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Beszámoló a Magyar Unió
2010. évi képviselõgyûlésérõl
2010. május 16-án a Budapest-Józsefvárosi Gyülekezet termében került megrendezésre a Magyar Unió szokásos évenkénti képviselõgyûlése. A Magyar Unió
Alapszabálya értelmében évente egyszer
összegyûlnek a gyülekezetek képviselõi,
hogy az unió vezetõinek beszámolóit
meghallgassák az elmúlt esztendõ történéseirõl, az egyház szolgálatának fõbb
irányvonalairól és az elõttünk álló kihívásokról, valamint, hogy a testvérek hozzászólásaikkal tanácsolják az egyház
vezetõinek munkáját.
A zsúfolásig megtelt teremben testvéreink türelemmel viselték az elõzõ
éjszaka lezúdult hatalmas esõ következményeit: a gyülekezet pincéjébe 30-40
cm-es víz tört be reggelre.
A tanácskozás vendége volt Jóhann
Jóhannsson testvér, a Transzeurópai Divízió pénztárosa, aki reggeli áhítatában arra
bátorította az egybegyûlteket, hogy a
keresztény ember beszéde mindenkor
építõ legyen.
Az igei gondolatok után Ócsai Tamás,
a Magyar Unió elnöke foglalta össze az
elmúlt esztendõ történéseit, felhívva a
közösség figyelmét arra, hogy Isten szolgálatra hívott el bennünket, amely hatalmas kiváltság, az egyház bármely gyülekezetében, intézményében vagy szervezeti egységében is tevékenykedünk.
A beszámolóban kiemelte annak jelentõségét, hogy a Magyar Unió kapcsolódott a Generál Konferencia és a Transzeurópai Divízió stratégiai terveihez a
„Nyújtsd ki a kezedet!” jelmondattal,
melyben az egyház Isten, a világ és hittestvéreink iránti felelõssége kifejezõ
módon fogalmazódik meg.
A beszámoló során elhangzottak az
unió osztályainak, intézményeinek szolgálatai, az Unióbizottság döntései, tervei,
melyek segítséget nyújtanak a gyülekezetek szolgálatához.
A titkári beszámolóban Tóth Sándor
uniótitkár testvér Isten iránti hálával osztotta meg az egybegyûltekkel az egyház

növekedési statisztikáit, melyek ha csekély mértékben is, de növekvõek.
Zolyomi Renáta uniópénztáros testvérnõ pénzügyi beszámolójában az elmúlt
év egyfajta csodaként lett bemutatva,
melyben a gazdasági válság ellenére
testvéreink az Isten iránti hûségükrõl tettek bizonyságot, aminek eredményeképpen az unió gazdasági mutatói javuló tendenciát mutatnak. (Mind a titkári, mind a
pénzügyi beszámoló adatai az AI márciusi
számában megjelentek.)
A három beszámoló után testvéreink
kérdéseiket, megjegyzéseiket mondhatták
el. A kérdések a pénzügyek, az intézmények, osztályok mûködésére vonatkoztak,
melyeket a vezetõ testvérek meg is válaszoltak.

A képviselõgyûlés résztvevõi
Ócsai Tamás unióelnök beszámolóját hallgatják

A közös ebéd után az Unióbizottság a
két Egyházterületi Bizottsággal kibõvülve
elkezdte a Plenáris Unióbizottság ülését,
melyen további beszámolók és döntések
születtek.
-it-

„MentÕ Mentáliroda” nyílt Budapesten
A Dunamelléki Egyházterület és
a Magyar Unió összefogásával 2010.
május 3-á
án, „MentÕ Mentáliroda”
néven elindult egy jóléti missziós szolgálat Budapesten, azzal a céllal, hogy
lelki-m
mentális-sszociális-ffizikai egészség
megõrzéséhez szakmai segítséget
nyújtson az érdeklõdõknek.
Program:
hétfõtõl csütörtökig 10.00–13.00
között: szociális tanácsadás
(az „Enditnow” program keretében a
családon belüli erõszak által sújtott
egyének, családok krízis-kezelése, és
tanácsadás a konkrét segítõ szervek
bevonásával. Koordinátor: Bakosné
Zohán Tünde. A szolgálat május 10tõl indul)
hétfõtõl csütörtökig 14.00–19.00
között: lelkigondozói szolgálat (lelki,
házassági, családi, nevelési tanácsadás. A tanácsadásban mentálhigiénés vagy pszichológiai képesítéssel
rendelkezõ szakemberek vesznek
részt. Szakmai vezetõ: Tóth Sándor)

minden hétfõn 14.00–19.00 között:
orvosi tanácsadás mûködik, adventista önkéntes orvosok segítségével
(Koordinátor: dr. Õsz-Farkas Ernõ)
Helyszín: Budapest V., Kígyó utca 4–6.,
félemelet 20. (Ferencziek tere, a Jégbüfé
közelében; a Váci utca Erzsébet hídfõi
sarkától néhány méterre).
Programszervezõ: Az iroda programszervezõje és az ingatlan gondnoka Szilvási
Anna, a DET egyik úttörõ-misszionáriusa.
A tanácsadáshoz elõzetes bejelentkezésre
van szükség.
Bejelentkezés: tel.: +36–30/220–5050
(hétfõtõl csütörtökig üzemel 14.00–19.00
között); e-mail: mentaliroda@sda.hu
Természetesen testvéreink is igénybe
vehetik az iroda tanácsadói, orvosi vagy
szociális szolgáltatásait.
(DET/Magyar Unió)
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A Generál Konferencia Szombatiskolai Osztályának
fõszerkesztõje látogatást tett hazánkban
az Országos Rabbiképzõ-Zsidó
Egyetem központjában. A Könyvtárban bemutatott könyvritkaságokat – többek között a Jeruzsálemi Talmud több száz éves bõrkötéses példányát – Goldstein
testvér nagy érdeklõdéssel tekintette meg.
A GK Szombatiskolai Osztályának fõszerkesztõje látogatást

Fent: Clifford Goldstein testvér a
Budapest-TTerézvárosi Gyülekezetben,
fordítója: Zarkáné Teremy Krisztina
Jobbra: Goldstein testvér Pecsuk Ottó,
a Magyar Bibliatársulat elnökének
társaságában (jobbról balra)
A Magyar Unió Szombatiskolai Osztálya
és a Budapest-Terézvárosi Gyülekezet
meghívására 2010. április 6. és 12. között
hazánkban tartózkodott Clifford Goldstein testvér, a Generál Konferencia
Szombatiskolai Osztályának fõszerkesztõje, aki 1999 óta szerkeszti a Bibliatanulmányokat.
A szombatiskolai tanítók képzésére az
impozáns Budapest-Újbudai Gyülekezetben került sor április 7-én, szerdán, ahol
az egybegyûlt lelkészeknek és gyülekezeti szombatiskolai tisztségviselõknek
tartott képzést Clifford testvér arról, hogyan készül a szombatiskolai tanulmány.
„Egyházunk Szombatiskolai Osztályának
e negyedévrõl negyedévre megjelenõ kiadványa olyan összetartó erõ az Adventista Egyházban, amelyre nem csupán a
múltban, hanem napjainkban is nagy
szükség van missziómunkánk során” –
hangsúlyozta Goldstein testvér. A szombatiskolai tanulmányokat 120 nyelvre
fordítják le a világon.
Örömmel vettük a testvérek nagy
érdeklõdését ezen az ünnep utáni munkanapon. Az ország távolabbi részeirõl,
pl. Zalaegerszegrõl és Nyíregyházáról is
érkeztek vendégek, mintegy 100 fõ.
Az elõadásokon és képzéseken a fordítás szolgálatát Zarkáné Teremy Krisztina, a Magyar Unió Szombatiskolai
Osztályának vezetõje végezte.
Goldstein testvér zsidó származása
miatt nagy érdeklõdést tanúsít a keleteurópai országok zsidó intézményei iránt.
Így Clifford Goldstein testvért és
dr. Tokics Imrét, dr. Sommer László
oktatási osztályvezetõ április 8-án fogadta

tett a Magyar Bibliatársulatnál, ahol
dr. Pecsuk Ottó elnökkel találkozott, aki
bemutatta intézményüket.
Clifford testvér a Budapest-Terézvárosi Gyülekezetben szolgált több alkalommal. Április 7-én, szerdán, találkozott
a gyülekezet imacsoportjával, akik már

több könyvét áttanulmányozták. Majd a
Shalom Messiási Zsidó Közösséggel a
Székely B. utcai gyülekezetben. Pénteken
este elmondta megtérésének történetét,
szombaton három prédikációt tartott,
mely úgy a fiatalok, mint az idõsek körében nagy figyelmet váltott ki. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel vasárnap
délután is összejöttek a testvérek, hogy
Clifford testvér elõadását meghallgassák.
Clifford testvér kifejtette: „A Hetednapi
Adventista Egyházban a bibliai igazságok
olyan tisztán és magas színvonalon vannak képviselve, mely az érdeklõdõ és Bibliát kutató embereket képesek eggyé
kovácsolni közös látásmódjukban”.
A szombati összejövetelen több mint
500 testvér vett részt a Terézvárosi Gyülekezetben.
A fiatalok közül is sokan vásárolták
meg és dedikáltatták testvérünkkel az
„Amerika a próféciában” c. könyvét.
Goldstein testvérnek eddig 20 könyve
jelent meg. Magyarul kapható az Advent
Kiadóban (elérhetõségek: e-mail: irodalmim@adventista.hu; tel.: 1/256–5205;
www.adventkiado.hu) az „1844 – egyszerûen” és az „Amerika a próféciában”. E
könyvei világszerte ismertek és már több
nyelvre lefordították.
TINÉ

Egy hét a családért Szlovéniában
A Transzeurópai divízió április 11. és 16.
között tartotta képzését családi osztályvezetõk részére a szlovéniai Rogaska
Slatinában. A program egy Amerikában
akkreditált „Minõsített családi életre
nevelõ” (Certified Family Life Educator)
képzés, amelyen Magyaroszágot Mihalec
Dóra és Gábor képviselte. A házaspár
immár ötödik alkalommal vett részt a rendezvényen, ezért elsõ magyar végzõsökként átvehették a minõsítõ oklevelet a
Generál Konferencia családi osztályvezetõitõl, Ron és Karen Flowerstõl.
A Flowers házaspár 31 évig szolgált a
Generál Konferenciánál, ez alatt több
mint 70 országban tartott családi életre
nevelõ képzéseket, több szombatiskolai
tanulmányt írt (Énekek Éneke – 1992,
Családok Isten családjában – 2006), valamint több mint 35 könyvet és képzési
anyagot adott ki. Az idei Generál konferenciai ülésen a házaspár leteszi szolgálatát, és nyugdíjba megy.
Különös közös örömünk volt, hogy
a képzésen bemutathattuk Flowersék
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„Emberi szexualitás – Hogyan beszéljünk
gyermekeinknek Isten nagyszerû ajándékáról?” címû könyvének magyar kiadását,
amely a 13. nyelven megjelent változata a
mûnek. A könyv kiadásához a Generál
Konferencia jelentõs anyagi támogatást
adott, hogy minden adventista családhoz
elérhetõ áron juthasson el a gyermekek
kiegyensúlyozott szexuális neveléséhez
nélkülözhetetlen forrásmunka.
Mihalec Gábor
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Kétnyelvû Bibliák Füleknek
Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke március 6-án Fülekre látogatott, ahol egy
ünnepélyes istentisztelet keretében a
Magyar Bibliatársulat által felajánlott
magyar-szlovák fordítású Bibliákat adott
át a helyi közösségnek. Szolgálati útjára
elkísérte korábbi gyülekezetének, a Salgótarjáni Gyülekezetnek az ifjúsága, akik
ének- és zeneszolgálataikkal tették még
emlékezetesebbé ezt a különleges eseményt, valamint részt vettek a füleki
testvérek által délutánra szervezett jótékonysági ADRA koncerten is.
Az ünnepélyes istentiszteleten az
énekek hol szlovákul, hol magyarul
csendültek fel. A közös énekek pedig
egyszerre mindkét nyelven. Az igehirdetések alapjául szolgáló bibliavers mindkét
lelkipásztor szolgálatában Zsid 4:12 volt,
amely Isten Lelkének egységet munkáló
jelenlétére utalt.

Az igehirdetést követõen sor került a
magyar-szlovák fordítású Bibliák átadása.

A Bibliákat a szlovák területi elnök,
Badinsky Karol testvér vette át, aki néhány szóban saját tapasztalatát osztotta
meg arról, hogyan és hány embernek tett
bizonyságot a legutóbbi utazása közben
egy Bibliával a kezében. Az istentiszteletet Fenyvesi Péter Pál imája zárta.

Prezsbiter- és diakónusvezetõszentelés a Gödöllõi Gyülekezetben
Ünnepélyes istentiszteletre gyûltek össze a Gödöllõi Gyülekezet
tagjai 2010. április 10-én, négy
vezetõ szolgálattevõ testvér felszentelésére. Nagy Dezsõt és
Simon Attilát a presbiteri, Molnár
Györgyöt és Nagy Vilmost pedig
a diakónusi szolgálatra szentelték
fel elöljáróink.
Az igehirdetés szolgálatát
dr. Szilvási József testvér végezte, aki kiemelte, hogy a szolgálat

A délutáni segélykoncertre a helyi
mûvelõdési ház nagytermében, teltház
elõtt került sor. A program fõszervezõje az
ADRA volt, kedvezményezettje pedig a
Haiti földrengés károsultjai. A koncerten a
salgótarjáni zenekar és énekkar mellett
egy füleki nõi és egy férfi énekkar is fellépett. A koncerten részt vett a szlovákiai
ADRA vezetõje is.
A koncert nagyon jól sikerült, melyen
jó volt újra bizonyságot tenni Isten szeretetérõl az ének és a zene hangjaival is.
K. M.
sikerének egyik titka nem csupán a személyes odaszentelõdésben, hanem a család egészének együttes elkötelezettségében, a feleség háttérben végzett, támogató
szolgálatában rejlik.
Felszentelõ imádságot – a DET elnökségének képviseletében – Bihari Csaba
egyházterületi titkár testvér mondott.
Az ünneplõ gyülekezet ének- és
versszolgálatokkal tette még emlékezetesebbé az istentiszteletet.
A Szentlélek vezetését és Istenünk
gazdag áldását kívánjuk testvéreink gyülekezeti szolgálatára és családi életére
egyaránt!
KiVi

Kettõs ünnep Pesterzsébeten
Május 15-én kettõs ünnepünk elsõ részében gyülekezetünk tagjai közé fogadtuk
Hasznos Péter testvért, aki május 1-jén
keresztelkedett. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy egy fiatal lélekkel gyarapodott
gyülekeztünk.

Mindig nagy öröm, ha vendégeink érkeznek a gyülekezetbe. Ezen a szombaton

dr. Õsz-Farkas Ernõ területi elnök és
dr. Deák Judit pénztáros volt a vendégünk, akiket nem mindennapi szolgálatra
hívott a gyülekezet: Karancsi Ilona prezsbiterré szentelésére.
Dr. Õsz-Farkas Ernõ igehirdetésében
2Kor 13:11 alapján arról beszélt, hogyan
kell a presbiternek és a gyülekezetnek
együttmûködni az Úr szellemében. A felszentelõ imát dr. Õsz-Farkas Ernõ elnök
testvérünk mondta.
Karancsi Ilona 2002 óta gyülekezetünk vezetõje. Ez idõ alatt nagy odaadással szervezte az evangelizációkat, a gyermekmûvészeti pályázatok lebonyolítását,
a gyermek bibliaiskolát és gyülekezetünk
más programjait is. Igehirdetései, evangelizációs elõadásai biblikusak, a Lélek által
ihletettek. A felvetõdõ problémák megoldásában a Biblia a mérõzsinór. Ezek az
3

erények tették alkalmassá arra, hogy gyülekezetünk presbiterévé szenteljék.
Gyülekezetünk tagjai sok szép szolgálattal tették ünnepélyessé az eseményt.
Örömünkre szolgált, hogy a Csepeli
Gyülekezetbõl is több testvérünk osztozott örömünnepünkben.
Zsignárné Jaskó Katalin
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Elõadás-ssorozat Dániel könyve alapján,
Székesfehérváron
Lesz-e világvége 2012-ben? A mayák idõszámítása szerint földünk
nagy katasztrófa elé néz. Mit üzen
errõl Isten Dániel könyvén keresztül
a ma emberének?
Ezzel az idõszerû témával hirdettünk meg egy nyolc elõadásból álló
sorozatot gyülekezetünkben. Hálásak vagyunk Istennek, hogy a vártnál
nagyobb volt az érdeklõdés, korosztálytól függetlenül, fiatalok és idõsek
nagy számban látogatták az elõadásokat.
A regisztrált vendégeink között minden alkalommal egy-egy „Jézus élete” címû könyvet sorsoltunk ki, amit mindenki
nagy izgalommal várt.
Az utolsó elõadást szeretetvendégséggel zártuk, egyúttal lelkészünk, Mayor

Keresztség
Szegeden
Zoltán, aki a sorozat elõadója volt, meghívta a jelenlévõket következõ programunkra, amit dr. Makkos Norbert tart,
„Öt beszélgetés egy bíróval” címmel.
Hisszük, hogy Isten gazdag áldása
kíséri további alkalmainkat is!
G&P

Egészség Expo Farmoson
2010. május 7–9-ig Egészség Expot tartottunk a helyi mûvelõdési házban. Elõadóink – dr. Homoki Henrietta, Moldován
Zsuzsa és dr. Abaházi Attila – igen színvonalas elõadást tartottak a betegségek
megelõzésérõl és az egészség megõrzésérõl.

A záró estén a községi TV operatõre
felvette az egész elõadást, amit a következõ héten levetítettek. Ezáltal sok-sok
családhoz eljuthatott egyházunk egészségügyi üzenete. Ugyanakkor talán egy jó
kapcsolat kialakulásához is hozzásegített
bennünket e program, hiszen lelkészünk,
Kormos Tivadar meghívta a stábot a „Kövesd a Bibliát!” programra.
Ez a találkozás újabb kapukat nyitott
meg településünk felé. Hisszük, hogy
Isten gyümölcsözõvé teszi együttmûködésünket. Kérünk Benneteket, segítsetek
imában, hogy elérjük azokat az embereket
községünkben, akik Isten mûvében fontos
szerepet fognak játszani!

2010. március 20-án keresztségi istentiszteletet tartottunk a Szegedi Gyülekezetben. Polgár Tünde Beáta adventista
család gyermekeként kötött szövetséget
az Úrral. Elhatározta, hogy életét Krisztusnak szenteli, Õ lesz életében a személyes vezetõ, és errõl egy énekszámmal is
bizonyságot tett.
A prédikációt és az alámerítés szolgálatát Portik Zoltán – a család régi barátja
és lelkésze – végezte Erdélybõl, aki a fiatalok segítését, a gyülekezetbe való zökkenõmentes beilleszkedését hangsúlyozta
prédikációjában.
Több szolgálat, ének- és versszolgálatok tették még ünnepélyesebbé ezt az
eseményt, melyen testvérek, vendégek
szép számban voltak jelen.
Bettike életére kívánjuk Isten áldását
és vezetését!
CSG

Deák Katalin

„Egy nap Kecskemét egészségéért!”
…címmel újabb egészségügyi elõadást
tartottunk városunkban. Tavaly októberben kezdtünk egy Egészség Expoval,
utána hétrõl hétre bibliai elõadásokkal
folytattuk dr. Szigeti Jenõ, Kormos Tiva-

dar és dr. Szilvási József tolmácsolásában.
Közben februárban volt egy egészségügyi
elõadás egy helyi fõorvossal, most pedig
a nyári szünet elõtt dr. Õsz-Farkas Ernõt
kértük meg egy testi-lelki egészséggel
kapcsolatos programra.
Nagyon boldogok vagyunk, mert õsz
óta több százan megfordultak elõadásainkon, és már többen az imaházunkba is
eljöttek. Egy hölgy már kérte a keresztségi felkészítését is!
Ellen White azt írja, hogy ha a lelkész
és a tagság összefog Isten mûvében, lelkek megmentése érdekében, a Szentlélek
csodálatosan fog megnyilatkozni. Ennek
lehetünk a tanúi Kecskeméten!
stiv
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Keresztség
Debrecenben
2010. április elsõ szombatján keresztségi
istentiszteletet tartottunk Debrecenben.
Minden keresztség megható pillanata
életünknek. Így volt ez most is, amikor
szemtanúi lehettünk, hogy Esztert édesapja, Csalami László keresztelte meg.
Isten áldását kívánjuk Eszter életére!
Sz. J.
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„TöltÕ” Nemesvámoson
2010. április 10-én regionális ifjúsági
találkozót szerveztünk Nemesvámoson
a régió gyülekezeteiben – Székesfehérváron, Siófokon, Kaposváron, Lovasberényben, Sopronban, Gyõrött, Balatonfüreden, Veszprémben és természetesen
Nemesvámoson – élõ fiatalok részére.
Az énekekrõl és a zenérõl a vendéglátó
körzetébõl verbuválódott ifjúsági zenekar
gondoskodott, mindannyiunk nagy örömére.
A délelõtti igeszolgálatot az országos
Ifjúsági Munkacsoport vezetõsége részérõl Kalocsai Tamás tartotta. Prédikációjában hangsúlyozta Krisztus értünk hozott,
nagy áldozatának jelentõségét, törõdését
és figyelmességét, melyet mi fiatalok és
idõsebbek egyaránt tapasztalunk. Az élet

forgatagában,
mindennapi
teendõink közben gyakran
szembesülünk
nehézségekkel,
kísértésekkel,
problémákkal,
melyekkel szemben folyamatosan harcolnunk kell. Krisztus közelsége azonban
egy olyan „demilitarizált övezet” számunkra, ahol bátran letehetjük „fegyvereinket”, és feltöltekezhetünk az elõttünk
álló küzdelemre.
Ebéd után, délután, fórumot tartottunk, aminek keretében fiataljaink lehetõséget kaptak kérdések feltevésére, melyeket Kalocsai Tamás lelkész testvérünk

válaszolt meg. A napot gyönyörû, verõfényes idõben egy rövid sétával zártuk a
balatonfüredi mólónál.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
a helyi gyülekezet áldozatos munkájáért,
valamint a Dunamelléki Egyházterületnek
és a Magyar Uniónak ezen alkalom létrejöttéért.
Egyed Róbert

Regionális Ifjúsági nap Egerben
Regionális ifjúsági napot tartottunk május
8-án, Egerben. A környékbeli fiatalok
(Miskolc, Sátoraljaújhely, Salgótarján)
összefogtak a dicsõítésben és a délutáni
missziós munkában.
Az ifjúsági tanulmány, a Gondolatébresztõ (www.ifiinfo.hu-n a letöltések cím
alatt) rendszere alapján beszéltük meg a

heti témát öt népes csoportban. A megadott idõ kevés volt ahhoz, hogy kimerítsük az adott témát.
Ezt követõen az unió Ifjúsági Osztálya részérõl Udvar Renáta szolgált Isten
Igéjébõl, „Esélyed van” címmel. Prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy
akkor is van lehetõségünk az újrakezdésre
és van esélyünk megtalálni önmagunkat
Atyánknál, ha eddig – a tékozló fiúhoz
hasonlóan – az életünkbõl Istent kizárva
kerestük önmagunkat. Továbbá, az élet
nemcsak a megtalálásról, hanem a „történet” továbbadásáról is szól, amelyet a
gyakorlatban is kipróbáltunk a délutáni
utcai misszióban.
Délután Restás László (a miskolci
körzet lelkésze) tolmácsolásában Pál élettörténetét hallgathattuk meg oly módon,
mintha azt maga az apostol mondta volna
el nekünk.

Az egri vár kapujában felszereltünk
egy megállító táblát, ahol kapcsolatokat
próbáltunk létesíteni a járókelõkkel, illetve papírvirágot ültethettek, rajta azzal,
amit szeretnének, ha növekedne az életükben. Ajándékkönyveket is osztogattunk
azoknak, akik elfogadták.
Az esõ sajnos elmosta a program utolsó perceit, de így is elmondhatjuk, hogy
áldásos szombatban volt részünk, és
tovább folytatjuk a fiatalok misszióját a
városért.
Szabó Zoltán

Szivárvány Keresztény Játszóház Nyírbátorban
Hálás vagyok Istennek, hogy május 16-án
16 gyereket küldött a hideg esõ ellenére a
nyírbátori Kulturális Központ 115-ös termébe, ahol kezdetét vette egy keresztény
értékeket közvetítõ játszóház.
Egyházunk missziós terveiben általában a minél több résztvevõ és a potenciálisan megkeresztelhetõ célcsoportok
állnak, de az értékek folyamatos és hosszú
távon történõ átadása, amely nagyon sok
munkát, idõt és energia-befektetést igényel, már idegennek tûnhet a szemünkben, mivel mi magunk is az instant dolgokra, az online ügyintézésre és az „egyet
fizet, kettõt vihet” akciókra vagyunk ráállva. Ám a gyerekmunka sokszor nem

látványos, ráadásul egyesek szemében
nem tûnik értékesnek, mégis a valóságban
annál áldásosabb szolgálat.
Egy kislány odajött hozzám a játszóház végén és azt mondta: „Köszönöm
ezt a szép napot!”. Amikor ezt a munkát a
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társaimmal együtt végzem, mindig feltölt,
erõt ad, és kellemesen elfáradok. Ezért
bátran kezdhetünk el ilyen szolgálatot a
város lakóiért, mert Isten kész megáldani
minket.
A nyírbátori missziós kezdeményezés
egyik fontos része, hogy a legkisebbek is
megismerjenek valamit Istenrõl, ezért két
vagy három hetenként összegyûjtjük õket,
ahol egy bibliai történet és a hozzá kapcsolódó énekek, játékok és kézmûves
foglalkozás várja õket.
Imádkozzatok értünk, hogy a nyitott
ajtókat látva, belépjünk rajtuk, és igazi
értékeket adjunk át a városnak!
Udvar Renáta
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Tavaszi gyermeknap Nyíregyházán
Mozgalmas, örömteli gyermeknapot tartott 2010. március 20-án a Nyíregyházi
Gyülekezet, melyre izgatottan készültek
kicsik és nagyobbak egyaránt.
Elõzetesen 16 olyan gyermeket hívtunk meg, akik csak régebben vagy ritkán

látogatták a gyermekiskolai foglalkozásokat. Közülük sajnos kevesen jöttek el.
Az ifjú szolgálattevõk felvonultak a
szószékre, s nem csupán a zsoltárt vagy a
kezdõ imát mondták el a gyülekezetnek,
hanem az óravezetõi, adománygyûjtõ, hálaadó szolgálatot is õk végezték.
Szilasi Larion és Balogh Ákos
egy-egy elgondolkodtató történetet mondott el Isten gondviselésérõl és hatalmáról.
A gyülekezet éber figyelemmel kísérte végig és nagy örömmel fogadta a gyermekek szolgálatát, akik közül a legfiatalabb
résztvevõk 4 és 6, míg a legidõsebbek 12-13 évesek voltak.
Az istentisztelet Árvai Pálma
szavaival zárult, aki ajándékokkal

kedveskedett az ifjú szolgálattevõknek. A
testvérnõk finom ebéddel vártak mindenkit. Ezután az udvaron a felhõtlen
játéké volt a fõszerep, amibe még a szülõket is bevonták.
A délutáni istentiszteleten Jónás prófétáról és Ninivérõl hallhattunk, miközben a gyerekek aktív szereplésével, csapatmunkában lufikat készítettünk, és egy
bibliaszöveget raktunk ki újságok szalagcímeibõl.
Úgy gondolom, mind a gyerekek,
mind a megjelentek nagyon jól érezték
magukat, s szívesen látnának további hasonló szolgálatokat. Remélem, a most
távol maradt meghívottak mielõbb felismerik azt a lehetõséget, amelyet ezek a
kicsiny gyerekek már megtaláltak! Isten
áldja meg õket!
Czirják Katalin

Gyermek-E
Expo Nagykanizsán
A Nagykanizsai Gyülekezet a cserkészek
aktív részvételével Gyermek-Expot tartott
2010. április 13-án a zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskolában. A tornatermi
közös megnyitón elhangzott, hogy a Szeretet nevû bolygóról érkezett kis csapatunk, mert hallottuk, hogy a Föld nevû
bolygót a kihalás veszélye fenyegeti,
olyan sok a beteg ember. A diákoknak a
gyógymódokat kellett kitalálni, amivel
megmenthetik a bolygót a pusztulástól.
Osztályról osztályra járva ismertettük
és beszéltük át a 8 alapelvet játékos formában, a gyerekek aktív részvételével. A
helyes válaszokat a „menetlevélen” pontokkal jutalmaztuk. Minden állomáson

apróbb ajándékok várták õket pl.:
gyümölcs, élesztõmentes teljes
kiõrlésû házikenyér, igés kulcstartó, matrica, lufi stb. Nagyon
élvezték a versenyt, melynek
kiértékelésekor az elsõ három
csapat jutalomban részesült.
Köszönet minden résztvevõnek, akik idõt és fáradságot nem
kímélve segítettek abban, hogy a
gyerekeknek örömet szerezzünk.
Továbbá köszönet az unió vezetõinek és
az iskolának, akik anyagi segítséget nyújtottak.
A program segítõi voltak: Malmos
Annamária, Árvayné Márti, Szmelóné

Magdi, Bekõ Judit, Tóth Eszter, Várnagy
András, Várnagyné Marcsi, Marosán
Boglárka, Bazsóné Magdi, Szakácsiné
Ibolya, Némethné Zsuzsa.
Némethné Zsuzsa

Húsvéti Gyermekmûvészeti Pályázat
2010. március 31-én megnyitottuk a
Húsvéti Gyermekmûvészeti Pályázat
alkotásaiból készült kiállítást az Ady
Endre Általános Iskolában. A pályázatok
témája: „Jézus meggyógyítja a gutaütöttet” és a „Bábel tornya” volt. Gondos
munkával készült, szép alkotások születtek, melyek kifejezték a témák tartalmi
mondanivalóját is.

Megnyitó beszédet Simon István
lelkész mondott. A díjátadón megjelent a
pesterzsébeti Pedagógiai Intézet munkatársa is, aki a fotókat készítette.
Évek óta örülhetünk annak, hogy a
pályáztok nyújtotta lehetõség egyre több
gyermeket szólít meg. Ez a program a
téma kapcsán a Biblia olvasására és a
történetek tanulságainak átgondolására
késztet pályázókat és szüleiket, tanáraikat
egyaránt. Három kislány, akik a pályázatokon a Szünidei Biblia Táborban való
üdülést nyertek, és a Gyermek Biblia Iskolába is járnak, már három alkalommal
voltak a szombat délelõtti istentiszteleten
is. Legutóbb a „Kövesd a Bibliát!” ünnepségen énekszolgálattal dicsõítették az
Urat.
Karancsi Ilona
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Gyermekbemutató
Debrecenben
Gyermekbemutató istentiszteletet tartottunk Debrecenben 2010. április 17-én.
Sitkei Hunort és Sepsi Ábelt hozták el
szüleik, hogy Isten áldását kérjék életükre.
Az ünnepélyes alkalmon sok szolgálatot hallgathattunk meg. Mindnyájunkat örömmel tölt el Ábel és Hunor
„érkezése”, és a Mindenható áldását kívánjuk életükre!
Sz. J.
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Gyönyörködjél az Úrban...
A fenti címmel zenés, irodalmi zsoltár
ünnepély volt a Budapest-Terézvárosi
Gyülekezetben 2010. május 15-én, szombaton este. Köszöntõt mondott dr. Szigeti
Jenõ testvér.
A programban elhangzott a 8., 34.,
37., 42., 86., 91., 95., 104., 114., 139.
zsoltár, Nyári István elõadásában Walter
Gyula: Himnusz és Horváth Loránd:
Zsoltár az eljövendõ Isten fiáról címû
versek. A kórus elénekelte többek között,
a Mint a szép híves patakra és Kodály:
Hogy Izráel kijött Egyiptomból c. énekeit.
Az 52 tagú helyi gyülekezet kórusát
Oláh Gábor, Debrenti Enikõ és Gergely
Mária vezényelte. Duettet énekelt Czabán
Angelika és Szerekován János. Orgonán

A gyülekezet kórusa

Tóka Szabolcs orgonamûvész játszott.
Dr. Tokics Imre, a gyülekezet lelkésze rövid igehirdetésében kiemelte: „A
Zsoltárok a Szentírás legolvasottabb könyve. Gondoljunk akár a Vörös-tengeren
történt csodálatos átkelésre
vagy a 121. zsoltárra, mely
bemutatja, hogy Isten az emberek hû
õrizõje, vagy a 107. zsoltárra, mely a
megváltottak hálaéneke, akik nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak. Vagy Dávid
bûnbánati zsoltárára (51. zsoltár). E zsoltárok olyan tapasztalatokat tartalmaznak,
amelyet az ember Isten oltalmában élt át.”

A programon közel ötszázan voltak
jelen, köztük több mint száz vendég. A
gyülekezet megújult énekkara hálát adott
Istennek, hogy Isten áldása és jelenléte
volt érezhetõ úgy a próbákon, mint az
elõadás alatt.
TINÉ

Áldások esõje Pesterzsébeten
Áldásokban gazdag, szép szombatunk
volt Pesterzsébeten 2010. május 1-jén.
Délelõtt anyák napja ünnepséget tartottunk, délután pedig keresztségi istentiszteletünk volt.
Délelõtt a gyermekek és a felnõttek
– köztük a Biblia Iskola hallgatói is – sok

szép szolgálattal köszöntötték az
édesanyákat: költemények, énekek,
zeneszámok hangzottak el, amit az
édesanyák meghatódva hallgattak.
Az igehirdetés, melyet Simon
István lelkész tartott, az anyai hivatás
teljességérõl szólt.
A délutáni keresztségi istentiszteletet a Rákoscsabai Gyülekezetben tartottuk, melyen Hasznos
Péter testvérünk kötött szövetséget
az Úrral. Isten Igéjét Simon István
lelkész szólta ApCsel 8:26-40 alapján.
Az alkalmat ünnepélyessé tették
a különbözõ gyülekezetekbõl érkezett testvérek ének-, zene- és költeményszolgálatai. Testvérek jöttek
a rákoscsabai, kõbányai, csepeli,

pestlõrinci gyülekezetekbõl, hogy együtt
örüljünk új testvérünknek.
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy
Szentlelke munkálkodik a szívekben, és a
legjobb út választására ösztönöz lelkeket.
Mi pedig igyekszünk, hogy jó testvérként
segítsük Pétert az üdvösség útján.
Karancsi Ilona

Új kezdet Cegléden
2010. május 1-je nemcsak a munka
ünnepe miatt lett emlékezetes számunkra.
Ezen a napon talán egy olyan lehetõséget
kapott a gyülekezet a növekedésre, amely
nem sokszor adódik. Ettõl a szombattól
kezdve új helyen jövünk össze, és az Úr
csodálatos kapukat nyitott meg számunkra. Kormos Tivadar már õsz óta tart
sorozatot a helyi mûvelõdési házban. Az
egyik résztvevõ ajánlotta fel ezt a termet
– teljesen ingyen – a közösség számára.
Ezen a szombaton közel negyvenen
voltunk, mert a gyülekezetbe járó barátkozók hívtak újabb vendégeket, hogy
együtt emlékezzünk meg az édesanyákról.
Sok szép vers és ének hangzott el az
ünnepségen. Mindenki készült egy kis
meglepetéssel, a legfiatalabb korosztálytól kezdve egészen az idõsebbekig. Az

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

igazán meghitt alkalom után közös étkezés volt, amelynek keretében még több
kapcsolat szövõdött.
Isten áldja meg ezt a kezdetet, és adja
meg, hogy ezzel a lehetõséggel élni
tudjon e maroknyi közösség!
Romanov Annabella
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Az AdventInfo következő
száma június 26-án jelenik
meg. A szerkesztőségbe
beküldött cikkek
teljes terjedelmükben
olvashatóak az egyház
hivatalos honlapján:
www.adventista.hu

AdventInfo

Jótékonysági koncert Nyárlõrincen
Az Advent Központi Kórus a Kecskemét
melletti Nyárlõrincre látogatott 2010.
március 21-én, hogy egy húsvéti koncert
keretében segítsünk az idõseken és a rászorulókon.
A program különlegessége az volt,
hogy a helyi szavalókórussal együtt szolgáltunk. Nyúl Jánosné testvérnõ, aki az
egész forgatókönyvet megírta, kiválóan
megszervezte az elõadást. A polgármester
és a jegyzõ asszony is részt vett a koncerten, és elismerését fejezte ki a kórus
minden egyes tagjának. A községbõl hozzávetõlegesen 80 személy jött el, akik
vastapssal köszönték meg a szolgálatokat.
A bevezetõben Nagy Imre karvezetõ
elmondta, hogy a mai világban szinte
csoda, hogy vannak emberek, akik hajlandók minden héten együtt gyakorolni
és szolgálatokra felkészülni, hogy énekhangjukkal Isten nevének szerezzenek
dicsõséget.

Ezért köszönet a kórusnak, hogy
még egy ilyen kis településre is
eljöttek hírül adni Isten megmentõ
tervét az ének hangjai segítségével.

A házigazdák kórusa (balra) és
az Advent Központi Kórus (fent)

A lelket megörvendeztetõ szolgálatok
után a helyi lelkipásztornak, Kormos
Tivadarnak is volt lehetõsége a húsvéti
evangélium megszólaltatására.

A koncert végén minden kedves
résztvevõ kapott egy példányt a
„Húsvéti találkozások Jézussal”
címû könyvbõl.
Isten áldása nyugodjon meg a kóruson
és a koncert résztvevõin is!
stiv

Húsvéti megemlékezés Békéscsabán
2010. április 3-án a Békéscsabai Gyülekezetben húsvéti megemlékezést tartottunk. Az ünnepély keretében Jézus Krisztus megfeszítése elõtti utolsó hétre, a

Hrabovszkyné Nagy Kornélia hegedûn
játszik
(FOTÓ: DEMÉNY NATHAN)

szenvedés hetére emlékeztünk. A
diaképekkel illusztrált igehirdetés
mellett az istentisztelet ünnepélyességét a gyülekezet közelmúltban újraszervezõdött kórusa,
valamint vers- és hangszeres szolgálatok gazdagították.
Az ünnepélyre meghívtuk a
folyamatban lévõ evangelizációs
sorozat hallgatóit is, akik közül
A Békéscsabai Gyülekezet újraszervezõdött
nagyon sokan elfogadták a megkórusának
szolgálata
(FOTÓ: DEMÉNY NATHAN)
hívást. A húsvéti megemlékezést
állófogadás követte, ahol tea és
pogácsa mellett további lehetõség nyílt a megható, spirituális és elegáns volt”. Divendégekkel való beszélgetésre, barát- csõség érte az Úrnak!
kozásra. Az ünnepély hangulata nagyon
bensõséges volt, amit egyik vendégünk
Demény Nathan
véleménye is jól tükröz: „bensõséges,
Acapella Énekegyüttes és Lovasberény, Érd, Kiskõrös és
Székesfehérvár gyülekezeteinek kórusai, természetesen a helyi
kórus, valamint az Advent Rézfúvós Zenekar. Bár a hévízi
közösségünk kis létszámú, mégis van énekkara, mely nagy áldást
jelent számunkra.
A zsúfolásig megtelt imaházban délelõtt tíz órakor kezdõdött
az istentisztelet. Minden kórus és a zenekar is három-három
mûvet adott elõ, majd Nagy Imre testvér beszélt Isten Igéjébõl az
okos istentisztelet fontosságáról.
A bõséges ebédet követõ kóruspróba után a délutáni alkalom
is felemelõ volt minden jelenlévõnek. Az összevont kórus szolgálatai alatt valóban a menny elõízét érezhettük. Köszönet illeti
az egyházterület zenei felelõseit, a kórusvezetõket és a helyi
gyülekezet tagjait az áldozatos munkáért. Urunknak pedig dicsõség az éneklés nagy ajándékáért!

Kórustalálkozó Hévízen
2010. május 8-án elõször rendeztünk kórustalálkozót a tavaly
felszentelt imaházban. A Dunamelléki Egyházterületrõl, közelrõl
és távolról hat kórus érkezett: Budapesti Központi Kórus,

F. Ané
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ADRA munka Albertirsán
Albertirsa egy Ceglédhez közeli, alföldi
kisváros. Több tanya is tartozik hozzá, így
a város területileg kiterjedt. Az ott élõ
emberek anyagi körülményei változóak,
de a házak állapotából és a kertek rendezettségébõl következtetni lehet, hogy
sok család mélyszegénységben él.
Adventista gyülekezet évtizedek óta
van a kis városban, jelenlegi tagsága 20
fõ. A gyülekezet egy családi háznál van, a
ház hátsó részében. A gyülekezet egyetlen
terembõl áll, egyszerû berendezéssel.
Az albertirsai testvérek kedvessége,
vendégszeretete nagyon figyelemre méltó. A légkör családias, ami abban is megnyilvánul, hogy minden szombat délben,
aki csak teheti, ott ebédel a gyülekezetben, a közösen megterített asztalnál.

A gyülekezet egyik missziós lehetõsége a szociálisan rászoruló családok
segítése. A helyi Segítõ Ház örömmel
fogadta a kezdeményezést, hisz már ismerték a gyülekezetet. Az üllõi testvérek
lelkes csapata az ADRA élelmiszer- és
ruhasegélyével indult Albertirsára április
18-án. A szétosztás munkájába bekapcsolódtak az albertirsai testvérek is.
Ötven család kapott élelmet és ruhanemût. Minden csomag tartalmazott egy
„Szeretetre vágyunk” c. könyvet és egy
bibliai szöveges kis kártyát, amelyek Isten
ígéreteit idézték fel. A könyvben könyvjelzõként a gyülekezet neve és címe volt
megadva.
A megkezdett munkát a helyi testvérek folytatják, hisz a megtapasztalt

lelkesedés másokat is munkára lelkesít.
A közös munka embertársaink életében is
megtermi a gyümölcsöt.
Április 18-án Albertirsán az Adventista Egyház jó bizonyságot tett Jézusról,
mert hite mellé „ragasztott jó cselekedetet” is.
B. Zs.

Anyák napja a
nyugdíjas klubban

ADRA segélyszállítmány
a sátoraljaújhelyieknek
még mindig nem vonult ki ezekbõl
az utcákból, így sokan még a hétvégén sem térhetnek majd vissza
otthonaikba.
A hazai segélyszervezetek közül
az ADRA volt az elsõ, amely három
autónyi segélyszállítmányt hozott az
itt élõ károsultaknak. A segélyezési
munkát a Zemplén TV is megörökítette.
Kormos Erik
Sátoraljaújhelyen a város 1/3-át érinti a
gátrobbanás miatt bekövetkezett árvíz.
Mintegy 20 utcát lezártak, és egyes források szerint 700, mások szerint 1000
embert kellett kiköltöztetni. Mivel az ár

A baptista felekezet beszámolója az ADRA
sátoraljaújhelyi munkájáról:
http://www.baptistasegely.hu/node/771

Helyesbítés
A Balatonlelle Összeadtalak Alapítvány
2010. évi tájékoztatójában tévesen jelent
meg a szolgálattevők közül a 2010. július
20–26. között felkért lelkész neve, aki nem
Farkas Attila, hanem Zarka Péter lelkész
testvér lesz.
Kérjük a testvéreket, akik ezt a hetet
töltik a Konferenciai Központban, hogy
Zarka Péter testvért keressék meg az áhítatokra, igei elmélkedésekre vonatkozó kéréseikkel, elgondolásaikkal.

Anyák napi ünnepséget tartottunk 2010.
május 4-én, kedden délután a kecskeméti
kápolnában a nyugdíjas klub rendszeres
és ez alkalomara hívott vendégeinek. A
klub vezetését Balázs Lászlóné Irénke
testvérnõnk vállalta. Így most is õ volt a
szervezõ, és segítségül hívta a kecskeméti
ifjúságot.
A délutánt sikerült örömtõl könnyes
szemmel zárni és egy kis vendéglátással
búcsúzni a felköszöntött édesanyáktól.
Köszönjük Irénkének és a többi segítõnek! Kívánunk Istentõl jövõ erõt a munka
folytatásához!
Balázs Szilvia

Biblia-író verseny
Ha jelentkeztél a programra,
de még nem kaptad meg a rád
kiosztott, megtanulandó bibliai
szakaszt, feltétlenül hívd fel
ez ügyben Udvar Renátát
(30/586–3375), aki készséggel
segít, és megadja a szükséges
információt!

Szigeti László Attila
kuratóriumi elnök
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ADRA hírlevél
Rólunk írták

az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság honlapján olvashatjuk

Célba ért a segélyszállítmány
Miként arról korábban hírt adtunk,
egészségügyi berendezéseket, bútorzatot
és más kórházi kellékeket tartalmazó szállítmány indult 2010. május 5-é
én
Kárpátaljára, a beregszászi kórházba.
A szállítmány a határátlépéssel, vámolással
kapcsolatos hosszas, bonyodalmas procedúrák után május 6-á
án, csütörtök délután
annak rendje és módja szerint célhoz ért
a Beregszászi Járási Kórházban.
A nagy szállítmány jelentõs része indulás elõtt
a pásztói Margit Kórház udvarán volt kikészítve a hosszú útra. Ahogy az egész szét volt
„terítve” az alagsor elõtti parkolóban, úgy tûnt,
hogy ez a Renault Midlum 270 18/D teherautó
egyébként méretes rakterére biztos nem fér fel.
Aztán a kórház karbantartó részlegének dolgozói Nyírjei János vezetésével szétszereltek,
összecsuktak, amit csak tudtak, hogy lehetõleg
minél kompaktabb legyen az egész. Czabán
Márton, a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság elõadója, a Renault pilótája olyan hozzáértéssel illesztette egymásra az alaktalan
szerkezeteket, hogy végül minden helyére
került és elfért.
A pásztói indulás elõtt dr. Boczek Tibor, a
pásztói Margit Kórház igazgató fõorvosa egy
nemzeti színû szalaggal „plombázta” le a
teherautó rakományát. A közös fényképezés
utáni rövid sajtótájékoztatón dr. Boczek Tibor,
Babák László pv. ezredes, az OKF Humán
Fõosztályának vezetõje, Szigeti László Attila,
az ADRA Adventista Szeretetszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke, Bakosné
Zohán Tünde, az ADRA szeretetszolgálat
ügyvezetõ igazgatója és Fenyvesi Péter Pál
lelkész válaszolt az újságírók kérdéseire.
A Pásztó és Vásárosnamény közötti távolság jó kocsival autópályán manapság már nem
gond. Még az idõjárás is kedvezett: nem volt
nagy meleg. Igaz, Nyíregyháza után a 41-es
úton már egyre több a traktor és más lassú
jármû, ami esetleg idegesíthet egy frusztráltabb
gépjármûvezetõt, de senki sem sürgetett, így is
viszonylag jó tempóban haladtunk.
A Vásárosnaményi Önkéntes Köztestületi
Tûzoltóságon Tóth Sándor pv. alezredes parancsnokkal és kollégájával, Nagy Lászlóval
zajló rövid beszélgetés során a finom kávé mellet megkaptuk az útravaló jó tanácsokat is,
amelyek azzal voltak kapcsolatosok, hogy
tovább már majdnem a határig útszélesítés,
útjavítás zajlik. Ez persze lassította haladásunkat, de nagy gondot nem okozott. A határra
egyébként Nagy László felvezetésével értünk.
Lévén szó segélyszállítmányról, a határon
maximális jóindulattal és segítõ szándékkal kezelték iratainkat és rakományunkat. Vonatkozik
ez az ukrán oldalra is, csak ott összehasonlíthatatlanul lassabban haladt minden. Pechünkre
pont az esti váltás elõtti órában érkeztünk oda.
A leköszönõ mûszak már nem tartotta idõsze-

rûnek, hogy foglalkozzon szállítmányunk
bürokráciájával. Meg kellett várni a következõ váltást. Idõközben megérkezett
fogadásunkra Nagy Béla, a Kárpátaljai
Református Egyházkerület fõgondnoka, a
Diakóniai Koordinációs Iroda igazgatója.
Hogy sürgetése mennyire gyorsította az
ügyintézést, csak akkor tudnánk, ha gyakrabban vinnénk át a
határon ilyen karitatív
szállítmányt, s lenne
összehasonlítási alapunk. Így csak az biztos, hogy több mint
három órát töltöttünk
a határ ukrán oldalán.
Valószínûsíthetõ, hogy
a vámoltatás ukrán
számítógépes rendszere viszonylag új, s még
nem elég olajozottan
mûködik. Ezt erõsíti az a tény is, hogy már elvégzett munka jólesõ érzésével – érkeztek
másnap, csütörtökön a beregszászi vámudva- vissza Budapestre.
ron, – még pontosabban: a Nagyszõlõsi VámFotó: Turányi József
hivatal itteni kirendeltségén – is hosszú-hosszú
Tudósító: Turányi József
órákat vett igénybe, míg elkészültek az szükséges iratok. S csak délután haladhattunk to- Forrás:
vább célállomásunk, a Beregszászi Járási Kór- http://www.katasztrofavedelem.hu/hirek.php?i
ház felé.
A kirakodás már összehasonlíthatatlanul gyorsabban ment, mint a berakodás.
A helyi újságíró kollégáknak – köztük Kovács Gézának, az ungvári tévé szerkesztõ riporterének – jutott
A 2010. május 17-től országszerte kialakult rendkívüli időjárási
idõ arra, hogy rövid kis inhelyzetben az ADRA (Adventista Fejlesztési és Segély
terjúkat készítsenek Babák
Alapítvány) a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőkkel, a
Lászlóval, Szigeti László
Baptista Szeretetszolgálattal és a Rescue24 Mentőcsapattal
Attilával, Bakosné Zohán
Tündével.
együtt segélycsomagokat osztott a Sátoraljaújhelyen élő
A kirakodást követõen
kitelepítetteknek. Az itt élő rászorulók ivóvizet, tartós élelmiszert,
Ivan Males igazgató fõortakarókat és háztartási fertőtlenítőszert kaptak. A karitatív
vos és helyettese, Volodimir
szervezetek együttműködésben az elmúlt éjszakától kezdve az
Males fogadta a katasztróEdelénynél történt gátszakadásnál is közösen nyújtottak segítfavédelem és az ADRA
séget, a mentési munkálatokat a mai napon is folytatják.
képviselõit. A fõorvos dolgozószobájában hosszú,
ADRA Iroda
tartalmas, késõ délutánig
húzódó megbeszélés zajlott
a helyi egészségügy helyzetérõl és a kórház megsegítésének további lehetõségeirõl. Mindkét oldal a
kapcsolatok erõsítése, az
együttmûködés további elmélyítése mellett foglalt
állást és fogalmazott meg
elõremutató ígéreteket.
Az ADRA és a katasztrófavédelem munkatársai
csak május 6-án késõ este
– fáradtan, álmosan, de az

Az ADRA segítségnyújtása
a májusi ítéletidőben
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Búcsúzunk...

Barabás Gézáné
szül.: Tóth Ilona
1944–2010
2010. március 5-én, pénteken búcsúzott a
Zalaegerszegi és Nagykanizsai Gyülekezet
Barabás Gézánétól, Icától, népes rokonság és
ismerõsi kör kíséretében.
Ica 1944-ben született Mezõszentgyörgyön. Pusztaszentlászlón töltötte gyermekkorát. Késõbb a Zalaegerszegi Ruhagyárban volt
tanuló majd dolgozó. Férjével, Gézával, itt ismerkedtek meg. Házasságukból két gyermek
született. 47 évet éltek boldogságban, békében
és egymás megbecsülésében. Egész életét a
család összetartásának szentelte.
2001. december 22-én kötött szövetséget
az Úrral, és lett tagja a Zalaegerszegi Gyülekezetnek. 6 éve költöztek Nagykanizsára. Itt
nyugdíjasként önkéntes Rózsaszín Nõvérként a
helyi kórházban ápolta a betegeket, haldoklókat, olyan odaadással és szeretettel, amely
példa volt elõttünk. Hirtelen fellépõ betegsége
megszakította ezt az áldozatos munkát. 2010.
február 28-án vasárnap hajnalban elaludt az
Úrban.
Temetésén Farkas Attila segédlelkész hirdette a vigasztalás Igéit Jakab apostol levelébõl, az elsõ rész 27. versébõl. Szeretetteljes
szolgálata, jó illatú áldozatként szállt az õ
Urához. Hisszük, hogy a feltámadáskor vele is
újra találkozni fogunk ott, ahol betegség nem
lesz többé.
Farkas Attila

Gubányi Zoltánné
szül.: Szabó Márta Ilona
1947–2010
2010. március 11-én vettünk búcsút a feltámadás reménységében Gubányi Zoltánné (sz.:
Szabó Márta Ilona) hittestvérünktõl Nyíregyházán.
Testvérnõnk 1947. május 25-én született
Nyíregyházán, adventista szülõk gyermeke-

ként. Huszonöt évesen kötött házasságot
(1973-ban) férjével. A jó Isten házasságukat
egy leánygyermekkel, Mónika Mártával áldotta
meg, akivel együtt keresztelkedett meg 1998.
június 27-én.
Úgy emlékezünk reá, mint aki szerette a jó
Istent, a családját, a természetet. Gyermekkora
óta tartó krónikus betegsége ellenére hûséges
követõje volt Jézus Krisztusnak, hittestvéreinek pedig bátorítója a hitharcukban.
Súlyos betegsége gyakran tette szükségessé a kórházi kezelését, de õ haláláig kitartott a
jó Isten mellett, s nehezebb helyzeteiben sorsa
miatt sohasem zúgolódott. Életének utolsó
négy évében a Deszki Gyülekezet tagja volt,
ahol is leánya és veje ápolta nagy szeretettel.
Halála elõtt azt az üzenetet hagyta hátra, hogy
senki se hagyja el a reményt. Közel 63 esztendõt kapott a jó Istentõl ajándékba.
Temetése alkalmával Szilasi Zoltán és ifj.
Szõllõsi Árpád lelkészek hirdették Isten Igéjét
a gyászoló család és a végtisztességet tévõk
számára.
Sz. Z.

Décsei József
1930–2010
2010. április 13-án vettünk búcsút szeretett
édesapánktól a nyírbogdányi temetõben.
Népes család második gyermekeként született. Édesanyját ötévesen elveszítette, akire
idõs korában is tisztelettel, sóvárogva emlékezett. Nehéz sorban éltek, s gyakran kereste az
élet értelmét az égre feltekintve.
Községükbe, Kékre, misszionárius látogatott Isten Igéjét hirdetve, s édesapjával együtt
elfogadta az igazságot. 17 éves volt ekkor.
Egész ezutáni életét a Krisztusba és ígéreteiben
vetett hit ragyogta be.
1957-ben házasságot kötött, amelyet Isten
hat gyermekkel áldott meg. Közülük a legkisebbet szeretett feleségével eltemették, s megismerték a gyászban Istenünk vígasztalását.
Családja a szeme fénye volt. Öt megmaradt gyermekét arra tanította, hogy kitartó és
szüntelen küzdelem árán valósulhat meg a jobb
és fenségesebb élet. Arra tanított, hogy az arany
is elhomályosul ezen a világon az arany jellem
mellett. A hitviharokban erõsen és bátran állt a
Kõsziklán, mert tudta Kinek hitt. Élete értelmének a Krisztusról való bizonyságtevést tekintette, amelyet családjában és környezetében
egyaránt komoly felelõsséggel képviselt.
Küzdelmes, de boldog élete alkonyán, 80.
életévében rövid szenvedés után, április 9-én
befejezte földi útját.
Ravatalánál Szabó János lelkész testvér
hirdette Isten üzenetét 4Móz 6:24-26 versei
alapján a népes gyászoló család és a végtisztességet tévõk számára.
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A sírnál Márton Sándor testvér, a Besztereci Gyülekezet presbitere szólta a feltámadás
örökszép ígéreteit.
Gyászoljuk, de nem örökre: felesége,
Erzsike és gyermekei: József, Éva, Sándor,
László, Márta.

Fenyvesi Mátyásné
szül.: Bartha Zsuzsanna
1926–2010
Hosszú betegség után, 2010. április 27-én, az
Úrban megpihent Fenyvesi Mátyásné, szül.:
Bartha Zsuzsanna testvérnõnk, hogy sírjában
várja közös reménységünk teljesedését, Jézus
Krisztus dicsõséges visszajövetelét.
Olyan testvérnõ távozott közülünk, aki
jelenlétével és figyelmes kedvességével ûrt
hagyott maga után.
Zsuzsa néni 1926-ban született Kecskemét
mellett, egy népes, adventista család második
gyermekeként. Már gyermekkorában megmutatkozott kézügyessége és alkotói egyénisége.
Édesapja foglalkozását folytatta, a fa és szaru
(tehénszarv) mûvészi megmunkálását. A kész
termékeket piacokra, vásárokra vitte.
Fiatalon, 17 évesen kötött szövetséget az
Úrral. Istenfélelemmel és munkával élte mindennapjait. Szeretett dolgozni, szorgalmas,
kitartó volt. Ennek eredményeként Miskolcon
kiállításokra hívták, ahol szép mívû munkáját
díjakkal, oklevelekkel ismerték el.
Az Úrtól 1953-ban hûséges házastársat kapott Fenyvesi Mátyás személyében. Két fiúgyermekkel áldotta meg õket az Úr, akiket sok
szeretettel, gondoskodással neveltek föl.
Szeretett a gyülekezetben lenni, és ott tevékenykedni. Minden szolgálatában igyekezett
a legjobbat nyújtani. Áldozatkész volt a tábeai
munkában, a fizikai-, lelki betegek látogatásában, az ének-zenében. Több évig volt a
Miskolci Gyülekezet orgonistája. 70 éves korában tanult meg fuvolázni, furulyázni. A
gyülekezet zenekarában több mint tíz évig
játszott. Szerette a fegyelmet, hûséget, pontosságot.
Miskolcon, a Diósgyõri temetõben búcsúztunk szeretett testvérünktõl. A ravatalnál Szabó
János és a gyülekezet kórusa énekelt, Restás
László imádkozott, majd dr. Tokics Imre hirdette a vigasztalás üzenetét Zsolt 90:12 alapján.
Az erõs, szilárd hittel bírók sorából ismét
elment egy EMBER. A mi felelõsségünk, hogy
emlékét és Istennel szerzett tapasztalatait
megõrizzük, és továbbadjuk a jövõ nemzedéknek. Reményeink szerint találkozunk az igazak
feltámadásán!
V.A.
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JÓ TUDNI!

Pályázati felhívás
A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója pályázatot hirdet a
Reménység Evangelizációs Központ főállású kiadó-főszerkesztői
munkakörének betöltésére. A főszerkesztői státusz betöltésének
feltételei:
aktív egyháztagság a Hetednapi Adventista Egyház
valamely magyarországi gyülekezetében
a szolgálat iránti elkötelezettség
kiadói, irodalmi, szerkesztői munka területén szerzett
legalább ötéves szakmai tapasztalat
legalább kétéves, az egyházi szolgálatban eltöltött
vezetői gyakorlat
főiskolai szintű teológus végzettség
nem lelkészi státusz esetén, lelkészi ajánlás

A GYÜLEKEZETI MUNKÁSKÉPZŐ TANFOLYAM legközelebbi
konzultációja június 12–13-án lesz
Hódmezővásárhelyen Hitelvek I. (Dr. Szilvási József),
Debrecenben Igehirdetés (Dr. Szilvási András) és
Pécelen Keresztény életmód (Dr. Ősz-Farkas Ernő)
témakörben.
Szeretettel várjuk a tisztviselők jelentkezését!
az ATF vezetősége

A Négylevelû Fa Cserkészcsapat szeretettel várja
a fiatalokat az alábbi programjára

A pályázat leadási határideje: 2010. június 30.
A munkába lépés tervezett időpontja: 2010. szeptember 1.
A pályázatokat levélben vagy személyesen az uniótitkárságra kérjük eljuttatni:
Hetednapi Adventista Egyház
2119 Pécel, Ráday u. 12.

Czinkota András

Ócsai Tamás

intézményvezető

unióelnök

Cserkész csapattábor
Idõpont: július 18–26.
Lelki vezetõ: Makkos Norbert
Fõszervezõ: Bekõ Zoltán (30/668–6307)
Részletek a www.negylevelufa.extra.hu honlapon

Esküvõi évfordulók Nagykállóban
Rendhagyó márciusi szombatunkon nem
mindennapi esküvõre gyûltünk össze.
Nem is egy, hanem két pár kérte Isten
áldását, és nem friss házasként tették ezt,
hanem több évtizedes kapcsolatuk
megerõsítéseként.
Id. Forró László és felesége, valamint
Horváth Pál és neje fogadtak ismét
hûséget egymásnak most Isten elõtt is,
jelezvén, hogy a hármas kapocsra ezután
is szükségük van. Ebben segítette õket
Szilasi Zoltán lelkész, aki a ceremóniát és
az istentiszteletet is tartotta. Azért is tartottunk ilyen rendhagyó ünnepséget, mert

mind a két házaspár számára ez volt az
elsõ Isten áldását kérõ esküvõi szertartás.
A gyülekezet számára pedig nyilván-

Idõs testvéreinket
köszöntöttük Nyíregyházán

valóvá vált, hogy egy ilyen kapcsolatot
Isten nélkül nehezebb megélni, de soha
nem késõ a Mindenható segítségét kérni
életünkre.
Szabolcsi Kata

A Nyíregyházi Gyülekezet tagjai köszöntötték a közösség idõsebb tagjait.
Ez alkalommal özv. Pócsi Lászlóné
(Tomasovszky Ilona) testvérnõt is
megajándékozták 90. születésnapja
alkalmából, aki már 62 éve hûséges
tagja Isten népének.
A nyíregyházi körzetben többen is
megérhették ezt a szép életkort Istennel járva: Szántó Ádámné és özv. Bodnár István (Újfehértói gyülekezet),
özv. Orbán Józsefné, özv. Kemény
János és özv. Laczkó Jánosné (Biri
gyülekezete).
Életükre Isten gazdag áldását kívánjuk továbbra is!
Szilasi Zoltán

Nyújtsd ki a kezed!
Missziókonferencia Kecskeméten,
2010. augusztus 17–22. között.
Jelentkezés: Fenyvesiné Varga
Eszternél levélben az egyház postai
címén: 2119 Pécel, Ráday u. 12., vagy
a titkarsag@adventista.hu
e-mail címen
Jelentkezési határidő:
2010. június 30.
További információk a
+36–30/664–3000 telefonszámon
(munkanapokon 8 és 16 óra között)
és a www.missziokonferencia.hu
weblapon.
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