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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Unióelnöki látogatás Kárpátalján
Áldásos szombatban volt részünk a
munkácsi Emmanuel Gyülekezetben február 13-án, amikor Ócsai Tamás testvér, a
Magyar Unió elnöke néhány magyarországi testvér kíséretében Kárpátaljára
látogatott. Több mint hat gyülekezetbõl
gyûltek össze testvérek, hogy hallhassák
az igei tanítást. Reggel kilenckor a szombatiskolai tanulmánnyal kezdtünk, majd
tíz órától Pircsák Illés testvér – az
Emmanuel Gyülekezet lelkésze – vezetésével elkezdõdött az istentisztelet második része, melyben Borisz Korzsosz
testvér, a Nyugat-ukrajnai Terület elnöke
köszöntötte az egybegyûlteket. Az isten-

tiszteleten a munkácsi Emmanuel kórus
szolgált magyar és ukrán nyelven
egyaránt.
„Nyújtsd ki a kezedet Isten felé,
nyújtsd ki a kezedet a világ felé, és
nyújtsd ki a kezedet hittestvéred felé!” –
hangzott Ócsai testvér prédikációjának
üzenete, melyet a száradt kezû ember
meggyógyításának a történetével (Lukács
6) indított
Ez a téma minden jelenlévõ szívét
mélyen értintette. Megértetette velünk,
hogy a Magyar Unió kinyújtotta a kezét
felénk, és továbbra is kész támogatni a
kárpátaljai missziómunkát, ugyankor mi
is készek vagyunk kinyújtott kézzel elfogadni bárminemû segítséget. A nap
folyamán a Borisz Korzsosz és Ócsai
Tamás testvér között folytatott beszélgetés eredményeként – melyen Pircsák
Illés és Magyar András testvér is részt vett
– létrejött egy szerzõdés a Nyugat-ukrajnai Terület és a Tiszavidéki Egyházterület,
illetve a két unió között, mely szerint
kölcsönösen segítjük egymást a lelki
fejlõdésben.

Ócsai Tamás unióelnök és fordítója,
Pircsák Illés testvér
Ezúton is köszönjük a Magyar Unió
és a Nyugat-ukrajnai Egyházterület
együttmûködését, és a jó Isten gazdag
áldását kívánjuk a közös tervekre! Kérjük
a testvéreket, hogy imáikkal támogatva
kérjék az Urat, vezesse mindazokat, akik
a közös munkában részt vesznek.
Farkas Gyõzõ

A TED Gyermekszolgálatok Osztályának
vezetõje Magyarországon
Anne-May Wollan egynapos villámlátogatást tett uniónk székhelyén 2010. április 13-án. A Generál Konferencia nyári ülése elõtt
kívánt tájékozódni a KID program magyarországi helyzetérõl.
Két gyülekezetünkben mûködik a program: Péceli Misszió
és a Salgótarjáni Gyülekezet. A két gyülekezet e programjában
részt vevõ testvéreink beszámoltak munkájukról és az eredményekrõl. Beszámolójuk feljogosít mindnyájunkat arra a remény-

re, hogy 2011 januárjában
megkezdõdhet az újabb csoportok vezetõinek kiképzése,
és lényegében ez a rendkívül
hatásos, és minden mozzanatában (foglalkozások a
családban, gyülekezetben, a
gyermekek körében) a Biblia
tanácsaira épülõ program
elterjedhet hazánkban.
Jó hír ez mindazoknak, akik aggodalommal és részvéttel
figyelik gyermekeink és fiataljaink sorsát, akik szeretnének
segíteni a hívõ szülõknek, és akik vágyakoznak egy olyan gyermekbarát közösség után, ahol Jézus gyengéd, áldást osztó szeretete nyilvánul meg.
Egerváriné Kökényes Zsuzsa
a Gyermekszolgálatok Osztályának vezetõje
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Keresztség és területi elnöki látogatás
a pécsi közösségben
Különleges szombati alkalomra gyûltünk
össze a pécsi adventista gyülekezet imatermében 2010. március 27-én, amikor
kettõs örömben osztozhattunk a közelebbrõl és távolabbról érkezõ testvéreinkkel,
barátainkkal.
Egyrészt, ezen a napon kötött szövetséget az Úrral Teplán Tamás, aki már évek
óta rendszeresen részt vesz a közösség
életében, és most csatlakozott Isten
népéhez. Másrészt, Isten Igéjét dr. ÕszFarkas Ernõ, a DET elnöke hirdette az
egybegyûlteknek, aki ezen a szombaton
látogatásra érkezett hozzánk. A Szentírás-

ból Mk 16:16 alapján irányította figyelmünket az üdvösség egyetlen feltételére,
személyes hitünkre Jézus megváltói szolgálatával kapcsolatban. Isten üzenetének
tolmácsolását Tamás hitvallása, majd
alámerítése követte, melyet Csizmadia
Róbert, a helyi gyülekezet lelkésze végzett.
Elnök testvérünk külön megszólította
a fiatalokat, buzdítva õket a Biblia leíró
versenyben való részvételre.
Istent dicsõítõ ének- és zeneszolgálatok emelték tovább az ünnepség hangulatát.
Újonnan megkeresztelt testvérünknek
áldásokban bõvelkedõ életet kívánunk!
Laiszné Nagy Annamária

Magyar „evangelizátorok” külföldön – 2010. (2. rész)
2010. március 10-22-ig Erdélyben evangelizált Gyürüs István és felesége, Panni,
a Dél-erdélyi Terület három gyülekezetében: Ozsdolán, Kézdivásárhelyen és
Lemhényben, valamint a terület központjában, Sepsiszentgyörgyön.
A kézdivásárhelyi kerület három
gyülekezetbõl áll és 38 faluból, ami a
három gyülekezet misszióterülete. Az
egyházterületi központ Sepsiszentgyörgyön van. Kézdivásárhelyen a gyülekezet
A kézdivásárhelyi közösség

a Bem u. 1. szám alatt található (Kovászna megyében), 43 taggal. A sorozatot 21
vendég látogatta.
Ozsdolán a Fõ u. 874. szám alatt található az 59 tagú gyülekezet. Az evangelizáción több mint 150 fõ vett részt.

sorozat után Kézdivásárhelyen 2 személy
kérte a keresztségi felkészítést, Ozsdolán
pedig több mint 10 fiatalember kezdett el
járni rendszeresen a gyülekezetbe, többen
kérték a keresztségi felkészítést, és keddi
napokon elindult a bibliaóra-sorozat számukra” – foglalta össze a Gyürüs házaspár szolgálatuk élményeit és az elért eredményeket.

Február 26. és március 7. között 10 részes
elõadás-sorozatot tartott Kalocsai Tamás
Csíkszeredán „Életsorsok” címmel. A 30
fõs magyar-román nyelvû vegyes gyülekezet minden este örömmel fogadta a 1015 vendéget. A gyülekezet 2-3 vendéghez
szokott hozzá az evangelizációk során,
ezért nagyon fellelkesültek. A vendégek
száma, ha csak szerény mértékben is, de
folyamatosan emelkedett.
Zenei szolgálattevõk
Csíkszeredán

Az ozsdolai hallgatóság

„Hálásak voltunk a jó Istennek a megerõsítésért, hisz olyan jó volt látni, hogy
estérõl estére egyre több vendég jön.
Tudomásunk szerint az evangelizációs

Barabás Zsolt Adorján lelkész és a
testvérek elmondása alapján mindez
óriási eredménynek számít a rendkívül
kiterjedt szociális és lelki tevékenységet
végzõ katolikus zarándokhelyen. Az
estéken nem egy olyan vendéggel találkozott az elõadó, akik a katolikus egyház
helyi árvaházában nevelkedtek.
„A program eredménye – az utolsó
estén döntést hozó mintegy tíz vendég
2

mellett –, hogy a gyülekezet új lelkesedéssel fog hozzá az evangélium hirdetéséhez. Isten áldja meg Igéjét és a Csíkszeredai Gyülekezetünket!” – nyilatkozta
Kalocsai Tamás.

2010. március 12. és 20. között tartott
evangelizációs sorozatot Simon Zsolt
Kárpátalján két gyülekezetben, Farkas
Gyõzõ testvér körzetében. A sorozat
összefoglaló címe: „A világ, amelyben
élünk”, és a 21. századi embert leginkább
foglalkoztató kérdésekre igyekezett választ adni. Többek között a bûn, a szenvedés, a jogrend, az okkultizmus problémájára, valamint a modern embernek az
anyagiakhoz, az egészséghez és a pihenéshez fûzõdõ viszonyára. A sorozat záró
elõadásában a valódi reménységre, az
Istenbe vetett bizalom jelentõségére irányult a hallgatók figyelme.
A sorozat helyszínei Beregrákos, egy
vegyes lakosságú, illetve Csongor, egy
teljesen magyarlakta falu volt. Az idõjárás
nem volt megfelelõ emberi szempontból,
de a kellemetlen hidegben Beregrákoson
átlagosan kilenc, Csongoron tizennégy
felnõtt vendég látogatta az elõadásokat,
melyeket képekkel illusztrált az elõadó. A
sorozatot két alkalommal meglátogatta
Michael Spasiuk, a Kelet-Ukrán Egyházterület Lelkészi Osztályának titkára is,
aki énekszolgálatával emelte a sorozat
lelki üzenetét.
Farkas Gyõzõ lelkész testvér információi alapján egy-egy vendég készül keresztségre a gyülekezetekbõl.

DET
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Hitéleti konferencia Kiskõrösön
2010. március 20-án Kiskõrösön Hitéleti
Konferenciát tartottak Bács-Kiskun megye adventista gyülekezetei.
Mivel nem rendelkezünk saját gyülekezeti épülettel, és a szombatonként bérelt zsinagógában nem láttuk megoldhatónak az alkalom lebonyolítását, a baptista
testvérektõl kértünk segítséget, akik
szívesen bocsátották rendelkezésünkre
gyülekezetük kb. 70 fõ befogadására alkalmas kistermét a szükséges konyhai
tálalóval.
Körmöczi Miklós, a Bajai Gyülekezet
lelkésze vezette az összevont szombatiskolai órát. Pezsdítõ élmény volt a Bajáról,
Soltról, Tassról, Kecskemétrõl, Kiskunhalasról és Dunaújvárosból érkezett testvérek igei gondolatait hallgatni.
Mivel a szünetben újabb és újabb csoportok érkeztek, kicsi lett a kisterem, ezért
megkíséreltük elkérni a másnapi istentiszteletre elõkészített nagytermet. Így
kaptuk meg Magyarország legnagyobb és

(megkockáztatom) legszebb,
mintegy ezer fõ befogadására
alkalmas, baptista imaházát.
Kevéssel 11 óra után, az Úr
különleges kegyelmébõl, ott
ülhettünk áhítatos csendben, s
kezdetét vette az ünnepi istentisztelet. Szilvási Csaba, a
Kiskõrösi Gyülekezet lelkésze
köszöntötte a megjelenteket, s
fejezte ki örömünket és hálánkat Boros Dávid baptista
lelkésznek az irányunkban kinyilvánított
jóindulatukért.
„Nyújtsd ki a kezed...!” – ez volt a
mottója a nap üzenetének. „Nyújtsd ki a
kezed Isten felé!” – szólított fel Zolyomi
Renáta uniópénztáros, buzgóbb odaszánásra. „Nyújtsd ki kezed a másik ember
felé!” – hangzott dr. Õsz-Farkas Ernõ,
DET elnök felhívása késõbb.
Délután Zsilinszkiné Rozmann Judit
beszélt arról, hogy a Tompai Nagycsalá-

Ér egy órát az egészséged?
Alapítványunk, a Boldog Jövõ Alapítvány, már több mint 10 éve mûködik a
Nyíregyházi Gyülekezetben. 2009 elején
úgy döntöttünk, felhívjuk az emberek
figyelmét az egészségesebb életmódra,
valamint arra is, hogy figyeljenek jobban
oda a testi-lelki egészségükre. Ennek
érdekében indítottuk el az „Ér egy órát az

egészséged?” elnevezésû egészségmegõrzõ és egészségnevelési programsorozatot.
Az elmúlt évben sikeresen megrendezett
két alkalommal többek között olyan témákat érintettünk, mint pl. a daganatos
megbetegedések, a COPD, a kardiovaszkuláris betegségek. Az elõadások mellett
ingyenes szûrõvizsgálatokon, dietetikus
tanácsadáson vehettek részt az érdeklõdõk.
Az idén is folytattuk a sorozatot,
és a 3. alkalmunk központi témájául
a csont- és ízületi betegségeket
választottuk. Az elõadások során két
reumatológus szakember, dr. Tóth
Julianna a „néma járványról”, a
csontritkulásról, majd dr. Czímer
Éva Gréta az arthrosisról (ízületi betegség) és a gerincbetegségekrõl beszélt. Az elõadásokat újra ingyenes

Börtönbe jutottunk…
Egy 2010. áprilisi hétvégén nagyon aktívak voltak a kecskeméti fiatalok. A szombat délutáni szolgálat és a késõ estig tartó
program sem tartott vissza minket attól,
hogy vasárnap korán felkeljünk, és
elmenjünk a kecskeméti börtön fiataljaihoz szolgálni.
A falak versektõl és énekektõl viszszhangoztak, és nagyon hamar örömmel
teltek meg. Együtt énekeltünk, tapsoltunk
és nevettünk. Nagy szeretettel fogadtak
minket! Azután a lelkészünk, Tivadar

szólt néhány szót. Elmesélte egyik tapasztalatát, amit a fiatalok nagy érdeklõdéssel
figyeltek, majd Isten Igéjébõl feltárta a
szabadulás lehetõségét. A végén egy fiú
felszólalt, és elmondta, hogy mennyire
örülnek annak, hogy eljöttünk. Nagyon
tetszett nekik a mûsorunk, és várnak minket legközelebb is!
Ez a kis bátorítás nagyon jól esett
mindnyájunknak, és szeretnénk minél
hamarabb visszamenni hozzájuk, eleget
téve a Jak 5:20-ban megírtaknak: „Aki bû3

dosok Egyesületének vezetõjeként mi
módon válhatott Jézus kinyújtott kezévé.
Missziójelentések sora következett Bajáról, Soltról, Kiskõrösrõl s a börtönmiszszióról. Köztük énekek, zeneszámok és
kíséretek orgonával, fuvolával és gitárral.
Testvérként és barátként búcsúztunk
el egymástól abban a reményben, hogy
2011 tavaszán újra itt találkozunk. Dicsõség az Úrnak!
Mészáros Ferenc
szûrõvizsgálatok egészítették ki. Többek
között csontsûrûség mérés, érszûkület
vizsgálat, koleszterinszint mérés, BMI
(testtömeg)-index mérés is szerepelt.
Kísérõ programként minden eddigi rendezvényünkön reform ételkóstolóval,
valamint gyülekezetünk könyvmissziósai
révén könyvvásárral, ajándék könyvekkel
vártuk az érdeklõdõket.
Nagy örömünkre egyre nagyobb az
érdeklõdõk száma (legutóbb hosszú sorok
voltak egy-egy szûrõvizsgálatnál), így azt
érezzük, hogy egy olyan missziós területre léptünk, melyet mindenképpen folytatnunk kell. Sajnos, anyagi lehetõségeink
jelenleg kisebb gondot okoznak, de bízunk benne, hogyha Isten akaratával megegyezik szolgálatunk, akkor Õ megsegít
minket! Kérjük, imádkozzatok értünk,
hogy minél több ember juthasson el ezen
az úton keresztül az örök élet Forrásához!
Skolnyikné Pócsi Ilona és Lipcsei István
nöst térít meg az õ tévelygõ útjáról, lelket
ment meg a haláltól”.
Botos Vivien
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Miért is ne?
Tanuld meg! Csináld! Tanítsd! –
Ifjúsági imahét Vácott
2010. március 20–27. – ifjúsági imahét…
Biztos sokan részt vettetek rajta, sokan
végigolvastátok, imádkoztatok együtt.
Voltak, akiket lelkesítettek ezek az írások,
és úgy érezték, tennének valamit Jézusért.
Így voltak ezzel a Váci Gyülekezet fiataljai is. Jó volt együtt lenni, beszélgetni,
megismerni egymás gondolatait, de nemcsak ez történt…
Tudtuk, hogy szombaton a gyülekezetünkben nem lesz lelkész. Hívhattunk
volna egy igehirdetõt, vagy a gyülekezet
presbitere vagy valaki más is megtarthatta volna a szombat délelõtti istentiszteletet. Mi azonban arra gondoltunk, hogy ez
alkalommal maguk a fiatalok mondhatnák
el nekünk szombaton azt, amit az imaheti
anyagból sikerült megérteniük, akár egyszerû felolvasás, akár egy-egy rész kidolgozásával.
A reakciójuk – miután elmondtam
nekik az elképzelésünket – a legmerészebb álmaimat is felülmúlta! Mesi felvetette, mi lenne, ha mindenki, aki részt
vett ezeken az alkalmakon, választana egy
hozzá közel álló témát magának, és az
alapján tartana egy néhány perces „prédikációt”. Végül mindenki olyan témát

Dr. Szigeti Jenõ köszöntése
(bal oldalon Hoffer Zoltán)

Mai hõsök…
Sajnos, nekünk magyaroknak van egy(?)
rossz szokásunk! Egy nagy emberrõl
általában már csak a halála után írunk
méltató sorokat, viszünk egy nagy csokor
virágot a sírra, és mindenkinek elmondjuk, mennyire szerettük… Persze, õ ebbõl
már semmit sem hall, és lehet, hogy semmit nem is érzett, még életében sem… Én
most szeretném e jónak semmiképpen
nem nevezhetõ hagyományt egy picit
megtörni. Egy olyan emberrõl szól a
cikkem, akit mindenki jól ismer és becsül
is, mégis, talán nem eléggé…
Ott voltam akkor, amikor 60 éves
korában „érdemei elismerése mellett”

választott, talált, vagy kapott, ami hozzá a legközelebb állt. Mindenféle
kényszer nélkül! Igen, ez
számomra nagy meglepetés volt! Senkit sem
kellett rábeszélni, örömmel vállalták. Mindig
várom a szombatokat, de
ennyire izgatott rég voltam már egy prédikációra
várva… Pénteken este
Gergõ is megérkezett
Lovasberénybõl, így már
azt is tudtuk, ki lesz az
óravezetõnk! Mindenki maga írta a
prédikáció vázlatát, és mindenkire rábíztuk, hogy mit tart fontosnak elmondani az
általa kiválasztott témából.
Szombaton a szünetben valaki izgatottan jött oda hozzám, hogy megkérdezze, hol a lelkész, ki fog ma prédikálni.
Amikor azt mondtam, hogy a fiatalok,
megnyugodott, és nem is volt több
kérdése.
Próbálom most szavakba foglalni,
amit átéltem azon a szombat délelõttön,
de higgyétek el, nem könnyû! Nem arról
szólt ez a szombat, hogy: „Fiatalok még,
nézzük el nekik, ha nem úgy szólnának,
ahogy ahhoz hozzászoktunk, ha valamit
nem mondanának jól, ha bátortalanok
lennének…” Persze, szülõként is egészen
más volt átélni… De õszintén mondom,
mindannyiunk számára tanulságos volt,
nyugdíjba küldték. Minden idegszálam
tiltakozott ellene, és nem értettem, hogy
egy ilyen értékes embert miért kell felmenteni tisztségébõl, de nem szóltam,
mert az igazságos Ítélõre bíztam, Aki a
rossznak látszó dolgokból is jót tud
kihozni! És ez így is történt! Az Úr
csodásan mûködik, hiszen azóta több
tucat értékes könyvet írt, több ezer evangelizációs és hitmélyítõ elõadást tartott
határainkon innen és túl mindenki
örömére!
Talán már kitalálta a kedves Olvasó,
hogy kirõl írok! Professzor dr. Szigeti
Jenõrõl, akinek soha nem számított, hogy
szakad a hó, vagy éppen vihar van, nem
akadályozta munkájában gerincprobléma
vagy vesebaj, minden alkalommal pontosan, vetítõ vagy egyéb eszköz nélkül is
le tudta kötni a hallgatóságát úgy, hogy
mindenki ámulva figyelte bölcs szavait.
Miközben hallgattam elõadásait, arra
gondoltam, hogy honnan van egy embernek ennyi energiája, hogy fáradságot nem
kímélve szinte mindennap a szélrózsa
minden irányába felül a vonatra, megy,
fáradhatatlanul hinteni az igazság magvait. Soha nem látszik rajta, hogy beteg
vagy fáradt lenne, mindig belülrõl jövõ
lelkesedéssel hirdeti Isten Igéjét, hami4

Az ifjú váci
igehirdetõk

amikor megismerhettük és velük együtt
élhettük át a saját érzéseiket, lelkesedésüket, hitüket, szerénységüket, küzdelmeiket, humorukat, Istennel való kapcsolatukat. És nem hallgattuk õket másképp,
mert õk még „csak” fiatalok, mert nem
képzett prédikátorok. Úgy hallgattuk az
általuk tolmácsolt üznetet, mint az Úr
hozzánk, a Váci Gyülekezethez szóló
üzenetét; mint a személy szerint nekem,
az Úr elhívottjához szóló üzenetet!
Komoly üzenet volt, több embertõl,
többféleképpen, mégis egységesen. Isten
szólt hozzám azon a szombaton, és
köszönöm azt a nagyszerû PRÉDIKÁCIÓT, Peti, Ági, Mesi, Bea, Zsófi, Péter,
Dóra!
Simonné Erzsi
síthatatlan módon. Nyilvánvaló, hogy erejét felülrõl kapja, az Igazság Atyjától.
Nem tudom, készült-e statisztika
arról, hogy az ország különbözõ területein
hány elõadást tartott, de azt tudom Hoffer
Zoli jóvoltából, hogy itt, Kecskeméten
2010. április 8-án tartotta meg a 130.
elõadását az elmúlt 20 év alatt… Természetesen most is zsúfolásig megtelt a
terem, mint ahogy máskor is! A „Helyünk
a világban” klub résztvevõi nagy lelkesedéssel köszönték meg Szigeti Jenõ szolgálatát, amelyet a Fornetti támogatásával
tettünk még édesebbé.
Bocsánat, de hirtelen elakadt bennem
a betû, hiszen a múlt idõ miatt teljesen
olyan lett ez az írás, mintha „nekrológ”
lenne! Hála Istennek, Jenõ ma is él!
Szinte látom, ahogy éppen ma is igyekszik valamilyen célállomás felé, ahol
tovább szolgálhat az Úrnak! Ezért még
életedben hadd mondjak egy nagy köszönömöt az Úrnak Érted és Gyopiért is,
aki mindvégig támogatta és biztosította a
hátteret! Hadd kívánjak sok erõt és rendíthetetlen lelkesedést a további szolgálathoz, amely „nem hiábavaló az Úrban”!
Kormos Tivadar
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A kecskemétiek húsvéti ajándéka
A Kecskeméti Gyülekezet márciusban
lázasan készült a húsvéti ünnepekre. Persze nem tojásfestéssel vagy aranyesõs
dekorációval, hanem egy koncert szervezésével. A „Keresztény Mûvészeti Estek”
elsõ alkalmaként meghívtuk a pesti fiatalokból álló Acapella kórust, hogy az
ünnep alkalmából énekeljenek a helyieknek. Az elõkészületek idején kicsik és
nagyok egyaránt, bejárták az egész városrészt, hogy meghívót és könyvet osztogassanak.
Április 3-án végre eljött a nagy nap.
Pászti András, a városrész képviselõje
nyitotta meg a koncertet.
Az énekek és a versek mindenkit
meghatottak. A gyülekezet tagjaiból ala-

kult alkalmi szavalókórus az énekszámok
között, verses formában mondta el a
nagyhét eseményeit. Végül Kormos
Tivadar szólt pár szót az
Igébõl, majd távozáskor a
vendégek egy passiótörténetrõl szóló ajándék
könyvet is hazavihettek.
Úgy gondolom, ez az
alkalom mind a szereplõknek, mind a vendégeknek a legszebb húsvéti
ajándék volt idén. Hiszen
ennek az ünnepnek nem a
piros tojásról és a fehér
nyusziról kell szólnia. A
húsvét az ÉLET ünnepe,

Egy márciusi hétvége Cegléden
2010. március 26–28. sokunk számára
emlékezetes hétvége marad, mivel erdélyi
könyvevangélisták látogattak el Ceglédre.
Pénteken kora délután érkeztek, ezután
közösen kezdtük meg a szombatot ének-

kel, imádsággal és az erdélyi testvérek
tapasztalataival.
Szombaton újra összegyûltünk a
ceglédi mûvelõdési házban, ahol közös
istentisztelet keretében kértük Isten áldását az elkövetkezendõ könyvmisszióra. A környezõ gyülekezetekbõl (Gödöllõ, Kistarcsa, Kõbánya, Albertirsa, Isaszeg) is érkeztek testvérek,
akik részt vettek a délutáni
könyvosztásban. Az erdélyi
testvérek gazdag tapasztalatával, szervezetten indult el a
könyvosztás. Az estét családias környezetben töltöttük
el, elmeséltük egymásnak,

az örök életé, amit Jézustól kaptunk, és
ilyenkor is, mint mindig, Õt kell szép
ruhában, csinosan, tárt kapukkal várni,
nem a locsolókat.
Németh Noémi

hogyan fogadtak minket az emberek:
egyesek nagyon kedvesen fogadták a
könyveket mások viszont udvariasan
visszautasították, de mi nem adtuk fel.
Vasárnap reggel újra elindultunk,
hogy felhívjuk az emberek figyelmét a
helyes út követésére. Így elég gyorsan eltelt a vasárnap délelõtt, melyet egy közös
ebéddel zártunk. Végül, de nem utolsósorban Kormos Tivadar, a gyülekezet lelkésze, mondott köszönetet az erdélyi
testvéreknek.
E cikk által szeretnénk mi is köszönetet mondani az erdélyi és mindazon
testvéreknek, akik segítettek a ceglédi
missziómunkában.

Romanov Annabella

Segítség a nagycsaládosoknak és az idõseknek Tápiószentmártonban
A Farmosi Gyülekezet szervezésében a
nagycsaládosok számára segélyprogramot
tartottunk Tápiószentmártonban 2010.
március 25-én, ahol hatvan családban kétszáz gyermek él igen nagy nyomorúság és
éhezés közepette.
Kormos Tivadar lelkipásztorunk a
húsvéttal kapcsolatban egy rövid igehirdetést tartott, majd zenével és énekkel
szolgált a nagycsaládosoknak, amit
szívesen hallgatott apraja-nagyja. Végül
azzal is meglepte a gyermekeket, hogy
meghívta a Palánta bábegyüttest Szolnokról, akiknek az elõadása a húsvét igazi
ünnepérõl szólt.
A mûsor végén kiosztottuk a csomagokat. Egy nagy konzervet és apróbb
élelmiszercsomagot kapott minden család, a gyerekek pedig még némi kis
apróságot. A bábegyüttes CD-t és kifestõt
ajándékozott a gyerekeknek. Szerveztünk

egy ruha-turkálót is, aminek szintén nagyon örültek. Jól zárult az este, és mindenki megelégedve tért haza. A Nagycsaládos Segítõszolgálat köszönõlevelet
fog küldeni az ADRA részére.

nak üzenetét Kormos Tivadar lelkipásztor
tolmácsolta az Igébõl, Kocsis Erzsébet
testvérnõ pedig egy költemény szavaival.
Azután megkínáltuk a bentlakókat egy kis
süteménnyel, majd lelkipásztorunk ajándék könyveket osztott ki nekik.
Még aznap este megkereste egy hölgy
Kormos testvért, aki szeretné, ha meglátogatnánk.
Bus Lászlóné

Március 28-án a helyi idõsek otthonának lakóit látogattunk meg húsvéti programunkkal. Jézus Krisztus feltámadásá5

Az Adventista félóra
következő műsorát
május 21-én 13.30-kor
sugározza az MR1
Kossuth Rádió.
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ADRA hírlevél
Az ADRA és a Blythwood Care együttmûködése
2010. március 28. és április 1. között látogatást tett az ADRA Alapítványnál Phil
Shorthouse, az angol Blythwood Care segélyszervezet vezetõ munkatársa, aki jelentõs szállítmányokkal támogatja az alapítvány munkáját. Phil Shorthouse megbeszélést tartott Ócsai Tamással, egyházunk
unióelnökével. A megbeszélésen a további
együttmûködésrõl is szó esett szeretetteljes,
testvéri légkörben.
Az angol szervezet munkatársa újból
betekintést nyerhetett a segélyezési munka
végzésébe Tompán, ahol az általa közvetített
tartós élelmiszerek kerültek szétosztásra,
közel száz család részére. A helyszínre érkezõ polgármester is méltatta a két szervezet
együttmûködésének eredményeit. A segélyek kiosztása során a munkatársak meglátogattak néhány helybéli családot otthonaik-

ban, ahol az ott lakók a rendkívüli szegénység miatt nagyon áldatlan körülmények
között kénytelenek élni, de a körülményektõl függetlenül hatalmas szeretettel nevelik
gyermekeiket.
Bodaszõlõ egy Debrecen melletti kis
település. Az ország ezen területén rendkívül
nagy a munkanélküliség – bizonyítja ezt az
is, hogy a munkaidõben tartott szülõi értekezleten a szülõk nagy része jelen tudott
lenni. A nagy szegénység miatt sok gyerek
nem jut elegendõ táplálékhoz, csak az
iskolában. Az itt tanuló közel 180 gyerek
80%-a él hátrányos helyzetben, közülük
sokaknak nem adatik meg, hogy a Balaton
mellett nyaraljanak, így az ADRA a nyári
táboroztatás keretein belül az idén nyáron
ebbõl az iskolából is hívott gyerekeket az
idei ADRA Táborba. Phil Shorthouse a

„Hogy van Annamária?”
Annamária nehéz idõszakon van túl. Sajnos
egy olyan fertõzés lépett fel a szervezetében,
amivel nagyon nehezen küzdött meg! Több
mûtéten esett át, de az újra és újra fellépõ
fertõzés miatt már-már értelmetlennek tûnt
bármiféle beavatkozás. Heteken át tartó
antibiotikumos kezelés mellett is folyamatosan lázas és gyenge volt, néha úgy tûnt,

nincs esélye,
hogy jobb állapotba kerüljön.
Persze azért
mindig hittük,
hogy valami
csoda folytán
rendbejön
még, és
e z é r t
Annamária gyógyíttatására
imádkoztunk is, de ami még jobb, az
beérkezett céladományok
anyukája kezdett egyre inkább Isten
felé fordulni, és még inkább Tõle várni
Adományozó
Lakhely
Összeg
a gyógyulást.
Sz. J.
Hajdú-Bihar m.
5 000 Ft
Egyik alkalommal, amikor már
Jné K. M.
3 000 Ft
napok óta folyamatosan magas láza
P. S.
5 000 Ft
volt Annamáriának, az osztályvezetõ
Ty. L.
Budapest
5 000 Ft
fõorvosnõ bement az anyukájához, és
F. J., rend. nélkül
Medgyesegyháza
20 000 Ft
közölte vele, hogy mindenféle további
K. L. és neje
20 000 Ft
kezelést feleslegesnek tart, és leállítják
M. M.
Nyíregyháza
10 000 Ft
Balmazújvárosi cs.
Balmazújváros
3 000 Ft
az antibiotikum adagolását. Az õ
F. Cs.
500 Ft
esetében ez akár végzetes is lehetett
F. Gy. és társa
2 000 Ft
volna, de nem ez történt! Az anyuka
P. Iné
5 000 Ft
hozzáértõ emberek tanácsát is kikérve
Székesfehérvári Gyül.
12 000 Ft
természetes alapanyagú immunerõsítõ
Jné K. Zs.
Gödöllő
10 000 Ft
szereket vásárolt, és ezt kezdte el adni
K. Zs.
Székesfehérvár
3 000 Ft
Annamáriának. Egy-két napig még
S. A.
Budapest
5 000 Ft
volt néha láza, de aztán teljesen láztaÁtutalva 2010. február 8-án összesen: 108 500 Ft
lan lett! Újabb vizsgálatok következtek, és kiderült, hogy teljesen eltûnt ez
N. Jné
Bp. XIV.
10 000 Ft
a nagyon makacs baktérium a szerveT. Jné (589-ről)
6 000 Ft
Balatonfüredi Gyül.
Balatonfüred
22 000 Ft
zetébõl. A fõorvosnõ is csodálkozva
Székesfehérvári Gyül. Székesfehérvár
6 500 Ft
ment az anyukához és kérdezte tõle,
Zs. L.
Debrecen
1 000 Ft
hogy mit adott a kislánynak, mert erre
Névtelen DET
1 000 Ft
nem számítottak.
Néhány hónapja hosszabb-röviÁtutalva 2010. április 8-án összesen:
46 500 Ft
debb idõre levették a lélegeztetõÖSSZESEN:
155 000 Ft
géprõl, de egy figyelmetlenség miatt
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Blythswood Care nevében további jelentõs
segítséget ajánlott fel a tábort illetõen
élelmiszer, sportszerek, valamint a gyerekek
foglalkoztatásához szükséges eszközök
formájában, de támogatja a gyerekek utaztatását is.
A fentieken kívül Phil Shorthouse és az
ADRA látogatást tett a Wesley János Szociális Óvodában is, ruhanemût, tartós élelmiszert és játékokat ajándékozva, a gyerekek nagy örömére.
Az ADRA reméli, hogy az elkövetkezõ
idõszakban még intenzívebben végezheti ezt
a fontos és nemes munkát, mely által már
többek közelebb kerültek az egyházhoz, és
rajta keresztül Istenhez.
ADRA Iroda
egy ideje ez már nem lehetséges, bár néhány
napja újra elkezdett idõnként önállóan
lélegezni!
Mivel a legutóbbi eredményei nagyon
jók lettek, és már jó ideje stabil az állapota,
egy újabb mûtét vár rá április 20-án. A
család reménykedve, anyukája Istenbe vetett
hittel várja ezt a napot, és azt, amikor majd
néhány héttel a mûtét után hazaengedik a
kórházból. Lélegeztetõ géppel, speciális
ággyal, és mindenféle orvosi, kórházi
eszközzel, de hazamehet végre, és bár akkor
kezdõdik majd az igazi küzdelem, mégis
komoly javulást várnak az otthoni környezettõl.
Nagyon nagy szükség volt lelki támogatásra, beszélgetésekre, ami hitben erõsítette Szabinát, és nagy segítség volt az
ADRA számláján Annamária részére befolyt
anyagi támogatás is.
A kislány korábban az öccsével lakott
egy szobában, most egy külön steril szobát
kell neki kialakítani. Erre különítették el a
különbözõ támogatásokat, valamint az immunerõsítõ szerekre, vitaminokra, amit folyamatosan kap.
Kolléganõm, Annamária anyukája, nagyon hálás nektek, akik imádkoztok érte,
akik érdeklõdtök felõle, és akik adományokkal is segítettetek nekik! Arra kért,
mondjam meg mindenkinek, aki felõlük
érdeklõdik, hogy Annamária jól van, õ maga
pedig arra bíztat mindenkit, hogy Istenre
bízza minden problémáját, mert egyedül Õ
képes igazi gyógyulást adni. Sokat jelent
neki, hogy ilyen sokan a segítségükre siettek, és nagyon szépen köszöni mindenkinek!

Simon Lászlóné
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A Magyar Unió osztályainak beszámolói
a 2009-ben végzett munkájukról
A Családi Osztály beszámolója
1. Missziókonferencia
A 2009-es év legnagyobb programja a
családi osztály számára a missziókonferencia volt. Az egész konferenciának a
család, a családi élet állt a homlokterében.
A rendezvény délelõttjein a családi altáborban a nemi szerepekrõl és az érzelmi
intelligencián alapuló gyermeknevelésrõl
hangzottak el elõadások, míg délutánonként számos párhuzamos, színes program
szólította meg a konferencia résztvevõit
és a városi lakosságot, valamint az esti
plenáris elõadások is a család témája köré
csoportosultak.
Néhány példa a délutáni családi rendezvényekbõl: egészség EXPO, szülõk
szemináriuma, drogprevenciós program,
családi vetélkedõk és váltóversenyek,
csomagosztás (az ADRA és a Csongrád
Megyei Családsegítõ Központ szervezésében), arcfestés, pantomim- és bábelõadások, ugrálóvár, élõ csocsó.

Helyszínek: TET – Hajdúszoboszló
(háromnapos sorozat pároknak + szombati családi nap), Miskolc; DET – Érd,
Nemesvámos, Vác

2. Gyülekezeti családi napok
Amennyire a körzeti munka mellett ez
lehetséges volt, 2009-ben is igyekeztünk
minél több családi napot tartani. A délelõtt
témája: „A család a legfontosabb. Neked
is?” Délután a gyülekezet aktuális igényeinek megfelelõ témát dolgoztunk fel,
majd fórum formájában adtunk lehetõséget kérdések feltevésére és megbeszélésére. A két istentisztelet között párok,
egyének lelkigondozására is lehetõséget
biztosítottunk.

5. Családi, házassági témájú cikkek
publikálása az egyház lapjaiban
Az elmúlt évben is publikáltunk családi
témájú írásokat a Boldog Élet minden
számában, valamint hírt adtunk a családi
osztály eseményeirõl az AdventInfo hasábjain. A lapokban való jelenlét bizonyult a fõ tényezõnek abban, hogy adventista párok megkerestek bennünket problémájukkal.

3. Családi és házassági lelkigondozás
Az elmúlt évben számos család és házaspár keresett meg bennünket az egész
ország területérõl lelkigondozásra, pár- és
családterápiára, valamint házassági felkészítésre. Helyszín: Szeged, Pécs, Pécel.
Lelkigondozók: Mihalec Gábor, Csizmadia Róbert.
4. Részvétel a divízió családnevelõi
képzésén (CFLE)
Az ötéves képzéssorozat 4. eleméhez
értünk 2009-ben, amit a lengyelországi
Krakkóban szerveztek meg. A képzés
témája a személyközi kapcsolatok és a
családi élet teológiája volt. Elõadók:
Roberto Badenas és Bryan Craig.

A MISSZIÓBAN

1. Boldog Élet családi és életmódmagazin
2009-ben 2500 példányszámot nyomtattunk, ebbõl néhány száz példány laponkénti eladással fogyott el. A lap mintegy
2000 fõs állandó elõfizetõi körbõl és
közel 700 határon túli olvasóból áll
(Amerika, Kanada, Erdély, Vajdaság).
2009-ben az éves elõfizetés ára: 2290 Ft
volt (6 lapszám). A megmaradt lapszámokat 2010-ben értékesítjük 150 Ft-os áron.

Meghiúsult programok:
1. Gyûrû-kúra (házassági felkészítõ hétvége) – A március 13–15. közötti hétvégére tervezett program a jelentkezõk alacsony száma miatt elmaradt. Idén viszont
meg tudtuk rendezni 7 pár részvételével.
2. Párterápiás képzés lelkészek részére –
A tervek szerint június 24–25. között tartottunk volna egy kétnapos párterápiás
képzést lelkipásztoraink részére. Az
elmaradt rendezvény helyett számos
lelkésszel folytattunk szupervíziós beszélgetéseket és követtük végig a párokkal
végzett munkájukat. Emellett személyes
megkeresésre különbözõ segédanyagokkal igyekeztünk munkájukat támogatni.
Szervezett képzést a januári TET lelkészértekezlet keretében tartottunk, amit
szívesen felajánlunk a DET részére is.
Témakör: Élettársi kapcsolat.
Mihalec Gábor
a Családi Munkacsoport vezetõje

Az Egészségügyi Szolgálatok Osztályának
beszámolója
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOK

6. Külföldi szolgálat
2009 húsvétján háromnapos házasságerõsítõ tréninget tartottunk a belgrádi
Adventista Teológiai Fõiskolán. A rendezvényen 22 házaspár (zömében lelkészpárok) vett részt. A programról készített
tudományos igényû hatékonysági vizsgálat azt mutatja, hogy a résztvevõ párok
a kapcsolatuk különbözõ dimenzióiban
olyan növekedési pályára álltak rá, amely
még 5 hónappal a rendezvény után is
kimutatható pozitív hatást gyakorolt
házasságukban.

võdött a 2008-ban indult GyermekExpokra. Az ESzO elõadói kidolgoztak
minden szekcióra egy forgatókönyvet,
erre építettük a 2009-es Gyermek-Expo
képzést Pécelen, a Szemere Pál Általános
iskolában, ahol 300 diák vett részt a prog-

ramon. A gyülekezetekbõl egészségnevelõk, egészségvezetõk jöttek el, mintegy
30 fõ. A programmal megnyertük a Generál Konferencia kreatív missziós módszerekre kiírt pályázatát (CEW) 15 000
USD összegben, amit a program megvalósítására fordítottunk. A GyermekExpo nyolc alkalommal került megrendezésre, különbözõ helyszíneken, több
mint százezer gyermek részvételével.
3. Életmód táborok
Túratábor – Görgényi Havasok, augusztus
9–16., 25 fõ.
Balatonlelle – Közegészségügyi Tábor,
Szigeti László vezetésével.
KÉPZÉS
– 2009. március 28. – Gyermek-Expo
képzés, Pécel.
– 2009. július – Egészségügyi misszióképzés, Szeged

2. Egészség Expok
2009-ben kevesebb felnõtteknek rendezett EXPO volt, mivel a hangsúly átte7
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– Az ESzO szakemberei az ATF felkérésére kidolgozták az Életmód tanácsadó/Lelkigondozó Szakirányú továbbképzés szakmai feltételeit. A képzés
2008/2009-ben elindult 36 hallgatóval. Az
egészségnevelési tantárgyakat az ESzO
szakemberei tanítják.
KIEGYENSÚLYOZOTT LÁTÁS
TOVÁBBADÁSA

Az egészségi üzenet mindig Sátán támadásainak középpontjában állt, emiatt a
szélsõséges irányzatok kiindulópontja
volt. Fontosnak tartottuk az adventista

világegyház által kiegyensúlyozottnak
tartott látás terjesztését a gyülekezetekben. 2009-ben közel 30 gyülekezeti
egészségnapot tartottak a következõ
elõadók: Dr. Nagy Vilmos, Dr. Gárpár
Zsolt, Dr. Gáspár Zsolt, Dr. Bozó Zsuzsa,
Egyed Gabriella, Csarnai Mariann, Czakó
László.
Az Adventista Világ lapban negyedévente megjelent egy-egy egészségügyi
állásfoglalás.
A központi weblapra is felkerült az
ESzO kézikönyv, illetve hetente megjelent egy egészségneveléssel kapcsolatos

A Gyermekszolgálatok Osztályának
beszámolója
MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGEK
A) „Keresztény Játszóház”, „Kölyökklub”, „Mosoly-klub” néven 11 helyen mûködik az országban valamilyen, a
környezet gyermekeire is befolyással bíró
tevékenység, általában heti, kétheti vagy
havonkénti rendszerességgel.
B) Szünidei Napközis Táborokat 12
helyen tartottak gyülekezeteink az országban. Köztük már megyei hírûvé vált pl. a
Nemesvámoson hosszú évek óta mûködõ
tábor.
C) Az unió által szerevezett hagyományos Szünidei Biblia Táborban is
még mindig elég magas a nem adventista
gyermekek száma, 2009-ben 38% volt.
D) A Mosoly gyermekmagazin eljut
sok nem adventista gyermekhez, tanáraink, óvoda- és zenepedagógusainkon keresztül.
E) A Boldog Élet magazin külön rovatot tart fenn gyermekek részére.
KID PROGRAM
2009 tavaszán a KID programban résztvevõ testvéreink képviseletében Szilvási
Ágota járt a TED Gyermekosztályánál a
magyarországi megvalósításról szóló
beszámolót megtartani.
KÉPZÉSEK
A) 2009-ben három körzetben volt
gyermekiskolai nap és tanítói képzés:
Pécs (február), Békéscsaba (augusztus),
Nyíregyháza (szeptember)
B) 2009. szeptember 5-én Anne-May
Wollan tartott gyermektanítóinknak képzést látogatása alkalmával.
C) 2009. szept. 6–7-én Anne-May
Wollan a lelkészeknek tartott képzést
Balatonlellén, az országos lelkészértekezleten a gyermekmunkáról.
SEGÉDANYAGOK
2009-ben ismét elkészült:
– egy komplett (6-9 és 10-14 év közötti

korosztálynak) SzBT-SzNT számára
összeállított foglalkoztató anyag;
– új, húsvéti gyermekünnepélyhez használható javasolt program: versekkel, ének
ajánlással, drámajátékkal.
Mindkettõ megtalálható és letölthetõ
az egyházi honlapról.
TANÍTÁS
– Örömünkre szolgál, hogy egyre bõvül a
tanításra alkalmas anyag az erdélyi testvérekkel történõ kapcsolat eredményeként. Hozzáférhetõ több korosztály részére a kiadónál, így osztályunk javasolni
tudja a gyülekezeteknek.
– Tanításra ajánlottuk Jerry Thomas
2009-ben megjelent, a 28 hitelvet gyermeknyelven feldolgozó könyvét kisiskolásoknak. 1 évi tananyagot jelent.
KONFERENCIÁK, ÜNNEPÉLYEK
– 2009-ben a Zenei Osztály kezdeményezésére gyermekkórus-találkozóra került sor 2 gyülekezetünkben, nagy sikerrel.
– 2009 szeptember 5-én került sor a Magyar Unió történetében elõször Országos
Gyermekkonferenciára, ahol mintegy 300
fõs közönség kísérte figyelemmel 6 gyülekezetbõl jelentkezõ gyermekek színes
mûsorát. A gyermekkonferenciának rendkívüli sikere volt,
amelyen részt vett
Anne-May Wollan,
TED osztályvezetõ
is.
MISSZIÓKONFERENCIA

A Szegeden 2009
júliusában megtartott missziókonferencia alkalmával
kitûnõ gyermekprogram valósult
meg Kovácsné Bo8

tudományos hír, ami segítette az adventista egészségügyi üzenet megalapozását.
KOMMUNIKÁCIÓ, KAPCSOLATOK,
SEGÉDANYAGOK

1. Celebration – Ünneplés – A GK egészségnevelési sorozata (szöveges és ppt-s
elõadások)
2. Gyermek-Expo képzés – DVD
3. GK által szervezett genfi Egészségügyi
Világkonferencián való részvétel – 2009.
július
Õsz-Farkas Ernõ
Egészségügyi Szolgálatok osztályvezetõ
kor Sarolta vezetésével, és 50-60 gyerek
részvételével.
GYÜLEKEZETI ÉLET
Egyre több helyen szerveznek testvéreink
a kicsinyeknek tea-esteket, vetélkedõvel,
bibliai játékokkal összekötött alkalmakat,
sportolást, kirándulást, aminek látható
eredményei vannak már most a közösségépítés terén.
KERESZTSÉGEK
Hosszú idõ óta a tavalyi esztendõben
történt 2 olyan keresztség, ahol 14 éven
aluli gyermekek kötöttek szövetséget
Istennel.
Isten iránti hálával gondolok arra, hogy az
eltelt 5-6 esztendõben gyökeresen változott az unió vezetésének és a gyülekezetek tagságának hozzáállása a gyermektanításhoz, mindez a Gyermekszolgálatok
Osztályának fellendülésén is meglátható.
A legnagyobb örömmel az töltene el, ha
már 2009-ben megoldódott volna a rendszeres bibliaoktatás, és megszûnt volna a
foglalkoztató anyagok gyakori akadozása.
Ennek háttérokai objektív okok, amelyekrõl többször folyt már megbeszélés, és
reméljük, hamarosan meg is szûnnek.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
a Gyermekszolgálatok Osztályának
vezetõje
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Az Ifjúsági Osztály beszámolója
Az ifjúsági osztály küldetése, hogy az
adventista és gyülekezetbe járó fiatalokat
segítse a felnõtt kereszténnyé válásban.
2009-ben az évek óta rendszeressé vált
ifjúsági rendezvények megszervezése és
lebonyolítása mellett vezetõi váltás is
történt évközben, amely igencsak lényeges mozzanat az osztály mûködésének
szempontjából.
PROGRAMJAINK:
Tavaszi Országos Ifjúsági Találkozó
(Kecskemét) 180 fõs regisztrált résztvevõvel, ami szombaton 300-ra duzzadt.
Fõelõadónk Mihalec Gábor volt. A szekciók a misszióval kapcsolatos gyakorlati
ötletekrõl szóltak (táborszervezési alapok,
Relay misszió, Új kezdet, ifinap szervezése).
Segít7ek – Martfûn, Nemesvámoson és
Gödöllõn – Már hatodik éve rendszeresen
szervezünk ilyen tárborokat 3-4 helyszínen, ahol a fiatalok ingyen dolgoznak
valamelyik városért, hogy segítsenek a
településen.
1xSopron-Tábor Tizenéveseknek – Július 13-20. A tábor erénye volt, hogy
hosszas tervezõi team munkát követõen a
különbözõ programok java részét az adott
korosztály elkötelezett tagjai valósították
meg. A felnõttek a háttérszervezés mellett
koordinálták az egyes programokat, amelyek részben külsõs, részben belsõs alkalmak voltak, mint például Simon Zsófia
keresztsége, „ingyen ölelések”, városismereti túra, amerikai foci és egyéb kreatív
programok.
Missziókonferencia és Ifjúsági Altábor,
Szeged – Az ifjúsági altábor elõadói
voltak: dr. Szigeti Jenõ és Végh József. A
péntek délelõtti szekcióban Szanda István
(ifibiz. tag) beszélt a sikeres élet alapjai-

ról. Az esti alkalmak leginkább a közösségrõl, játékról és lazításról szóltak.
Vendégünk volt Michael Harris, amerikai
gospel énekes, aki esténként koncertet
adott a sátorban.
Páneurópai Ifj. Találkozó, München –
A két európai divízió találkozóján egy
busznyi magyar adventista fiatal képviselte a Magyar Uniót. A találkozó mottója „It's your turn!”, azaz „Rajtad a sor!”,
hogy Jézusért élj. Az áhítatok után szekciók, nemzetek bemutatkozója és egyéb
kreatív elõadások következtek, így megismerhettük más adventista fiatalok kultúráját, hitét és egy nagyszerû keresztségen
is részt vehettünk.
Sziget Fesztivál; Lelki Betérõ – Évrõl
évre nõ a résztvevõk száma. A Lelki
Betérõ sátránál adventista fiatalok várják
a betérõket. Délután 4-tõl hajnali 4-ig
finom gyümölcstea elfogyasztása mellet
folyik a beszélgetés, lelkigondozás.
Munkatársaink naponta legalább 100 embernek tesznek bizonyságot hitükrõl. Az
idén kb. 60 személy adta meg az elérhetõségét, mert szeretné felvenni a kapcsolatot egyházunkkal.
Egyre több a külföldi vendég a fesztiválon, ezért terveink szerint a következõ
évben külföldi testvéreket is bevonunk a
szolgálatba, így nemzetközivé válik a
lelki betérõ szolgálat.

nevén a Nagy Küzdelem, ami a fiatalok
megnyeréséért folyik Isten és Sátán
között. A rendezvény elõadója dr. ÕszFarkas Ernõ volt.
Cserkészet – Csapattáborok, Csali képzés
(Cserkészalapismereti képzés) volt 2009ben. Az adventista cserkészvezetõk fóruma, a Hangyaboly, több éves kihagyás
után 2009. november 27-29. között került
megrendezésre Budapesten, a csillebérci
Szabadidõ és Ifjúsági Központban, ahol a
négy adventista cserkészcsapat húsz cserkészvezetõje vett részt.
Éjféli Kiáltás Gospel Kórus – Az Éjféli
Kiáltás Gospel Kórus szolgálata fontos
része az egyház ifjúsági szolgálatának.
Egyéb ifjúsági programok – Említésre
méltó a Zuhatag Teaház munkája Szabolcs megyében. A teaház most Nyíregyházán és Nyírbátorban mûködik havi
rendszerességgel a fiatalok megtartásáért
és a nem a közösséghez tartozó barátok
elérésért.
Köszönjük a gyülekezetek és munkatársak támogatását, mert az egyház jövõjének szempontjából nagyon fontos ezt a
munkát támogatnunk.

Kalocsai Tamás és Udvar Renáta
az Ifjúsági Osztály vezetõi

Relay (vezetõképzés a jövõ egyházáért), augusztus 16-30. – Amit
délelõtt Newbold-i tanárokkal és
divíziós osztályvezetõkkel tanultunk, délután gyakorlatba ültettük a
város utcáin. Idén laikus igehirdetésrõl és tanítványsági alapokról
tanultunk.
VÉS Napok, Veszprém – A hétvége
témája a háború és béke volt, más

A Nõi Szolgálatok Osztályának beszámolója

dig Lovasberényben, Székesfehérváron,
Nagykanizsán és Sárváron.

A Nõi Szolgálatok Osztálya bátorítja,
felelõsségvállalásra készteti, ellátja a
szükséges segédanyagokkal és neveli a
hetednapi adventista nõket, miközben
azok kiveszik részüket az evangélium
hirdetésének munkájából talentumaik és
adottságaik szerint.

1. Nemzetközi Nõi Imanap – Az imádság és a szeretet nyelvei
2. Nõi Szolgálatok Napja – A szívbõl
fakadó istentisztelet
3. Törd meg a csendet! – A visszaélés
egy-egy formájával kapcsolatos segédanyag.

A Generál Konferencia Nõi Szolgálatok
Osztálya évente három alkalommal tart
kiemelt napokat három, különbözõ témában írt prédikációs segédanyaggal, melyet
mi is közkinccsé tettünk:

Gyülekezeti látogatások – 2009-ben a
következõ gyülekezetekben ismertettem a
Nõi Szolgálatok mûködtetésének jelentõségét és várható áldásait: Nagykálló,
Nyírpazony, Csepel. Gyürüs Istvánné pe-

Szociális Munkások Találkozóját tartottunk május 24-én, Rákoscsabán. „Mindnyájan hisszük, hogy Jézus ígérete (Jel
21:3-4) nemsokára beteljesedik. De
miként Mennyei Atyánk sem szûnik meg
munkálkodni teremtményeiért, úgy nekünk is kötelességünk az utolsó percig
dolgoznunk embertársainkért.
A Magyar Unió Nõi Szolgálatok
Osztálya (továbbiakban NSzO) kiemelt
ügyként kezeli az idõsek helyzetét, a
szegénység, valamint a családon belüli
erõszak és visszaélés kérdését.
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Annak érdekében, hogy egyházunk
ezekre a kihívásokra a mai magyar társadalomban konkrét válaszokat és segítséget tudjon adni, az NSzO elindított egy
kampányt, melynek célja, hogy felmérje:
1. A fent említett témakörökben a
gyülekezeteink milyen mértékben érintettek, milyen segítségre lenne szükségük;
2. A gyülekezeteink környezetében
(települések) élõk milyen szociális
problémákkal küszködnek, az egyházunk
milyen konkrét válaszokat tud adni erre;
3. A közösségünk tagjai közül, hányan
és milyen végzettséggel dolgoznak szociális területen, vagy végeznek szociális
tevékenységet a gyülekezetekben;
Céljaink elérése érdekében az NSzO
a kampány részeként konferenciákat és
megbeszéléseket szervez, ahol a résztvevõ testvérek közösen gondolkodnak,
illetve készítenek konkrét cselekvési terveket kitûzött feladataink megvalósulásáért.” (Részlet a Mûhelymunka c. dokumentumból.)

Békéscsabán és Egerben konferenciát
tartottunk (június 27.; november 28.).
Képes beszámolóinkban röviden ismertetjük az NSzO célkitûzéseit és feladatköreit, betekintést nyújtunk a szociális és
gyermekjóléti szférában, valamint a kórházi missziós szolgálatban a testvéreink
által nyújtott áldozatkész szolgálatba, és
beszélünk a családon belüli – különös tekintettel a gyermekek és az idõsek sérelmére elkövetett – erõszak formáiról, a
helyreállítás lehetõségérõl, valamint a megelõzés munkájáról. Végül fórum keretében a
felvetõdõ kérdéseket beszéljük meg.

 A Misszió a középpontban DVD miszsziós anyag fordítása, elõkészítése;
 A tanulmányok hanganyagának elõkészítésébe való bekapcsolódás;
 A gyülekezetekben a két terület valamint az unió szombatiskolai vezetõi a
terv szerint megtartották a szombatiskolai
napokat;
 Kiemelt uniós képzés.

A Szombatiskolai Osztály konkrét
tevékenysége
 A Bibliatanulmányok folyamatos megjelentetése;
 A Tanítói mellékletek folyamatos megjelentetése;

Kiemelt program
2009-ben a Szombatiskolai Osztály intenzív szombatiskolai képzést tartott
március 28–29-én Gary Swansonnal, a
GK Szombatiskolai Osztályának vezetõjével, amelyre az egész országból meghívtuk a szombatiskola vezetõket, tanítókat. A központi kápolna tagjain kívül az
országból mintegy 150-en vettek részt
ezen az alkalmon.
Gary Swanson, aki végzettségét tekintve pedagógus, elõadásaiban kitért
arra, hogy nem véletlen az emberek
közötti különbség, ami megfigyelhetõ az
eltérõ tanulási stílusban is. Isten teremtett
bennünket különbözõnek, hogy egymás
életét is gazdagítsuk. Kihangsúlyozta,
hogyan lehet ebben segítségünkre a
Tanítói melléklet. Beszélt a mellékletek
felépítésérõl, használatáról a tanításban
való felkészülésre.

Zarkáné Teremy Krisztina
a Szombatiskolai Osztály vezetõje

A Zenei Osztály beszámolója
„Zene – egy csodálatos keretbe foglalt
rendszere a hangoknak – Isten legnagyszerûbb ajándéka, amit az embernek
adott… Egy olyan ajándék, amely a
mennybõl jött, és egy olyan ajándék, amit
a megváltott ember visszavihet magával a
mennybe.” (Harold Byron Hannum)
A Zenei Munkacsoport 2009-ben az
alábbi programokat szervezte meg:

Pócsi Lászlóné
a Nõi Szolgálatok Osztályának vezetõje

„Életet az Éveknek” – idõsek
nyári tábora Balatonlellén –
Hálás és szíves fogadtatása
volt az elmúlt évben is az
immár negyedszer megrendezett tábornak. Aktív részvétel és jókedv jellemzi a tábori

A Szombatiskolai Osztály beszámolója
A Szombatiskolai Munkacsoport küldetésének érzi, hogy a Magyar Unió területén segítse gyülekezeti tagjaink és barátaink lelki fejlõdését a szombatiskola
intézménye által. Ennek részét képezi a
bibliai és tantételeket illetõ ismeretek
gyarapítása, valamint a misszióra való
késztetés és képzés. Az osztály tagjai
ehhez kívánnak hozzájárulni legjobb
tudásuk szerint a megjelentetett kiadványokkal, valamint a gyülekezetekben
végzett személyes munkájukkal. Abban
igyekeztünk segíteni tagjainknak az
elmúlt évben is, hogy a szombatiskolai
istentisztelet és ezzel kapcsolatos tevékenységünk megfeleljen a 21. századi
igényeknek.

eseményeket. Reggeli torna, áhítat, közösségépítõ és lélekápoló beszélgetések,
játékok, kirándulások. A kora esti órákban: „Magunkról, magunknak – õszintén
az öregségrõl”, lelki és testi egészségünk
megõrzését szolgáló elõadások és beszélgetések hangzanak el.

 Gyermekkórus-találkozó (Lovasberény, március 7.)
 Kórustalálkozó (Nemesvámos, április
11.)
 Területi rendezvény, kórustalálkozó
(Debrecen, április 18.)
 Kórustalálkozó (Békéscsaba, május 30.)
 Kórustalálkozó, jubileumi ünnepség
(Balatonlelle, június 6.)
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 Országos Adventista Zenei Tábor
(Balatonlelle, augusztus 1.)
 Ifjúsági Zenei Tábor – Lelki képzés
(Lovasberény, augusztus 1.)
 Budapesti Kórustalálkozó (Budapest,
Golgota u., november 7.)
 Kórustalálkozó (Orosháza, november
14.)
 ADRA Karácsonyi Segélykoncert
(Budapest, december 17.)
Megszerveztük a 2009-es beiktatási
istentisztelet zenei szolgálatait is, amin
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mindannyiunk örömére elsõ ízben ott
szolgálhatott az Országos Adventista
Gyermekkórus is.
A célunk az volt 2009-ben is, hogy az
eddigiekben jól mûködõ programokat
megtartsuk és továbbiakkal bõvítsük. Így
kerültek bele a programok közé a gyermekkórus-találkozók, amiket 2010-ben is
tovább fogunk vinni, mert fontos, hogy
most már az egyház zenei utánpótlására is
fókuszáljunk.
Nagyon örülünk, hogy a Zenei Munkacsoport az országos programok, találkozók, táborok, missziókonferenciák mellett a két egyházterület által szervezett hitmélyítõ istentiszteleti alkalmain is folya-

matosan jelen lehet. Emellett a divízió, a
Generál Konferencia és a Magyar Unió
közös szervezésében a „Kövesd a Bibliát!” c. programban ugyanúgy részt vállaltak a ZMCs koordinálásában azok az
együttesek, akiket meghívtunk, hogy
szolgálataikkal emeljék ennek a rendezvénynek a fényét.
2009 márciusában a Generál Konferencia zenei szolgálataira jelentkezõ hat
magyar szolgálattevõ együttes és szólista
közül a beküldött kép- és hangzó anyagok
alapján öt(!) került kiválasztásra a Generál Konferencia Zenei Bizottságának
javaslatára. Maga a tény, hogy ilyen nagy
arányban (6:5) kiválasztottak bennünket a
Generál Konferencia zenei
szolgálaira, valamint az, hogy
a Transzeurópai Divízió szolgálattevõinek közel kétharmadát a Magyar Unió adja,
egyértelmûen azt mutatja,
hogy a magyar egyházzenei
szolgálattevõk zenei színvonala nemzetközi szinten is
megállja a helyét.

Gyermekkórus-ttalálkozó Lovasberényben

Gyermekkórus-találkozót tartottunk 2010.
március 27-én Lovasberényben, ahol a
székesfehérvári, az érdi és a lovasberényi
gyermekek és ifjak szolgálataikkal dicsõítették a jó Istent.

A legifjabb résztvevõnk (3
éves) a szüleivel érkezett Érdrõl,
akinek lelkes, odaadó szolgálataitól igazán felüdülhettünk. Az
egész nap folyamán többször is
elénekelt mottóénekkel a jelenlévõk közül mindenkit bevontunk
az éneklés szolgálatába. Délután
összevont kórusszolgálatok hangzottak el.
Jó volt látni és hallani, hogy
minden szolgálat õszinte, gyermeki lelkesedéssel csendült fel.
Hálásak vagyunk a jó Istennek ezért az
alkalomért, és kívánjuk a résztvevõk
további szolgálataira is a jó Isten gazdag
áldását.
Földesi Hajnalka

Adventista cigány testvérek találkozója
Isten Igéjét Rácz Zsolt cigány-miszszionárius hirdetette 2010. március 20-án
délután a Pestszentlõrinci Gyülekezetben.
Sokan vártunk a teremben Isten Igéje
buzgó közvetítõjére, mert nem elõször
volt nálunk. Korábban is tapasztalhattuk
õszinte hitét, bölcs meglátásait, melyek
igazi élményt nyújtottak a hallgatók
számára. Ezúttal a megfáradtakat hívta
Jézushoz Mt 11:28-29 versei alapján. Az
élõ Isten utáni szomjazásra, az Istennek
való teljes átadásra, a csendes teherviselésre helyezte a hangsúlyt... Felhívta
figyelmünket, hogy az idõ hamar lejár…

Ezért mindnyájan keressük Jézust, és
mondjuk el másoknak is, hogy van kiút és
megoldás.
A találkozóra más városokból is
érkeztek cigány testvérek, így Egerbõl,
Gyuláról és Budapest más gyülekezeteibõl is.
Köszönjük az Úrnak általa küldött
bíztató szavait, gyakorlati útmutatásait, és
reményteli ígéreteit!
A találkozót közös szeretetvendégséggel záruk.
KM
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Ugyanakkor azonban további kihívásokkal kell szembenéznünk. Évrõl évre
egyre nagyobb kihívást jelent a sok program elhelyezése, megszervezése. Emellett
fontos lesz a jövõrõl, az utánpótlásról
gondoskodnunk, és arról, hogy megfelelõ
képzést biztosítsunk azoknak, akik a zenei
szolgálatok területén szeretnének hasznos
tagjai lenni az egyháznak. Kottákkal kell
ellátnunk a kórusokat, gyülekezeteket, a
fiatalokat. És a lassan aggasztó méreteket
öltõ gyülekezeti orgonista/harmonista
hiányt is rövid idõn belül meg kell oldanunk.
A kihívások ellenére, a megkezdett
úton szeretnénk továbbhaladni 2010-ben
is. Ehhez kérjük Isten megerõsítését, hogy
csodálatos ajándékán, a zenén keresztül
hozzájárulhassunk az egyház lelki és
közösségi épüléséhez, amire folyamatosan szükségünk van, hogy végezhessük
missziónkat az utolsó idõk egyházaként.
Nagy Imre
a Zenei Munkacsoport vezetõje

Gyermekbemutató
Hévízen

2010. április 3-án gyermekbemutató istentiszteletet tartottunk a hévízi imaházban.
A kisbaba, Dávid, Szabó Attila és Szökrönyös Katalin gyermeke. A szülõk a Zalaegerszegi Gyülekezet tagjai, de a tágas
imaház, a népes rokonság miatt döntöttek
úgy, hogy kisfiukat itt mutatják be az
Úrnak.
Az alkalmat a zalaegerszegi és hévízi
testvérek szolgálatai tették még ünnepélyesebbé. Az igehirdetés és felajánló ima
szolgálatát a szülõk kérésére Szabó László
lelkész testvérünk végezte. A népes rokonságra a környezet, a bensõséges légkör, a
látottak és a hallottak egyaránt mély
benyomást tettek.
A jó Isten adja, hogy e kis gyermek
növekedjen testben, lélekben, hitben,
szeretetben, Isten és emberek elõtt való
kedvességben, az Õ dicsõségére!
Farkas Attila

AdventInfo

Pályázati felhívás
Az ASI Magyarország Egyesület idén tavasszal negyedik
pályázatát hirdeti meg. Az egyesület tagjai olyan laikus
testvérek, akik vallják és gyakorolják az adventista elveket,
valamely szakmának elismert képviselõi, önfenntartó szervezetek delegáltjai, cégek tulajdonosai.
Az egyesület elkötelezett a magyar adventmû támogatására, kiemelt feladatának tekinti a missziómunka, az
ifjúsági munka és az adventista identitástudat erõsítését és
olyan programok támogatását, melyek beilleszkednek a
gyülekezetekben folyó missziós munkába.
Keressük azokat a tevékenységeket, terveket, amelyek
a fenti kritériumoknak megfelelnek és szeretnénk ezek
közül több projektet anyagi lehetõségeinknek megfelelõen
támogatni.
A pályázatokat 2010. június 15-ig várjuk írásban a
következõ címre: Csengei Károly, 1149 Budapest, Bíbor út
5. fsz. 1.
A pályázatok kitöltéséhez szükséges részletes adatlapok letölthetõek az egyesület és az egyház honlapjáról
(www.asi-hungary.org, ill. www.adventista.hu). A pályázati
idõ alatt felvetõdött kérdésekre szívesen válaszolunk, ezeket a csengei.karoly@asi-hungary.org e-mail címre várjuk.
Csengei Károly
ASI Magyarország Egyesület

„Életet az Éveknek”
Idõsek nyári tábora!
Ha nemcsak éveket szeretnél adni életedhez, hanem életet
is éveidnek, ha pihenésre és kikapcsolódásra vágysz,
szeretettel várunk táborunkba.
Az idén immár ötödször rendezzük meg táborunkat,
ami eddig is sok örömet és áldást jelentett minden
résztvevõnek. Táborunk ez évben is a balatonlellei Konferenciai Központban lesz, augusztus 25–31-ig. Szokásunkhoz híven minden délelõtt vidám reggeli tornával és
tartalmas áhítatokkal kezdjük a napot. Napközben kapcsolatépítõ programokkal, kirándulásokkal, a kora esti órákban pedig az idõs kor kihívásaival foglalkozó elõadásokkal
várunk minden kedves érdeklõdõt. Kérem a hozzátartozókat, a gyülekezetek lelkészeit, vezetõit, támogassák
anyagilag is a jelentkezõ testvéreket!
Részvételi igény, helyfoglalás: Bajusz Gyula üdülõvezetõnél, tel.: 30/668–0952. Levélcím: 8638 Balatonlellefelsõ, Határ u. 3.
Pócsi Lászlóné
a Nõi Szolgálatok Osztályának vezetõje

„Itt vagyok, engem küldj!”
„Here am I; send me!”
ASI Magyarország Konferencia
Orosháza, 2010. augusztus 25–28.
Mottó: „Szeretnék komoly, személyes munkát végezni a
területen… Szívem telve van azzal a vággyal, hogy tárjuk az
igazságot mindazok elé, kik csak elérhetõk” (E. G. White:
Életünk és munkánk, 242. old.).
Kedves Barátunk!
Szeretettel meghívunk az ASI 2010. évi konferenciájára,
melynek témájául a ma legaktuálisabbat választottuk: aratókat
képezni és küldeni Jézus aratásába.
Biztosak vagyunk, ha csatlakozol hozzánk, lelkileg feltöltõdsz, hited megerõsödik Krisztus közeli visszatérésének
reménységében, és ismerteket, eszközöket szerzel a személyes
bizonyságtevés megkezdéséhez, folytatásához.
Elõadók: Victor Pires (az It Is Written munkatársa), Lowell Hargreaves (az Amazing Facts munkatársa), Ruben Dias
(ASI Európa), Hegyes Horváth Géza (TET elnök).
A helyszín Gyopárosfürdõ egyik szép parkjában található
elõadóteremben lesz. Ugyanitt található a szállás is.
Az elõadások ideje alatt Sandra, Teresa és Michael Hargreaves különlegesen érdekes gyermekfoglalkozásokat tart.
Már most ütemezd be nyári programjaid közé ezt az alkalmat!
A jelentkezéssel kapcsolatos információk hamarosan
megtalálhatóak lesznek az www.asi-hungary.org honlapon,
érdeklõdni a rajki.janos@aquavital.hu vagy a Karoly.Csengei@lsag.com e-mail címen lehet.
Csengei Károly
ASI Magyarország Egyesület

Az ATF felhívása
Kedves Testvéreink és Barátaink!
Szeretettel hívjuk fel a figyelmeteket arra, hogy az
Adventista Teológiai Főiskola 3 éves „teológia” alapszakára (BA) 2010. május 31-ig még van lehetőségetek
jelentkezni.
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány.
Felvétel szempontjából az egyházi tagság nem
követelmény.
Jelentkezési lap letölthető a főiskola honlapjáról
(http://atf.adventista.hu), ahol a jelentkezéssel, a
felvételivel és a képzéssel kapcsolatban még több
értékes információhoz juthattok, de örömmel várjuk
telefonos érdeklődéseteket is (06/28/547–295,
30/664–3263, 30/668–6333).
az ATF vezetősége

Az Õrség kapujában – Körmenden – kirándulni, üdülni vágyó személyeknek (maximum 4 fõ) egy teljesen felszerelt lakást
ingyen felajánlunk. Jelentkezni idõpont egyeztetésért a 30/664–3125-ös telefonszámon lehet.
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.

