megrongálódtak a
közmûvek is. Az ADRA a hatóságokkal

A segélyezési munkáról felvételt készített a Chilei
televízió, a TV Nacional, amikor kedd reggel sajtótájékoztatót tartott Hillary Rodham Clinton, az
Egyesült Államok külügyminisztere és Michelle
Bachelet chilei elnök Santiago nemzetközi repülőterén. A sajtótájékoztató közben az ADRA önkénteseit is látni lehetett, amint élelmiszercsomagokat
készítettek össze a túlélőknek, ezzel segítve a Chilei
Szükségállapot és Információs Nemzeti Irodát
(ONEMI-t).

elleni erõszak kérdésében. Természetesen nem lehet a problémát önmagában kezelni, hiszen
számos esetben a családot is be
kell vonnunk. E kampány keretén
belül több mint 15 millió adventista egyháztagtól – férfitõl,
nõtõl, gyerektõl – várják el egy
olyan globális mozgalom létrehozását, mely a személyes környezetben
való tudatos figyelemfelhívást és a megoldási lehetõségek megosztását jelenti
ennek a globális problémának a megszüntetése érdekében.
A Hetednapi Adventisták hangsúlyozzák minden egyes emberi lény értékét,
méltóságát, és elítélik a fizikai, szexuális
és az érzelmi visszaélés minden formáját.
Az enditnow kampány kezdeti szakaszának célja 1 millió aláírás összegyûjtése a világ minden részérõl, olyan
emberektõl, akik támogatják a nõk és
lányok elleni erõszak megszüntetését. Az
aláírt petíció az Egyesült Nemzetek
Szövetsége (ENSZ) elé kerül bemutatásra
(címzettje: Ban Ki-moon, ENSZ fõtitkár)
a problémára való figyelemfelhívás, valamint új, hatékony rendeletek és törvények meghozatala érdekében, melyek
védik a nõket és a lányokat.
együttmûködve becsüli fel a szükségleteket a leginkább érintett területeken.
„Munkatársaink Chilében már az
érintett területen vannak, hogy elsõ
kézbõl értesüljenek a földrengés kiterjedésérõl, és megállapítsák, mely közösségek a leginkább érintettek – mondja
Mario Ochoa, az ADRA International
alelnöke. – Egy ilyen erejû rengés óriási
területet képes elpusztítani.”
Az ADRA jelenleg széleskörû felmérést végez a térségben, Talca, Temuco és
Concepción városaiban, és elsõ lépésként
elõkészített egy segélyszállítmányt, aminek az értéke meghaladja a 105 000 dollárt (20 685 000 Ft). Az adományozók között szerepel az nemzetközi ADRA, a
South American Regional Office (Délamerikai Területi Iroda), a chilei Adventista Egyház és az ADRA Kanada. Az elsõ
segélyszállítmányban az ADRA vizeskannákat, sátrakat, matracokat és takarókat
fog küldeni. A kanadai központú Global
Medic 24 órán belül Chilébe érkezett, és
együttmûködik az ADRÁ-val, hogy víztisztító pontokat állítsanak üzembe.
A U. S. Geological Survey (USGS,
Geológiai Kutatóintézet) szerint a rengés
8

A koncerten a pennsylvaniai Blue
Mountain Academy Bel Canto ének- és
zenekara lépett fel, a közönség komolyzenei mûveket hallhatott a lelkes, fiatal
elõadóktól. Az összegyûlt adományt
(közel 90 000 Ft-ot) dr. Deák Judit DET
pénztáros adta át Szigeti László Attilának,
az ADRA kuratórium elnökének és
Bakosné Zohán Tündének, az ADRA
ügyvezetõ igazgatójának. Ezen összeg
Magyarországon kerül felhasználásra az
enditnow program hazai alapjának részeként.
A koncert végén a jelenlévõk a petíció
és az enditnow banner aláírásával is állást
foglaltak a megoldás mellett és az erõszak
ellen: ENDITNOW – LEGYEN VÉGE
MOST!
Bõvebb információk az enditnow
programról: enditnow.org, adra.hu.
ADRA Iroda
Concepcióntól 90 km-re északkeletre
volt, 35 km-es mélységben, helyi idõ
szerint 3.34-kor, amely Chile hét körzetét
érintette: Valparaíso, Metropolitan,
O'Higgins, Maule, Bíobío, Araucanía és
Los Ríos. A rengéseket még Argentínában
is érezni lehetett. A földmozgás óta a
USGS több mint 30 utórengést jelentett,
melyek az 5-ös erõsséget meghaladták, és
néhány percenként követték egymást.
Több szökõárhullámot jelentettek a
Csendes-óceánról, közülük a legnagyobb
közel két és fél méter magas volt a középchilei partoknál fekvõ Talcahuano-nál.
A fõvárost, Santiago-t, ami 320 km-re
északra fekszik a földrengés epicentrumától, szintén súlyosan érintette a katasztrófa. A média jelentése szerint megsemmisültek a közmûvek, megszakadtak
az áram- és a telefonvezetékek. A hatóságok bezárták a város nemzetközi repülõterét, mivel a földrengés lerombolta az
utasok számára kijelölt területeket, és
károkat okozott a terminálban.

forrás: adra.org
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Búcsúzunk...
özv. Balogh Gusztávné
szül.: Fazekas Erzsébet
1919–2009
Testvérnõnk 1919. október 21-én az amerikai
egyesült államokbeli South Riverben született
negyedik gyermekként. A család a kis Erzsébet
születése után pár hónappal visszaköltözött
Magyarországra, Olcsvára.
Férjhez menetele után Szamosszegen,
majd férje halála után leánya, Erzsébet közelében, Mátészalkán élt.
Életében az 1990-es évek végén állt be
döntõ változás. Ebben az idõben barátnõje,
Árkosi Józsefné, Iluska révén ismerhette meg a
Szentírás igazságait. Arra törekedett, hogy
Megváltójával még szorosabb kapcsolatot építsen, és szakítson addigi formális vallásosságával. 2000-ben a bibliai keresztség által kötött
szövetséget Teremtõjével. Ettõl kezdve közel
egy évtizeden keresztül otthont adott azoknak
az embereknek, akik szívesen tanulmányozták
a Bibliát. Mélyen vallásos életét oly sokan
tapasztalhatták környezetében.
Kora elõrehaladtával betegségei súlyosbodtak, sokszor szorult kórházi ápolásra.
Leánya, Erzsike odaadó szeretettel, türelemmel
gondozta.
A szamosszegi temetõ ravatalánál vettek
végsõ búcsút családjának tagjai, ismerõsei
valamint a Mátészalkai Gyülekezet tagjai 2009.
szeptember 16-án. A ravatalnál Várhelyi Zoltán, a sírnál Udvar Renáta lelkészek tolmácsolták Isten vigasztaló Igéjét az egybegyûlteknek. A temetési istentiszteleten a Fehérgyarmati Gyülekezet énekkara és zenekara
szolgálatával enyhítette a gyászoló család fájdalmát.
V. Z.

A háború után férjével együtt nagy részük
volt a Hajdúböszörményi és Békési Gyülekezetekben, a fõképpen Kiss János testvér által
irányított népevangélista munka fellendítésében. Ezeknek a gyülekezeteknek a taglétszáma
rövid idõ alatt megduplázódott.
Zsófika mindig teljes elkötelezettséggel
állt férje mellett a lelkipásztori szolgálatban.
Örökös derû áradt tekintetébõl. Szavai az
adventi reménységet árasztották. Fõ társalgási
témája Jézus eljövetele és az idõk jelei voltak.
Élete utolsó órájáig szolgálatban volt.
Élete utolsó napján, még szokása szerint
harmóniumon kísérte a gyülekezet éneklését a
reggeli áhítaton. Reggeli után szobájába ment.
Mivel nem jött ki ebédelni, bementek szobájába. Már aludva találták. Az Úrban megpihent.
90 évébõl 74-et hivatásszerûen az Úr szolgálatában töltött. Hiányozni fognak kedves,
bátorító szavai, mások iránti segítõkész érdeklõdése.
Abban a reménységben búcsúzunk, hogy
nemsokára, amikor szeretõ Megváltónk visszajön érettünk, találkozni fogunk vele a feltámadás napján.
A ravatalnál Hegyes Géza lelkész testvér
szólt a 116. zsoltár 15. verse alapján arról, hogy
mit jelent az, hogy „drága az Úrnak az õ
kegyeseinek a halála”. A sírnál pedig Kovács
László lelkész, Pintye néni régi tanítványa szólt
a feltámadás szent reménységérõl.
A gyászoló családon kívül sokan eljöttek,
akik szerették, tisztelték az Úrnak õszinte
szívvel szolgáló testvérünket.
Erdélyi László, Stuber György

Pintye Endréné
szül.: Domonkos Zsófia
1919–2009
Békésen született 1919. január 30-án, egyszerû
család gyermekeként. Fiatalon, 16 éves korában, 1935-ben döntött Krisztus mellett, és Békéscsabán megkeresztelkedett. Édesanyjával
együtt a Hetednapi Adventista Egyház tagjai
lettek.
1937. március 11-én házasságot körött Pintye Endrével, akit 1947-ben meghívtak az
evangélium szolgálatába. Szolgálati helyük az
akkori gyakorlat szerint többször változott.
1947–1950 Gönc; 1950–1951 Sátoraljaújhely;
1951–1954 Karcag; 1954–1960 Hajdúböszörmény; 1960–1961 Székesfehérvár; 1961–
nyugdíjazásukig ismét Hajdúböszörmény.
Az evangélium szolgálatába történt meghívásuk elõtt, már a Békési Gyülekezet tagjaiként is bizonyították az Úr ügye iránti
elkötelezettségüket és az emberek megmentéséért végzett szolgálat iránti hûségüket.
Endre misszióvezetõként, Zsófika ifjúsági
vezetõként lelkesítette a gyülekezetet az Úr
ügye iránti szolgálatra.

özv. Kertész Istvánné
szül.: Komonyi Erzsébet
1923–2009
2009. december 3-án búcsúzott Kertész Istvánnétól a Nyírpazonyi Gyülekezet, valamint
szerettei, barátai, közeli és távoli ismerõsei.
Erzsébet 17 évesen kötött házasságot
Kertész Istvánnal, akivel 40 évig éltek harmonikus házasságban. Házasságukat Isten
négy gyermekkel áldotta meg: Máriával,
Etelkával, Istvánnal és Erzsébettel.
Erzsike néni 1948. március 7-én, édesanyja nyomdokaiba lépve, szövetséget kötött az
Úrral, és 61 évig volt hûséges tagja egyházunknak. Kereszténysége áthatotta a hétköznapjait is.
Férjét 1979-ben, idejekorán elvesztette.
Erzsike néni nehezen viselte a magányt, ezért
mindig szívesen töltött idõt gyermekeivel,
unokáival, késõbb még dédunokáival is.
Betegsége súlyosbodása után lánya, Etelka
vette magához, és szeretettel, odaadással gon-
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dozta édesanyját. A betegség végül erõsebbnek
bizonyult, mint az õ törékeny, az élet terheitõl
és az évektõl meggyötört teste, így november
29-én testvérnõnk befejezte földi útját és megpihent.
Erzsike néni 86 évet élt. Minden egyes
nap, hónap, év Isten ajándéka volt számára és
szerettei számára. Õ volt az, aki kezében hordozta és gondoskodott róla, és Õ az, aki hátra
maradt szeretteit és a Nyírpazonyi Gyülekezet
tagjait is ugyanígy fogja hordozni tovább.
Köszönjük Istennek Erzsike nénit és a
benne kapott ajándékot!
Árvai Pálma

Kéri Géza
1929–2010
Kéri Géza 1929. január 3-án született Nemesvámoson, hívõ, adventista családban. Heten
voltak testvérek, õ volt a legidõsebb. Fiatalon,
15-16 évesen, mint leventét Németországba
vitték, ahol amerikai fogságba esett.
Hazatérése után könyvevangélista munkát
végzett, majd a magasépítõknél, késõbb apósa
mellett, mint kovács dolgozott. Emellett alapító
tagja volt a Balatonfüred-Csopak Tája Mgtsznek, ahonnan nyugdíjba is ment. A falu közéletében is aktívan vett részt, két ciklusban önkormányzati képviselõként tevékenykedett.
1953-ban vette feleségül Nagy Karolint.
Házasságukból három gyermek született: Géza,
Zoltán és Judit.
1946-ban adta át életét Krisztusnak, megkeresztelkedett. S hogy az adventista egyháznak kiemelkedõen aktív tagja volt, azt jól
mutatja, hogy több évig volt ifjúságvezetõ,
énekelt a kórusban, hegedült, hûségesen szolgált mint gyülekezetvezetõ, felszentelt presbiter, mint a Dunamelléki Egyházterület Bizottságának tagja, és mint igehirdetõ az ország számos gyülekezetében megfordult. Emellett a
nemesvámosi új imaház építésében is derekasan kivette részét.
Amíg egészsége engedte, soha nem maradt
el onnan. Gondolatai betegsége alatt is a gyülekezet élete körül forogtak, míg 2010. február
16-án, kedden, családja és hittestvérei körében
megpihent az Úrban.
A viszontlátás reményében búcsúztak tõle
szerettei, közelebbi és távolabbi rokonai, barátai, ismerõsei, szomszédai, hittestvérei és a
Hetednapi Adventista Egyház Nemesvámosi
Gyülekezete. Emlékét a viszontlátásig szívünkben õrizzük.
T. Sz.
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Ajándék MP4
lejátszó

Szociális Munkások
Találkozója

A Dunamelléki Egyházterületi
Bizottság úgy döntött, hogy mindenkinek, aki részt vesz a 2010.
október 30-i Biblia leíró programon, MP4 lejátszót ad ajándékba,
melyre gyárilag feltöltik a hangzó Bibliát (nem letörölhetõ).
Eredetileg nyomtatott Bibliát szerettünk volna ajándékozni a
résztvevõknek, de felismertük, hogy 5Móz 6:4-8 figyelmeztetése
arról szól, hogy az idõsebb korosztály segítse a fiatalabbakat a
nekik megfelelõ módon megismerni az Igét. A mai fiatalok
„fejdísze” az MP lejátszó lett. Ezen keresztül szeretnénk a fiatalokat a Biblia hallgatására és olvasására ösztönözni. Természetesen, azok a résztvevõk, akik nem igénylik az MP4 lejátszót,
könyvajándékot kapnak. A programot a Magyar Unió Ifjúsági és
Gyermekszolgálatok Osztálya koordinálja. A hangzó Biblia
anyagát a Magyar Bibliatársulat bocsátja rendelkezésünkre,
ezzel támogatja a programot.
A programra nemcsak fiatalokat várunk, hanem minden
korosztályt örömmel fogadunk. Az Újszövetség fejezeteit
osztjuk fel a jelentkezõk között (kb. 20 igevers jut egy fõre), amit
október 30-án, a Golgota utcai közösségi teremben kívülrõl
leírunk. A kézzel és fejbõl írt Bibliát bekötjük. Szeretnénk, ha
ebbõl jó hír születne a médiában, és bizonyságot tehetnénk olyan
fiatalokról és idõsebbekrõl, akiknek még mindig fontos a Biblia.
Ott van a fejükben és a szívükben – életük mércéje.
A program további missziós lehetõsége, hogy meghívhatjuk
barátainkat is – vegyenek részt õk is a bibliaírásban. Adjunk
nekik is jelentkezési lapot! A Bibliával és a közösséggel való
találkozásuk alkalmával Istennek lehetõsége lesz megszólítani
õket. További részletek az www.adventista.hu/det honlapon, a
„Bibliaíró verseny” animáció alatt találhatóak. Itt lehet letölteni
a jelentkezési lapot is, vagy kérhetõ a biblialeiro@adventista.hu
címen is.
DET

Nyújtsd ki kezed…!
Missziókonferencia
Kecskemét, 2010. augusztus 17–22.

Helyszín: Kecskemét, Egészségügyi
Szakközépiskola (Nyíri u. 73.)
Szeretnél egy olyan hetet eltölteni, ahol
megtapasztalod a közösség áldását?
Szeretnél új missziós tapasztalatokat
szerezni?
Szeretnél új missziós ötleteket kapni és
szeretnéd azokat ki is próbálni?
Gyere a 2010-es Missziókonferenciára!
A legkisebbektől a legidősebbekig mindenkit
várunk!
Altáborok, szekciók: Gyermek, Ifjúsági,
Misszió, E. G. White
Előadók: Dejan Stojkovic (ifjúsági lelkész,
Anglia), Radisa Antic (E. G. White Intézet,
Transzeurópai Divízió), Dr. Szigeti Jenő
(nyugdíjas lelkész)

A Nõi Szolgálatok Osztálya az elmúlt év áldásos tapasztalata alapján szeretettel vár minden szociális területen dolgozót és szociális érzékenységgel megáldott testvérnõt,
akik gyakorlati tapasztalatokkal, közkinccsé tehetõ tanácsokkal rendelkeznek; mindazokat, akik utat és lehetõséget keresnek megélni hitüket a mindennapokban és a
testvéri közösségben. Várjuk szeretettel mindazokat, akik
készek együtt érzõ szeretetszolgálatra motiválni a környezetüket.
Napirendi pontok:
Áhítat
A 2009-ben megrendezett találkozó munkacsoportja a következõ, gyülekezeteinket érintõ szociális problémákat tárta fel (idõsek helyzete, elszegényedés és nehéz
élethelyzet miatti depresszió kezelése, segítõk segítése,
családon belüli erõszak, visszaélés stb.).
Beszámolók: Lépések, javaslatok ezek feloldására,
kezelésére. Lelkész és gyülekezeti osztályok összehangolt
munkája a kihívások kezelésére. (Anyagok, helyi és központi képzések.)
Ebéd
Jelenlétünk a világban! (Hivatásos, egyházi, önkéntes formában)
A találkozó helye és ideje:
Rákoscsaba, Borsfa u. 55.
2010. március 28., 10.00h–14.00h óráig

Részvételi díj (tájékoztató jelleggel):
Szállás (kollégiumban): 2500 Ft/éj
Étkezés: reggeli: 500 Ft, ebéd: 850 Ft,
vacsora: 650 Ft
Az egyházterületek, a területükről érkezőket
2000 Ft/fő összeggel támogatják, amenynyiben teljes időben vesznek részt a konferencián.
Jelentkezési határidő: 2010. június 30.
Jelentkezés: a 2119 Pécel, Ráday u. 12. címen,
vagy a titkarsag@adventista.hu e-mail címen.
A jelentkezéssel kapcsolatban további információ: Fenyvesi Eszter (+36–30/664–3000)
Előleg: 6000 Ft/fő, melyet OTP Bankfiókban a
Hetednapi Adventista Egyház 11742331–
20003548-as számlaszámára lehet befizetni.
WEB: www.missziókonferencia.hu

a Magyar Unió elnöksége

Pócsi Lászlóné
a Nõi Szolgálatok Osztályának vezetõje

AZ ATF FELHÍVÁSA
Az adótörvény szerint lehetséges
magánszemélyeknek kedvezményezettként megjelölni az Adventista Teológiai Főiskolát is.
Ezúton szeretettel kérünk
Benneteket, hogy személyi jövedelemadótok 1%-ával támogassátok a főiskola munkáját.
A felajánlott összegeket a
nehéz anyagi körülmények között
élő hallgatók megsegítésére, a
fenntartási és működési költségek
fedezésére kívánjuk fordítani.
A rendelkező nyilatkozaton a
főiskola adószámát kell megjelölni: 18684618-1-13
A felajánlásokat előre is köszönjük.
az ATF vezetősége

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.

