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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Magyarországra látogatott
az Izraeli Misszióterület elnöke
Richard Elofer, az Izraeli Misszióterület
elnöke 2010. június 10. és 14. között, a
Magyar Unió meghívására hazánkban
tartózkodott, hogy tanácsot és segítséget
adjon a keresztény-zsidó barátság kapcsolat elmélyítésében.
A Hetednapi Adventista Egyház Unióbizottsága legutóbbi ülésén dr. Tokics
Imre testvért bízta meg az unió Keresztény-Zsidó Barátság koordinátori tisztségének teendõivel, így õ fogadta az Izraeli
Misszióterület elnökét és az unióval
közösen szervezte meg vendégünk programját.
Richard Elofer pénteken délelõtt az
Országos Rabbiképzõ és Zsidó Egyetemen tett látogatást, ahová elkísérte õt
Ócsai Tamás unióelnök és dr. Tokics Imre
testvér. Az egyetem életét és mûködését
Sommer László professzor mutatta be
vendégünknek.
A péceli képzésen résztvevõk
egy csoportja

hamisságot látunk”. A délelõtti istentiszteleten részt vettek a messiás-hívõ zsidó
testvérek közül tízen, akikkel az istentiszteletet követõen megbeszélést folytatott
Richard Elofer testvér.
Richard Elofer elnök képzést tartott
vasárnap az unióközpontban, ahol lelkészek és gyülekezeti tagok elõtt bemutatta,
hogyan kell az evangélium elfogadását
könnyebbé tenni a zsidóság számára.
Ugyanakkor bemutatta a Generál Konferencia Globális Missziója által mûködõ
intézményt (World Jewish Adventist
Friendship Center), mely a zsidó származású, adventistává lett keresztényeket
fogja össze.
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Richard Elofer testvér igét hirdet
a terézvárosi kápolnában.
Fordítója: Dr. Tokics Imre

Vesd ki a hálót a hajó másik oldalán!
Weblelkész találkozó és képzés Szlovéniában
2010. május 14–18. között weblelkészek, digitális misszionáriusok, országos és divíziós producerek valamint
egyházi vezetõk voltak jelen tizenhét
országból, összesen harminchárman,
a Transzeurópai Divízió által szervezett
LIFEconnect weblelkész találkozón és
képzésen a szlovéniai Rogaska
Slatinán.

Szombaton a Budapest-Terézvárosi
Gyülekezetben szolgált Richard Elofer
testvér. Igehirdetésében Hab 1:2-3 verseit
elemezve kifejtette: „Isten vigasztalást ad
számunkra. Ha Õhozzá kiáltunk, meghallgat és megszabadít bennünket. Akkor is,
ha körülöttünk erõszakot, pusztítást és

Miroslav Pujic, a LIFEconnect internetmisszió igazgatója a képzés szombati részében, Jn 21:6 alapján, a hangsúlyt a
bibliai alapokra helyezte: „Vessétek ki a
hálót a hajó jobb oldalán, és találtok!”
Számtalanszor próbálkozunk a régen
sikeresnek mondott evangelizációs módszerekkel, az eredmény pedig messze elmarad a várttól. Itt az idõ, hogy a hálót kivessük a másik oldalon, és egy új és biblikus módszerrel érjük el az embereket
ott, ahol vannak.

Miroslav Pujic, a TED kommunikációs
osztályvezetõje, a képzés házigazdája
A képzés többi része a gyakorlati alkalmazásról szólt, hogy miként tudjuk
kihasználni a posztmodern társadalom és
az internet adta lehetõségeket az evangélium terjesztésére; hogyan tudunk ilyen
módon kapcsolatba kerülni emberekkel,
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és vezetni õket a digitális tanítványság
útján. Az elõadók (Miroslav Pujic és
Matthew Vincent, divíziós weblelkész)
A képzés résztvevõi

megerõsítették bennünk a látást, miszerint
hatalmas eredményeket érhetünk el ezzel
a munkával, és új módon kötelezhetjük el
egyházunk fiataljait is
Isten és az Õ mûve iránt.
A képzés mellett lehetõségünk volt megosztani egymással tapasztalatainkat, kudarcainkat, félelmeinket,
pozitív gondolatainkat,
és együtt gondolkodhattunk a folytatáson. A divízió LIFEconnect oldala a találkozón végre elindult (http://www.life-

connect.info), melynek tervezésébe szintén bekapcsolódhattunk.
A találkozót egy imaközösséggel zártuk, amit azóta is folytatunk, imádkozva a
LIFEconnect programért, a vezetõkért, az
egyes országok weblelkészeiért, digitális
misszionáriusaiért és a köztünk lévõ kapcsolatért.
Hatalmas lehetõségek rejlenek ebben
a szolgálatban, és hiszem, hogy Isten is
mellénk áll, és sikerrel végezhetjük munkánkat.
Szilvási-Csizmadia Andrea
a Weblelkész Szolgálat vezetõje

„Megemlékezzél az útról”
A Pilisszántói Gyülekezet 70 éves fennállását ünnepelte 2010. április 17-é
én.
A jubileumi alkalom megtöltötte a helyi
kultúrázhat, ami az ország különbözõ
pontjairól a testvérek és a falu lakóit
egyaránt vonzotta.
A három részre osztott ünnepélyes alkalom reggeli istentiszteletét dr. Õsz-Farkas
Ernõ, a Dunamelléki Egyházterület elnöke nyitotta meg.
Délelõtt a Magyar Unió elnöke, Ócsai
Tamás fûzte a nap fõ gondolatát 5Mózes
8. fejezete köré, ami a nap mottójává vált:
„Megemlékezzél az útról...”.
A délelõtti alkalom adott keretet az
idõs testvérek köszöntésének és az emléklap átadásának, ahol id. Erdélyi László
visszaemlékezését és szeretetteljes szavait
hallgathatták az egybegyûltek.
Délután Tóth Sándor uniótitkár szólt a
gyülekezethez, aki a 80-as évek végén

kezdõ lelkészként szolgált a gyülekezetben.
Vendégek érkeztek Óbudáról,
Vecsésrõl, Dorogról és a Terézvárosi Gyülekezetbõl. A szolgálatok
sokszínûsége mutatja, mennyien
szeretjük a pilisszántói testvéreket,
hiszen Sashalomról, Rákoscsabáról, Kaposvárról is emelték a nap
fényét szolgálatukkal.
A helyi gyülekezet kórusa, akik a taglétszám 80%-át jelentik, a néhai Halász
Pityu bácsi által összegyûjtött, „Szántói
énekek” közül énekeltek magyarul, illetve
az ott élõk anyanyelvén, szlovákul.
A falu és a gyülekezet történetét
dr. Szigeti Jenõ idézte fel, mindenki örömére. (A teljes krónikát lásd az egyház
honlapján.)
Az ebédidõ alatt dr. Hangyás László
mosollyal az arcán idézte fel Vaczlavik
néni buzgó munkáját, gyülekezetszerve-

Vénszentelés Zuglóban
2010. június 5-én vénszentelés volt a
Zuglói Gyülekezetben. Az új presbiter,
Balla Róbert, a fiatal felnõttek sorából lett
megválasztva – talán a megszokottól
eltérõen. Ennek ellenére hiszünk abban,
hogy Róbert megfelelõ odaszántsággal és
alázattal fogja végezni ezt a feladatot,
amit mi sem bizonyít jobban, mint a szentelésen elmondott pár mondata arról,
hogyan tudná vezetni a gyülekezetet a
többi tisztségviselõvel együtt: „Mindenképpen szükségünk lesz egy imádkozó
gyülekezetre. Aki összetartó és támogató,
hogy elõbbre tudjuk vinni az Úr dolgait.
Ami viszont még fontosabb és még lényegesebb, hogy ezen az úton nem egyedül,
hanem Jézussal együtt tudjunk haladni,
mint az Õ munkatársai. Az a kulcsa a gyülekezeti életnek, hogy szeressük egymást.
És ha szeretjük egymást, megismerhet

Henter Barna lelkipásztor felszentelõ
imádságot mond Balla Róbert testvér
szolgálatára
minket Zugló és azok, akikkel dolgozunk,
ahol élünk. A szeretet az, ami által el
tudjuk érni a közös célunkat, azt, hogy
együttesen ott legyünk majd Jézus második eljövetelénél”.
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zõi érdemeit és gondoskodó szeretetét. A
délutáni órát követõen az egyház vezetõi,
a volt lelkészek és a gyülekezet tagjai
közös fotót készítettek emlékül (lásd a
képet).
Többen summázták, hogy Simon
Zsolt körzetvezetõ lelkész a következõ
jubileumot már nem ide tervezi, bár ez a
nap elõíze volt annak a szeretetnek és
örömnek, amit az Úr országában élhetünk.
Gémesi Ildikó
Ezen a szombaton álltak munkába az
új tisztségviselõk is, így sok szolgálattal
és közös éneklésekkel színesítettük a délelõttöt. A felszentelést és a megbízólevelek átadását a gyülekezet lelkésze, Henter
Barna végezte.
Minden tisztségviselõnek és segítõnek kívánjuk, hogy a következõ idõszakban Istennek odaszánva és örömmel tudjanak dolgozni a gyülekezetért és Zuglóért!
Baktai Melinda

Az Adventista félóra
következő műsorát
július 9-én, 14.30-kor
sugározza az MR1
Kossuth Rádió.
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Szelek szárnyán
Mindannyiunk örömére teltházas programunk volt Sopronban június 5-é
én,
hiszen az észak-d
dunántúli régió gyülekezetei – hitéleti konferencián –
városunkban gyûltek össze, hogy Istent
dicsõítsék.

A gyõri, Vas megyei és a soproni
közösség tagjain kívül, hitéleti konferencia lévén, egyházunk vezetõ
tisztségviselõi is tiszteletüket tették
körünkben, ami üzenet értékû a
végeken élõ testvérek számára.
Ócsai Tamás unióelnök, Tóth Sándor uniótitkár és dr. Õsz-Farkas
Ernõ területi elnök, a Generál Konferencia jelmondata alapján összeállított indító erejû prédikációja után
együtt sétáltunk ki a Széchenyi térre, hogy a gyerekek és néhány luftballon segítségével útjára bocsássuk feljegyzett imakéréseinket.
A nap változatosságát fémjelzi, hogy
minden korosztály találhatott magának
valami ajándékot Istentõl. A különbözõ
stílusban megszólaló dicsõítõ énekek, a
résztvevõk által megírt igés kártyák, a
gyermekfoglalkozás, a jelenetben megelevenedõ heti bibliatanulmány, a szolgála-

Budapesti Regionális Ifjúsági Találkozó
Május 22-én immár másodszor került
megrendezésre Budapesten a Regionális
Ifjúsági Találkozó az Üdvhadsereg Bajnok utcai épületében, ez alkalommal a
rákoscsabai és péceli fiatalokból álló
csapat szervezésében. A fõvárosból, az
ország szinte minden pontjáról (többek
között Sopronból, Kaposvárról, Kecskemétrõl, a Nyírségbõl) és még külföldrõl is
érkeztek fiatalok, így több mint százan
dicsõítettük együtt Istent ezen a napon, és
tudjuk, a menny is velünk ünnepelt.
A dicsõítõ csapatot G. Tóth Anita vezette, újra felcsendültek a kecskeméti ifjúsági találkozón tanult énekek. A délelõtti istentiszteleten alkalmat adtunk arra is,
hogy a fiatalok kisebb csoportokban meg-

osszák egymással az elmúlt héten szerzett
tapasztalataikat, imakéréseiket, és együtt
vigyék mindezt az Úr elé.

Szégyenkezés nélkül

A tápláló, közösen elfogyasztott ebéd
után a mindennapi élet missziós lehetõségeire irányította a hallgatóság figyelmét,
közülük is elsõsorban azt mutatta be,
hogyan terelhetjük embertársaink gondolatait lelki síkra egy-egy hétköznapi beszélgetés során minden szégyenérzet nélkül, bátran és nyíltan felvállalva hitünket.
Vers- és énekszolgálatok gazdagították, tették még meghittebbé az együttlétünket. Külön öröm számunkra, hogy a
Keresztény Advent Közösség énekeseit is
köszönthettük a szolgálattevõk sorában.
A nap folyamán megtanult elvek gyakorlatban való megvalósítására is lehetõség nyílt a délutáni órákban, amikor kicsik és nagyok együtt elindultunk megszólítani a pécsi lakosságot 600 félliteres
ásványvíz kiosztásával. A hõség okozta
szomjúság csillapítása mellett, az élõ vízre próbáltuk felhívni az emberek figyelmét a palackokra ragasztott bibliai igével,

Különleges szombat köszöntött a pécsi
körzet tagjaira 2010. június 12-én, amikor
Jan H. Cabungcal svájci kutatóorvos és
evangelizátor látogatta meg közösségünket. A Pécsrõl, Hidasról és Barcsról összegyûlt testvérek vendégünkben egy nagyon
dinamikus, a lélekmentésben élenjáró,
hiteles keresztényt ismerhettek meg, aki
mind az igeszolgálat, mind a délutáni képzés alkalmával nagyon meggyõzõen képviselte személyes tapasztalatainak ismertetésével, mennyire megáldja Isten az elkötelezettséget a szolgálat végzése során.
Délelõtt az Énekek 3:1-4 és Mt 13:44
versei alapján tárta fel az igazi boldogság
megtalálásának útját, mely a Jézusnak
szentelt szolgálatban nyerhet értelmet.
Saját életének tapasztalatai tovább erõsítették a Biblia által képviselt igazságot.

Isten üzenetét a Bibliából Kalocsai
Tamás országos ifjúságvezetõ tolmácsol-
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tok, a közös étkezés, a gyülekezetek
missziómunkájának bemutatása, fórum,
dekoráció. Ezen a szombaton is bebizonyosodott, hogy Urunk vezetésével a generációk együtt képesek a leghatékonyabban képviselni az evangélium értékeit.
Köszönet illeti azokat a helyi és vendég
testvéreket, akik csendben, alázattal végezték kevésbé látványos szolgálatukat,
közvetítve ezzel a menny áldását. Külön
köszönet illeti közvetlen munkatársamat,
Csatári Anikót, aki a délelõtt házigazdájaként és a programok összeállításakor
szolgált lelki ajándékaival.
Dicsõség Istennek azért a szeretetért,
elfogadásért és tartalmas üzenetért, amit
ezen a szombaton kaptunk.
Kalocsai Tamás

ta: legyen Jézus a kezdõpontban (Jn
20:19). Legyen Jézus mindannyiunk
életének kezdõpontjában, szóljon minden
Róla, mert Õ testvéreivé fogadott minket,
és általa lehetünk a mennyei Atya gyermekei.
A közös ebéd után kötetlenebb hangulatban folytatódtak a programok; sokat
énekeltünk, a zuglói és a rákoscsabai gyülekezet ifjúsága mutatkozott be a jelenlevõknek, majd pedig csoportos bibliatanulmányozás következett, ahol az ifjúsági
szombatiskolát vettük át. Az alkalom
végén imában, énekben áldottuk együtt
Istent, éreztük, hogy szeretete átölel minket, és Hozzá szállt fel minden áldás!
Hála Neki ezért a napért!
Szilvási-Cs. Andrea
valamint a BLI és a megújult pécsi gyülekezeti honlap likjének feltüntetésével. A
megszólítottak többségében örömmel fogadták közösségünk ajándékát.
Hálásak vagyunk Istennek ezért az
áldásokban bõvölködõ szombatért, és
bízunk további vezetésében a körülöttünk
élõ emberek megmentéséért végzett szolgálatunkban.
Laiszné Nagy Annamária

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.
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A Gyülekezeti munkásképzõ tanfolyam
hallgatóinak bizonyságtételeibõl
„GYÜLEKEZETI MUINKÁSKÉPZÉS” – amikor megláttam e felhívást, azt gondoltam: ez egy nagyszerû lehetõség, éppen nekem.
Nekem, aki tépelõdtem már egy ideje, mit is tegyek – tanuljak,
ne tanuljak? Képességeim és körülményeim nem teszik lehetõvé,
hogy beiratkozzak a fõiskolára, akkor hogyan tovább?
Ezért, amikor arról olvastam, hogy egyházunk a fõiskola
tanárainak bevonásával jól felépített, közzétett tematika szerint
felajánlja a lehetõséget a tanulni vágyóknak – már tudtam, hogy
ott a helyem. Örömmel tapasztalom, hogy azt kapom, amire
igazán vágytam – mégpedig:
1) Felkészült, a szolgálat lelkületével és jó pedagógiai érzékkel
megáldott testvérek elõadásait.
2) Új testvéreket ismerhetek meg, új kapcsolatokat teremthetek.
3) Növekedhetek értelmileg és érzelmileg az Isten „tudományában”.
4) Felkészülhetek az egyházi élet kihívásaira, amit a vidék/
szórvány jelent.
Hálás vagyok Istennek ezért a lehetõségért. Köszönöm mindazoknak, akik kigondolták, megszervezték ezt a növekedési utat,
és folyamatosan gondot viselnek a megvalósulásra.
Bátorítani szeretném testvéreimet, hogy minél többen „használjuk ki” ezt a képzési formát, mert az Úr abban tud szolgálatba állítani, amire felkészít!
Szûcs Sándorné – a hódmezõvásárhelyi „tanulócsoport” tagja

OLYAN DOLGOKAT ISMERÜNK MEG A BIBIÁBÓL, amiket saját
magunk nem tudunk kiolvasni. Az emberekkel való bánásmódról
hallunk, hogyan kell õket a jó Istenhez vezetni. Eközben mi magunk is közelebb kerülünk mennyei Atyánkhoz.
A Biblia ismeretében való növekedés segít nekünk abban,
hogy meg tudjunk felelni a mindennapi élet kihívásainak. Magamon tapasztalom, ha elmarad a reggeli áhítat, könnyen tévútra
siklik a saját kívánságokkal és az önzõ várakozásokkal átszõtt
gondolat. Tudom, hogy Isten munkálkodik bennem, de meg kell
tennem a magam részét is. Igénylem a krisztusi erõt, hogy ellenálljak a kísértéseknek. Nem névleges keresztény akarok lenni, a
Kõsziklára szeretnék állni, hogy a legmegfelelõbb eszköze lehessek az Úrnak. Azt várom a gyülekezeti munkásképzõ tanfolyamtól, hogy felkészítsen a tévtanítások felismerésére, és látványos, sürgés-forgások helyett bensõséges imaéletre vezessen.
Az igazság alázatos képviselõje szeretnék lenni.
Kisgyörgy Gyöngyi – debreceni csoport

SZOMORÚAN TAPASZTALTAM, hogy az elején kilencen indultunk
a gyülekezetünkbõl, és most már csak ketten-hárman vagyunk.
Én a magam részérõl mindenképpen szeretném végigjárni a
három évet. Eddig minden alkalommal ott voltam és nagyon sok
áldásban részesültem. Különlegesen megerõsítõ, hogy több gyülekezetbõl együtt tanulhatunk Isten Igéjébõl. Rengeteg hasznos
dolgot hallunk, amit a gyülekezeti szolgálatban tudunk használni testvéreink javára, s persze a misszióban is. Egymás tapasztalataiból is sokat épülünk.
Azok a testvérek, akik tanítanak minket, nagyon felkészültek
és Isten Lelke csodálatosan támogatja õket szolgálatukban.
Hálás vagyok, hogy vállalták a képzésünket! Bár az õ lelkesedésük lehetne egyen-egyenként a miénk is!
Fontos, hogy az Isten mûvében való szolgálatunk a legodaszántabb és legfelkészültebb legyen!
Minden testvéremet arra buzdítom, hogy használja ki ezt a
nagyszerû lehetõséget, amely által az Istentõl nyert elhívásunknak jobban meg tudunk felelni!
Brucknerné K. Tünde – péceli csoport

A péceli képzés résztvevõi

A GYÜLEKEZETI MUNKÁSKÉPZŐ TANFOLYAM
2010/III. NEGYEDÉVI TANRENDJE

ATF felhívás
Az Adventista Teológiai Főiskola nevében szeretettel tájékoztatok minden kedves érdeklődőt
arról, hogy pótfelvételi eljárás keretében még van
lehetőség felvételt nyerni a főiskola 3 éves Teológia alapszakára.
A pótjelentkezés határideje:
2010. augusztus 10.
Felvételi vizsga: 2010. augusztus 25.
(Mózes 2. könyve, Márk evangéliuma)
Az Életmód tanácsadó teológus/lelkigondozó okleveles szakirányú továbbképzésre a jelentkezési
határidő: 2010. július 31. Felvételi vizsga: nincs
Bővebb tájékoztatás:
http://atf.adventista.hu;
tel.: 28/547-295; 30/664-3263; 30/668-6333
Dr. Tonhaizer Tibor
rektor-helyettes

2010. szept. 18–19. 2010. okt. 9–10.

2010. nov. 13–14.

Hódmezővásárhely

Ellen G. White élete
és szolgálata
Dr. Tonhaizer Tibor

Presbiterek szolgálata Hitelvek II.
Hegyes Horváth Géza Dr. Szilvási József

Debrecen

Hitelvek II.
Dr. Szilvási József

Ellen G. White élete
és szolgálata
Dr. Tonhaizer Tibor

Presbiterek szolgálata
Hegyes Horváth Géza

Pécel

Igehirdetés
Dr. Szilvási András

Hitelvek II.
Dr. Szilvási József

Ellen G. White élete
és szolgálata
Dr. Tonhaizer Tibor

Cserkészek, figyelem! A Négylevelû Fa Cserkészcsapat
új honlapjának címe: www.negylevelufa.hu
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Szeptembertõl indul a Bibliai Szabadegyetem
hatodik szemesztere Szombathelyen
Május végén véget ért Szombathelyen a
Bibliai Szabadegyetem ötödik szemesztere. Az utolsó alkalmakon egyre gyakrabban tették fel a kérdést: lesz-e folytatás?
Felmérésünk alapján a hallgatók közel
100%-a szeretné a folytatást. Így Isten
segítségével, szeptember 27-tõl folytatódik a szabadegyetem Szombathelyen a
hatodik szemeszterrel.
Az utolsó alkalommal Deák Judit
testvérnõ a „Tûzkeresztség”-rõl beszélt, a
Szentlélek erejérõl, szerepérõl. Méltó befejezése volt ez a félévnek. Utána alkalmunk volt egy kis pogácsa és tea mellett
elbeszélgetni, kérdéseket feltenni, és vála-

szolni azokra. Mindenki jó hangulatban ment haza errõl az alkalomról is.
Pünkösd hétfõn egy kirándulásra mentünk a szabadegyetem
hallgatóival. A busz megtelt, és
irány Ausztria, Burgenland, Ruszt,
Fertõ tó, Szent Margit-bánya és
Eisenstadt, azaz Kismarton. Imádkozás után indultunk el. Mindenki
húzhatott igés lapot, énekeltünk az
úton is meg a természetben is, volt
„zsákbamacska” (izgalmas játék még felnõtteknek is!), és tényleg nagyon jó hangulatban telt el az egész nap.

Vakmisszió Egerben

TV és újság is hirdette a missziós alkalmat, amelyre sok érdeklõdõt vártunk.
Délelõtt a gyülekezetben Erdõdy Viktor testvérünk igehirdetésébõl nyertünk
sok bátorítást, amely által Isten arra tanított, hogyan nyerhetjük el az Õ áldásait
életünkben. Lk 5:1-11 versei alapján az
Úr Igéje rámutatott, milyen fontos Õt
hallgatni és engedelmeskedni Szavának.
A Forrás Gyermek Szabadidõ Központban méltó
helyet kaptunk a délutáni
„Hogyan közeledjünk egymáshoz?” c. programhoz.
Valószínûleg a rendkívüli
idõjárás miatt mindössze 4-5
vendégünk érkezett a városból. A legelszántabbak közül
egy általános iskolás kislány,
Noémi – akit a felhõszakadás
sem tudott otthon tartani – a

nagymamáját is meggyõzte, hogy kísérje
el (lásd a fotót).
Csalódtunk, hogy kevesen jöttek?
Egyáltalán nem! Bár szerettük volna, ha
még többen részesülnek a közösség örömteli tapasztalatából. Hálásak vagyunk Istennek azokért, akik ott voltak és megláthatták, hogy a mi Teremtõnknek egyformán kedves minden teremtménye.
Köszönjük az Úrnak testvéreink áldozatos
szolgálatát, akik Bulányi Marika és
Erdõdy-Szilágyi Évike összefogásával
fáradságot nem kímélve eljöttek hozzánk
Budapestrõl, hogy bemutassák a vak
emberek mindennapjait és az õket segítõ
eszközöket. Gyermekeink is megtanulhatták, hogyan tudnak segíteni a nem látó
embertársainknak.

fal, amit stílszerûen „E-chat”-falnak neveztünk el. Egy középkori lovag képében
fényképeszkedésre is volt lehetõség.
Mindezek mellett kihelyeztük egy
asztalra egyházunk kiadványait, amin
keresztül jó pár könyv és CD gazdára
talált.
„Különleges üzenet”-ként apró, színes cédulákra különbözõ bátorító igeverseket nyomtattunk, amiket feltekertünk és
cérnával átkötöttünk. Egy kis kosárkába

tettük õket, amit a sátorra akasztottunk.
Fölé írtuk, hogy „üzenet a múltból…”.
Késõbb a hatékonyság érdekében kezünkbe vettük a kosárkákat, és bátorítottunk az
embereket, hogy húzzanak a tekercsekbõl. Pontosan 270 db tekercset osztottunk
szét. Fantasztikus volt látni, hogy az Ige
önmagában mekkora hatással tud lenni az
emberekre, és milyen mély érzelmeket
vált ki belõlük! Egy kétgyermekes anyuka
ezt mondta, miután elolvasta a bibliaverset: „Ez volt a legjobb, legcsodálatosabb
üzenet, amit kaptam – majd hozzá tette –,
de nem csak a mai napon, hanem egész
életemben!” Emellett számtalanszor
hangzott el az emberek részérõl köszönetnyilvánítás a kapott „üzenetért”.
Hálásak vagyunk Istennek ezért a napért, amelyen megtapasztalhattuk, hogy
ha elmegyünk az emberekhez, és próbálunk adni valamit nekik, akkor az Isten
áldásából bõven jut a mi számunkra is!
Szûcs Csabi

Az Adventista Vakmisszió május 29-én
Egerbe látogatott. Meleg szeretettel vártuk testvéreinket – már hetekkel érkezésük elõtt plakátokat, meghívókat vittünk a
város minden általános iskolájába és a
kulturális intézményekbe. A helyi rádió,

„ITT

BÉKE VÁR ”

–

avagy Zsigmond nap Pásztón
Április 25-én immár IV. alkalommal rendezte meg Pásztó városa a múltidézõ
Zsigmond napot. Ilyenkor a város aprajanagyja megjelenik az óváros fõterén, és
különbözõ programok által teszik színesebbé az emlékezést.
A Szigetfesztivál „Lelki betérõ” sátra
mintájára mi is felállítottunk egy kis
sátrat, hogy közremûködésünkkel képviseljük az evangélium jó hírét ezen a rendezvényen.
Mivel ez a nap tulajdonképpen egy
középkort idézõ alkalom, megpróbáltuk a
programjainkat is ehhez igazítani. Sátrunk
a „BÉKE VÁR”-a volt. Csináltunk ún.
„várfal graffitit”, a hála virágait a „várkertben” lehetett elültetni. Nagy sikert aratott
a régi idõt és a modern kort ötvözõ Chat-
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Adná a jó Atya, hogy az elvetett mag
csírázni kezdjen, szárba szökkenjen és
gyümölcsöt teremjen!
Gy. Iné

Brucknerné K. Tünde
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TöltÕ – Ifjúsági hétvége Nagykanizsán
2010. május 28–30-án került megrendezésre a TöltÕ hétvége a nagykanizsai
Négylevelû Fa Cserkészcsapat fiataljainak szervezésében. A program lényege:
feltöltõdés Istenben és közösségépítés
Vele. Vendégek voltak fõként a kecskeméti fiatalok, de több helyrõl is érkeztek
még résztvevõk, például Szegedrõl, Budapestrõl, Gyuláról.

A Kanizsára látogatók változatos
programokon vehettek részt.
Pénteken volt métázás, a vacsora után
szombatkezdõ éneklés, majd „Négy érzék” színház.
Szombat délelõtt a Gondolatébresztõ
(ifjúsági bibliatanulmány) átvétele után
volt egy bababemutató is, Dolezsár Zaláné, az istentisztelet elõtt, melyen Kormos Tivadar szólta az Igét. A nap
folyamán énekes és prózai szolgálatokban is bõvelkedtünk.
Közös ebéd, majd pihenõ után
bibliai keretmesés túra következett,
ahol több csapatnak különbözõ
feladatokat kellett végrehajtania az
állomásokon. Többek között találkozhattunk a farizeus és a vámszedõ történetével, Jézus tanításával az
alázatosságról, vagy a tékozló fiú
példázatával. Visszaérve szombatot
zártunk.

Gyermeknap a Józsefvárosi
Gyülekezetben
2010. június 5-én családi és gyermeknapot tartottunk a Budapest Józsefvárosi
Gyülekezetben. Délelõtt családok kórus-,
vers-, zene- és énekszolgálatai dicsõítették az Urat, majd Kormos Tivadar igehirdetését hallgatta a gyülekezet „Milyen
Istenünk van?” címmel. Az igehirdetés
végén a gyermekeket és fiatalokat elõrehívva mondott értük és a gyülekezetért
felajánló imádságot.
Délutánra az ADRA Józsefvárosi képviselete a gyermekszolgálatok és a szülõk
köre osztályaival közös szervezésben
gyermekmissziós programra hívtunk
gyermekeket és felnõtteket.
Témánk az ötezer ember megvendégelésének története volt. Bevezetésként
Simon László lelkész testvérünk emelt ki
néhány gondolatot a történetbõl, majd ezt
a témát a gyermekek három korcsoportban, rejtvényes formában dolgozták fel
nagy lelkesedéssel.
A felnõttek eközben a két csoportban
beszélgetve keresték a történet tanulságait.

Pappné Szigeti Gyopár

Boldog Élet-et kínálunk!
Napozás és egészség
Étkezés rákbetegségben
Segítség, fáj a fejem!
Vihar előtti csend

Marosán Boglárka

„Engedjétek
hozzám
a gyermekeket…”
Mindig különleges alkalom egy gyülekezet életében, ha gyermekbemutatóra
kerül sor! Ez azt jelenti, hogy a fiatal
szülõk fontosnak tartják, hogy elhozzák
gyermekeiket az Úr színe elé áldásért.

Istentiszteletünk végén az ADRA
jóvoltából a résztvevõ gyermekeket elhalmozhattuk müzliszeletekkel és még egy
kis játékot is kapott minden jelenlévõ
gyermek.
A kijáratnál egy kisfiú mézeskalácsból készített halacskákat és kenyérkéket
kínált kosarából a távozó sokaságnak
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy létrejöhetett ez a jó hangulatú program.
Köszönjük az ADRÁ-nak a játékokat
és a müzliszeleteket.

Ajánló a 3. szám tartalmából:

Az esti program az „Áldott kezek”
címû film megtekintése volt. Egy agysebészrõl szólt, aki több gyermek életét
mentette meg.
A szervezõk vasárnapra bajnokságot
rendeztek nekünk. Négy csapatban lehetett röplabdázni, kidobósat játszani vagy
focizni. Mindenki nagyon élvezte ezeket a
játékokat.
Véleményem szerint, nagyon jó volt
ez a pár nap. A kanizsaiak nagyon kedvesek és jó házigazdák voltak. Bár sokan
messze lakunk egymástól, mégis van, aki
összetart minket, és ez a valaki Jézus, aki
nélkül ez a hétvége nem jöhetett volna
létre. Jó lesz együtt a mennyben lenni,
ahol soha nem kell elválni egymástól.
Dicsõség és hála Istennek!

Megrendelhető Fenyvesi
Eszter ügyintézőnél az alábbi
elérhetőségeken:
e-mail: feszter@adventista.hu
tel.: 30/664–3000
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Egy ilyen alkalom volt Farmoson,
2010. május 22-én. A sok-sok szolgálat
után Kormos Tivadar lelkipásztor kérte az
áldást Vankó Márk nevû kisgyermekre,
majd beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten azért adta a gyermeket a
szülõknek, hogy az Isten ismeretének
cseppjeit már kicsiny korban hintsék el
szívükben. Fontos úgy nevelni a gyermeket, hogy örök életet nyerhessenek.
Isten áldja meg gyermekeinket, hogy
velük együtt örökölhessük azt az országot, amelyet nekünk készít az Úr!
stiv
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„ADRA-a
angyalok” a déli határon
A kastélyosdombói Szeretetlánc Egyesületet a Pécsi Gyülekezet Barcsi Missziócsoportjának dombói tagjai alapították.
December végén egy közös mûsort tartottunk „Az elsõ adventtõl a második adventig” címmel, ahol a legfiatalabb szereplõ 4 éves volt, a legidõsebb pedig hetvenen felüli. Ezt megelõzõen ötven család
kapott élelmiszercsomagot.
A következõ hónap utolsó vasárnapján körülbelül ötven gyerek vette át az
ADRA ajándék dobozait, melyeket szinte
személyre szabottan linzi, bogenhofeni,
Waidhofen/thayai, budenzi, dornbirni,
innsbrucki, ostermiethingi… adventista

gyerekek küldtek. A családok meg a jó
minõségû ruháknak, függönyöknek és
ágynemûnek örültek. Februárban játszóház, majd húsvétkor újabb ajándékcsomag volt a meglepetés.
Márciusban sajnos egy temetést kellett levezetni, amiben az volt a misszió,
hogy az elhunyt személy adventista temetést kért, hívõ búcsúztatással, imával
és énekekkel, befejezve az Úr imájával.
Anyák napjára rajzverseny és „Ki mit
tud” köszöntötte az édesanyákat és nagymamákat. Az ünnepeltek emlékpoharat,
Ellen White könyvet és virágot kaptak, a
gyerekek rajzai pedig a kivetítõn voltak
láthatók a gyermekeik képével
együtt, miközben õk énekeltek és
szavaltak. A kicsinyek versenydíja
az ADRA ajándékokból összeállított „zsákbamacska” volt. Késõbb,
a gyereknapi játszóházat is ezeknek
az ADRA ajándékoknak köszönhetõen tudtuk megrendezni.
Áldott az Úr, hogy úgy gondoskodik gyermekeirõl, hogy azok
másoknak is tudnak adni!
Soós Józsefné

Farmosi fiatalok szolgálata a gyõri
Hajléktalan szállón és a börtönben
Egy kis csapat fiatal meghívást kapott
arra, hogy Istent képviselve vigyük az
örömüzenetet bajba jutott embertársainkhoz.
Tele voltunk izgalommal, de Isten
megáldotta szerény képességeinket. Ezen
a napon nemcsak a napsugár világította be
a földet, hanem az Igazság Napja is beragyoghatta általunk az emberi szíveket!
Az énekek, a versek, Kormos Tivadar lelkész igehirdetése mindkét helyen reménységet közvetítettek a reménytelenségben
küzdõ embertársainknak. Valóban megtapasztalhattuk, hogy „aki mást felüdít,
maga is felüdül”! Szolgálatunk nemcsak

Börtönmisszió
Szombathelyen
Lassan két éve, hogy bejárunk a Szombathelyi BV Intézetbe. Elõször csak a fegyházban, késõbb a börtönben, majd a fegyházban egy újabb csoport indítására is
lehetõségünk nyílt. Így most minden
csütörtökön délelõtt két vagy három
különbözõ csoportnak szólhatjuk Isten
Igéjét. Már átvettük velük a „Nyomok
Istenhez vezetnek”, a „Felfedezések”, az

Egészségklubok,
bibliakörök
a Vasi Misszióban
Szentgotthárdon, Kõszegen, Körmenden
és Szombathelyen aktív kiscsoportok
mûködnek és jönnek össze hétrõl hétre,
hogy tanulmányozzák közösen a Bibliát,
az egészséges életmód alapelveit. Ezeken
az alkalmakon vetített képekkel illusztráljuk úgy a bibliai, mint az egészségügyi
témákat. A résztvevõk recepteket cserélhetnek, és igazán mély beszélgetések jönnek létre.
Szombathelyen minden szerdán egy
egészségmegõrzõ tornán is részt vehetnek
a klub tagjai, ami számukra nagyon vonzó. Öröm számunkra, hogy közülük egyre
több személyt érdekel és érint meg Isten
Igéje, és figyelemmel hallgatják azt. A
kreatív klub tagjai is fáradhatatlanul járnak, ezáltal újabb és újabb kapcsolatok
alakulnak ki, hisz elhozzák barátaikat,
akik bekapcsolódnak más alkalmakba, pl.
a Bibliai Szabadegyetem hallgatói lesznek.
Gy. Iné

Felhívjuk kedves Olvasóink
figyelmét, hogy az AdventInfo
embertársaink szívébe csepegtetett reményt, hanem a mi hitünket is megerõsítette.
Legyen áldás mindannyiunk életén!
K. T.
„Életvezetés”, az „Egészség Biblia
Levelezõ Iskola” anyagát. Jelenleg a
szombatiskola mellett a „Prófétai Szó”
BLI-t tanuljuk közösen.
Lehetõségünk volt május 8-án bemenni énekelni. Ekkor Szigeti Jenõ testvér és
Gyopi is velünk jött. Kimondhatatlanul
nagy öröm volt mindenkinek ez az alkalom. Mindig viszünk nekik „olvasnivalót”, amit aztán kölcsönöznek, és néha
ki tudja, hány ember olvasta már el a
könyvet, mire visszakerül hozzánk – dicsõség ezért is az Úrnak! Jelenleg egy kis
színjátszó csoport és egy kis énekkar
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legközelebb július 17-én jelenik
meg az 59. Generál Konferenciai
ülésszakról szóló különszámmal.

megalakítását tûztük ki célul. Hiszem,
hogy Isten segítségével sikerülni fog.
Gyürüs Istvánné
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Területi Hitéleti konferencia
és kórustalálkozó Debrecenben
2010. május 15-én immáron harmadjára
a Tiszavidéki Egyházterület Hitéleti konferenciát és kórustalálkozót szervezett.
A program már péntek este kezdetét vette
az Erdélybõl érkezett Agnus Dei Kórus
szolgálatával.

A szombati alkalmon mintegy 600
testvér és vendég együtt dicsõítette Istent.
A délelõtti istentiszteleten Igét hirdetett
Kovács Árpád testvér, a Szamosújvári
Gyülekezet lelkésze és Hegyes-Horváth
Géza testvér, TET elnök. Az istentiszteleten az igehirdetések
mellett a közel 200 fõbõl
álló összevont kórus
szolgált.
A Debreceni Gyülekezet bõséges szeretetvendégsége után kezdetét
vette a kórustalálkozó,
melynek résztvevõi a fent
említett kórus mellett a
következõk voltak: Debreceni Kórus, Fehérgyarmati Kórus, Józsai Kórus, Orosházi Kórus és a

Kórustalálkozó és segélykoncert Érden
2010. május 22-é
én a Zenei Osztály és
az Érdi Gyülekezet közös szervezésében
tartottunk kórustalálkozót és segélykoncertet.
Az érdi testvérek nagyon sokat készültek
a tábea szolgálatával, amire nagy szükség
is volt, hiszen ezen a kórustalálkozón hat
kórus szolgált. Az Advent Kamarakórus,
a Veszprémi Advent Kórus, az 8 in 1 kamarakórus, az Érdi Kórus, a Lovasberényi
Kórus, és nagy örömünkre, a közelmúltban alakult Gödöllõi Kórus.
Délelõtt Zarka Péter, a gyülekezet lelkésze látta el a házigazda szerepét. Nagy
Imre, a Magyar Unió Zenei Osztályának
vezetõje köszöntötte a résztvevõ kórusokat, és beszélt az osztály 2010-es stratégiai terveirõl, feladatairól, jelenlegi
felépítésérõl. Jelen volt Pörneki Attila a
TET zenei vezetõje, aki meghívásunknak

eleget téve beszélt a tiszavidéken zajló
munkáról, és átadta a tiszavidéki testvérek
szeretetteljes üdvözletét. Ezt követõen
Szabó Ervin, a Dunamelléki Egyházterület zenei vezetõje és a kórustalálkozó
szervezõje beszélt az elõttünk álló napról,
majd megnyitotta a kórustalálkozót.
A kórusok és a szólisták magas színvonalú szolgálatai, felkészültségük és a
testvéri közösség, mindmind nagyban hozzájárultak ahhoz, amit az
egyik résztvevõ fogalmazott meg: „Olyan jó
látni, hogy mindenki
milyen örömmel szolgál, a szeretet, az egyetértés szinte megfogható…”.
Délután a kórustalálkozó még két további

Kórustalálkozó és évadnyitó
Balatonlellén

White Kórus. Örömünkre szolgált az is,
hogy a Nagyváradi Kórus másodszor vett
részt a debreceni kórustalálkozón. Délután Isten Igéjét ifj. Szõllõsi Árpád
testvér, TET titkár-pénztáros hirdette,
valamint Nagy Imre testvér, a Magyar
Unió Zenei Osztályának vezetõje ismertette az osztály tevékenységeit, illetve
célkitûzéseit. Az igehirdetések és kórusszolgálatok mellett Csige Imréné és
Maszlagné Kulcsár Zita verssel dicsõítette Istent. A nap áldásait tovább gazdagította a fehérgyarmati rézfúvós ötös
szolgálata.
A délutáni istentisztelettel nem ért
véget a program. Az erdélyi testvérek
rövid szünet után tovább folytatták szolgálatukat – közel másfél órán át – az ún.
zenei marton keretein belül, amelyet
19.30-kor a „Zuhatag Teaház” ifjúsági
programja követett, amin közel 100 fiatal
jelent meg.
Pörneki Attila
TET zenei vezetõ
városi kórussal is kiegészült, hiszen a
jelenlévõk egy nemes célért, egy gyermekeket támogató alapítvány részére
gyûjtöttek adományt, ami a végösszeget
tekintve közel 130 000 Ft lett. Az Érdi TV
a REK munkatársaival közösen felvételt
készített a segélykoncertrõl. Szeretnénk
megköszönni minden résztvevõ szolgálatát!
Nagy Imre
a Zenei Osztály vezetõje

külön levélben köszöntötte a résztvevõket, és mindenki számra, aki megfordul
majd ebben az intézményben,
Isten gazdag áldását és valódi
lelki felüdülést kívánt. Az istentisztelet elsõ részének végén, az
Advent Központi Kórus énekelt
arról, milyen áldás, amikor
Isten az Õ szentségében jelenik
meg közöttünk.
Délelõtt a kórusok és a
zenekar szolgálatait hallgattuk
meg. Az Advent Kamarakórus

2010. június 12-é
én ünnepélyes
keretek között megtartottuk a már
hagyománnyá vált Balatonlellei
kórustalálkozót és évadnyitót.
A Balatonlellei Konferenciai Központ 61.
üdülési szezonját Nagy Imre, a Zenei
Osztály vezetõje nyitotta meg Szigeti
László kuratóriumi elnökkel közösen.
Ezen az alkalmon Ócsai Tamás unióelnök

(Folytatás a 9. oldalon.)
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Jótékonysági koncert Kecskeméten
Aki június 5-én, délután, Kecskeméten, a
Liszt Ferenc utcában sétált, a 28-as szám
alatt található gyülekezeti épülethez érve
biztosan megállt pár percre. A nyári napsütéses csendben a nyitott ajtón át rézfúvósok játéka hallatszódott ki a kápolnából.
Az Advent Rézfúvós Zenekar nagyszerûen zenélt, míg a gyülekezet tagjaiból
álló szavalókórus pünkösdrõl olvasott fel.
Ezután dr. Szigeti Jenõ szólt néhány szót
a jelenlévõkhöz arról, milyen fontos a

szeretet az életünkben. A szép, napsütéses
idõ, a zene és az értékes gondolatok a
Szentlélek jelenlétével együtt hatalmas
eredményhez vezetett: bár a nagyterem
nem telt meg egészen, mégis, mindenki
örömére Kormos Tivadar bejelentette,
hogy 91 370 Ft gyûlt össze a daganatos
kislány részére. Mivel Virág jelenleg is
gyógykezelés alatt áll, így a nagymamája
vett részt a koncerten, aki sírva köszönte
meg az adományt. (További információ:
http://sos.dnr.hu/nyari)
A koncert résztvevõi – hallgatók és
közremûködõk egyaránt – lelkileg feltöltõdve és élményekkel gazdagodva tértek
haza.
Ez az alkalom egy újabb példa lehet
arra, hogy szolgálatkész emberekkel,
némi gyakorlással és Isten segítségével,
milyen könnyû másokon segíteni. A végeredmény láttán pedig nemcsak a rászorulók örülnek…
Németh Noémi

Segélykoncert Farmoson
Egy példás eseménynek lehettek tanúi
azok, akik eljöttek a Farmos Mûvelõdési
Házba egy forró, nyári napon. 2010. június 13-án este a 8 in 1 Singers koncertjét
szerveztük meg Kocsi Vivien szívátültetett leány megsegítésére.
A település polgármestere, Boros
Zoltán nyitotta meg a koncertet, majd
felcsendült az igazán képzett, szép hangú
fiatalok éneke. A közönség lelkes tapssal
jutalmazta az énekesek elõadását, ezt követõen Kormos Tivadar lelkipásztor néhány gondolatban azt ecsetelte, hogy Isten mindannyiunknak új szívet akar adni.
A koncert végén összegyûjtöttük az
önkéntes adományokat. Nagyon megörültünk, amikor 140 400 forintot számolhattunk össze. A résztvevõk arcukon boldog

Segít7ek Gödöllőn
2010. augusztus 3–8., Gödöllő, Nap u. 23.
Kedves Fiatalok! Idén is megrendezésre kerül a
gödöllői Segít7ek tábor. Mint minden ilyen
táborban, ebben is lesz fiatalokkal közösen
végzett munka a városért. A tábor részét képezi
a FIATALOK GÖDÖLLŐÉRT 5., amelyre augusztus 5-én kerül sor (egész napos, eseménydús
program: airball, élő csocsó, repülő kerékpár
stb.). A Segít7ek programjai között szerepel
továbbá: strandolás, kirándulás a Lázár Lovas
parkban, fürdés a Domonyi tóban, éjszakai
túra.

örömmel mentek haza abban a biztos
tudatban, hogy ma sem éltek hiába, mert
tudtak segíteni egy nehéz helyzetben lévõ
családon.
stiv

Kórustalálkozó és évadnyitó
Balatonlellén
címû írásunk folytatása a 8. oldalról.
többek között elénekelte Lehotka Gábor
testvérünk kórusmûvét, amelyben kifejezésre jutott a nagyszerû elv: ha Istennek
szeretnél ajándékot adni, akkor mindenbõl csak a legjobbat add.
Az Acapella Kórus énekei elgondolkodtattak bennünket arról, hogy vajon Ki
az a kõszikla, akire építhetünk akkor is,
amikor látszólag minden ellenünk fordul.
A hévízi testvérek közül Sallai Roland
csellójátékát hallgattuk, aki könnyedén
kapcsolta össze szolgálatában gyülekezeti
énekeinket. Ezen az alkalmon, a kórusok
és a szólista mellett az Advent Rézfúvós
Zenekar is szolgált, Szabó István és
Dohos tanár úr vezetésével. A zenekar új
mûveket is hozott a találkozóra, és az
Összevont Kórust is kísérte.
Délelõtt Nagy Imre testvér prédikált
arról, hogy mi az ésszerû és logikus
tisztelet, amit Isten vár el tõlünk. Délután
Kormos Tivadar lelkész testvér beszélt
arról, hogy a Szentírás kiemelkedõ
eseményeinél hogyan jelenik meg Isten
csodálatos ajándéka: a zene. A Balatonlellei kórustalálkozó és évadnyitó minden
évben egy áldásos alkalom a körzetben
élõ testvéreink, vendégeik és a szolgálattevõk számára. Ezt idén is megtapasztaltuk és jövõre is így lesz, ebben biztosak
vagyunk.
Nagy Imre
a Zenei Osztály vezetõje

Sporttábor az Õrségben,
immár 14. alkalommal
Találkozzunk Szentgyörgyvölgyben
2010. július 22–29. között!
Elérhetőségeink:
Simon Attila: 30/678–6568 (egyházi);
e-mail: simonfamily@freemail.hu
Weinecker Márta: 30/502–8945 (egyházi)
Megjegyzés: Leendő táborozóink olyan ruhát is
hozzanak maguknak, amit nem sajnálnak, ha
esetleg tönkremegy. Valamint mindenki hozzon
hálózsákot, illetve a fiúk 2-3 személyenként
sátrat is.
A tábor költsége: 7000 Ft

a gödöllői ifjúság
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Elõadó: Dr. Szigeti Jenõ lelkész, tanár
Témakör: Emberség – Egész-ség
Még 10-12 helyre lehet jelentkezni
július 6-ig Hoffer Zoltán táborvezetõnél
a hofi@adventista.hu e-mail címen,
illetve a 30/678–8480-as telefonszámon.
Részvételi díj: 25 000 Ft/7 nap, mely
tartalmazza a napi háromszori étkezést,
szállást valmint a helyszin eszközeinek
használatbavételi jogát.
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ADRA hírlevél
Katasztrofális árvíz Sátoraljaújhelyen
2010. május 17-én a hajnali órákban Sátoraljaújhelyen megtörtént az, amire 1973 óta
nem volt példa: kiöntött a Ronyva folyó. A
máskor teljesen békés természetû kis patak
(max. 30 cm vízszint) most tetõzött; hajnal 2
és 4 óra között 20 utcát öntött el, közel 1000
embert kellett azonnal kitelepíteni. Fodorné
dr. Fráter Zsófia, a város jegyzõje elmondta,
hogy ilyen mértékû árvíz még soha nem volt
e térségben. 1973-ban 388 cm-en tetõzött a
folyó, 2010. május 17-én hajnalban 455 cmen állt meg a vízszint. Ráadásul június 4-én
a második árhullám 462 cm-en tetõzött, de
ekkorra már homokzsákokkal tudtak védekezni, így elkerülhettük az újabb tragédiát.
Ez utóbbi nagyon nehéz feladat volt. Sátoraljaújhelyen ugyanis összesen 12 km a két

A szerencsi imaház bejárata

folyószakasz (a Ronyva és az árapasztó ág)
teljes bennünket érintõ oldala. Gát nincs a
régi folyómeder mellett. A június 4-i árhullám 5-én, Szerencsen is kiöntött, és ott olyan
mértékû katasztrófát okozott, amit még soha
nem tapasztalt a város. A szerencsi imaházunk udvarát is elöntötte a Szerencs patak.
Sátoraljaújhelyen gyülekezetünkbõl egy
családot kellett csónakkal kiköltöztetni.
Testvéreink hajnal 4 órától délelõtt 11-ig
várták a segítséget, mert a városnak csak egy
csónak állt rendelkezésére. Így lelkiekben és
fizikailag is hihetetlen teher volt számukra
átélni a pusztulást: lakásuk hónapokra lakhatatlan lett.
A segélyezést azonnal megkezdtük, már
május 18-án reggel megérkezett a Keletmagyarországi Speciális Mentõcsapat az
ADRA támogatásával. Nem jöttek üres
kézzel. 50 család részére hoztak élelmiszert,
túlélõcsomagokat, matracokat, takarókat.
A késõbbiekben két teljes éjszaka segítettek
a homokzsákok pakolásában este negyed
tíztõl hajnal négyig. (Eredetileg még két árhullámot vártunk, de csak a már említett második érkezett meg.) Így az ADRA hatékony
és nagyon intenzív munkája ahhoz is hozzájárult, hogy a második árhullám már nem
öntötte el ismét az utcákat.
Most a helyreállítás munkája következik. A város önkormányzata elhatározta,

hogy gátat épít a folyóágak mindhárom
oldalán. (A negyedik oldal a Szlovák Köztársasághoz tarozik.) Mi pedig részt veszünk
a házak helyreállításában. Az ADRA segélyezte és folyamatosan segélyezi is testvéreinket, de nagyobb felelõsség és feladat az
egyházunkhoz nem tartozó emberek megsegítése. Az ADRA Hungary pályázatot
nyert mintegy 3,5 millió Ft értékben 300
családi ház fertõtlenítésére és kiszárítására.
A munkát a Kelet-magyarországi Speciális
Mentõk csapata végzi el, az anyagi feltételeket és a munka koordinálását az ADRA
és a Sátoraljaújhelyi Gyülekezet végzi.
A napokban folytak tárgyalások a város
vezetésével, és egy héten belül az ADRA
Hungary és Sátoraljaújhely város önkormányzata között együttmûködési megállapodás születik, majd 2,5 hónapon keresztül
folyamatosan dolgozunk az említett családok kárának enyhítéséért. Természetesen
arra is törekszünk, hogy ezeket az embereket
folyamatosan segélyezzük.
Június 17-én jelentõs mennyiségû, és jó
minõségû segélyszállítmányt kaptunk az
ADRÁ-tól: Havasi Zoltán testvérünk a
Budapest-Újbudai Gyülekezetbõl hozta el
két általános iskola gyûjtését: A Kelenvölgyi
Általános Iskola és a 11. kerületi Petõfi Sándor Általános Iskola önként ajánlotta fel,
hogy segít. Ezek az adományok nagy menynyiségben a rendelkezésünkre állnak, és rövid idõn belül kiosztásra kerülnek, párhuzamosan a szárítási munkák megkezdésével.
Szükségünk van további felajánlásokra
is: Bútorokra, háztartási eszközökre, mindenre, ami 300 háztartásban szükséges le-

Fent: Megfeszített munkával folyik a védekezés
Lent: Segélyszállítmány érkezett az ADRÁ-ttól
magyarországi Speciális Mentõés a Kelet-m
csapattól

het! Olyan család is van az érintettek között,
akiket 8 millió Ft kár ért egyetlen éjszaka!
De nem ritka az sem, ahol azért nem tudunk
dolgozni, mert sajnos az ingatlan össze fog
dõlni, vagy le kell bontani.
Szükségünk van az imáitokra! Imádkozzunk egy népként Sátoraljaújhelyért, más
árvízkárosult helyszínek hasonló sorsú embereiért! Imádkozzunk a hazai és a nemzetközi ADRÁ-ért! Nagy teher ez a vállunkon,
de ha összefogunk, és egy népként támogatjuk embertársainkat, Isten csodákra lesz
képes!
Kormos Erik

Folytatódik az árvíz utáni helyreállítás
Sátoraljaújhelyen
Kedves Testvérek!
Örömmel tájékoztatunk Titeket arról,
hogy a múlt héten, Sátoraljaújhelyen,
a Polgármesteri Hivatalban a város
vezetésével folytatott megbeszélésünk
sikerrel zárult. Ennek értelmében az
ADRA International jóvoltából segíteni tudunk az árvíz miatt Sátoraljaújhelyen bajba került embereknek, öszszesen 300 családnak.
Minderről a Zemplén TV is beszámolt. A tudósítás a következő linken
tekinthető meg:
http://www.zemplentv.hu/?p=10537
A tudósításban stratégiai együttműködő partnerünk, a Kelet-magyar-
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országi Speciális Mentőcsapat képviselője, Boda Sándor ad felvilágosítást
a házak kiszárításához használandó
gép működéséről.
A városban tett látogatásunk
alkalmával Kormos Erik lelkipásztor
testvér segítségével végigjártuk azokat
a házakat és városrészeket, ahol problémák vannak. Három ilyen kiszárító
berendezés már működik egy testvérünk házában, aki nagyon jó eredményről számolt be.
Hálásak vagyunk Istennek a vezetéséért!
Bakosné Zohán Tünde
ügyvezető igazgató
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Jelentés a Haitin történt földrengés károsultjainak
megsegítésére beérkezett adományokról
A 2010. január 12-én, a Haitin bekövetkezett tragikus földrengés után, a magyar ADRA adománygyűjtési felhívást tett közzé az AdventInfo hasábjain a túlélők megsegítése és a helyreállítási munkák támogatása érdekében.
Összesen1 551 255 Ft gyűlt össze, amelyet a Magyar Unión keresztül továbbítottunk a
Nemzetközi ADRA által koordinált „Haiti helyreállítási program” támogatására.
Az újjáépítési munkálatokról folyamatosan beszámolunk nektek.
Az alábbiakban közöljük az adományozók névsorát. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támogató testvérnek és gyülekezetnek a nagylelkű adományokat és a keresztényi
együttérzést!
Bakosné Zohán Tünde, ADRA Adventista Szeretetszolgálat Alapítvány, ügyvezető igazgató
F. J. (928-RÓL)
Sz. Á. (928-RÓL)
M. A.
K. L. és NEJE
V. P. és NEJE
K. P. N.
Z. N.
M. A.
V. Pné
Sz. J. és neje
N. Jné
Pesterzsébeti Gyül.
Szerencsi Gyül
Pestlőrinci Gyül. (Fő szláról)
Medgyesegyházi Gyül.
H. I.
Z. Lné
Zs. Lné
K. G. (928-RÓL)
V. A.
Zs. Iné
V. A.
T. Z.
Bné
T. G.
Tné Zs. Á.
T. Mné
Cs Iné
H. Csné
M. J.
B. G.
S. Iné
Sz. L. A.
Sz. L. A.
Sz. L. A.
B. Jné
B. I.
N. G.
Balatonfüredi Gyül.
Battonyai Gyül.
Veszprémi Gyül.
M. A.
Pestlőrinci Gyül. (539-RŐL)
B. Jné (928-RÓL)
Pné E. G. (928-RÓL)
T. P. (928-RÓL)
K. J. (928-RÓL)
T. Gyné (928-RÓL)
H. Áné (928-RÓL)
B. Ané
Vecsési Gyül.
P. Mné
DET adomány, összesített
Péceli Misszió
ÉKG Kórus
F. I.

Medgyesegyháza
Debrecen
Budapest
Budapest
Kunszentmárton
Szeged

20 000 Ft
5 000 Ft
2 000 Ft
20 000 Ft
50 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
10 000 Ft
4 500 Ft
30 000 Ft
55 000 Ft
71 040 Ft
5 000 Ft
3 500 Ft
3 500 Ft
10 000 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft
1 000 Ft
8 000 Ft
3 000 Ft
3 000 Ft
3 000 Ft
50 000 Ft
5 000 Ft
45 6000 Ft
100 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
7 000 Ft
480 460 Ft
31 555 Ft
50 000 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft
50 000 Ft
12 000 Ft
29 700 Ft
100 000 Ft
1 200 Ft
10 000 Ft
5 000 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
15 000 Ft
15 000 Ft
3 500 Ft
1 000 Ft
2 000 Ft
136 200 Ft
10 000 Ft
7 500 Ft
5 000 Ft

2120 DK
Budapest VII.
Albertirsa
Budapest XX.
Szerencs
Budapest XVIII.
Medgyesegyháza
Ráckeve
Vecsés
Vecsés
Budapest XVII.
Szeged
Budapest III.
Budapest III.
Váci fiók
Vecsés
Vecsés
Vecsés
Hajdúszoboszló
Hajdószoboszló
Fehérgyarmat
Budapest III.
Csongrád megye
Békés
Segélykoncert Haiti, Budapest
Segélykoncert Haiti, Budapest
Segélykoncert Haiti, Budapest
Nyírtura
Budapest XVI.
Csongrád megye
Balatonfüred
Battonya
Veszprém
Barcs
BP. XVIII.
Magyarcsanád
Debrecen
Debrecen
Budapest
Budapest XVIII.
Budapest XVIII.
Budapest
Vecsés
Budapest
tizedcédulákon
Pécel
Budapest (unióhoz érkezett)

2010. április 29-én lezárva

1 551 255 Ft

A Pasztuhov család
segélykérõ levele
„Legkisebb gyermekünk Juditka, 2000 óta
gerincvelõ daganatos betegségben szenved.
Jelenlegi állapota stabilnak mondható, de a
tumor az évek múltával fokozatosan súlyosabb
tüneteket idéz elõ. Az elmúlt idõszakban
– utoljára 2009. december végén, ez év január
elején – többször került lélegeztetõgépre, súlyos tüdõgyulladás miatt. (...)
Mivel a Juditka számára felajánlott
mûtétet a várható magas kockázat miatt nem
fogadtuk el, 2000 óta sokféle gyógyászati
módszerrel próbálkoztunk. Az úgynevezett
Gerson-terápia keretein belül a bio zöldség- és
gyümölcsalapanyagokat ledaráljuk, majd
kipréseljük. Így a kislány mindig frissen
préselt sárgarépa-, saláta- és narancslevet
fogyaszt. Ezen kívül 10 éve issza a NONI
készítményt és a FLAVIN gyümölcskivonatot.
(...)
Folyamatosan próbálkozunk új gyógyászati eljárásokkal. Ez év május 7. óta a
CERAGEM Master gyógyászati segédeszközt
használjuk Nyíregyházán, a CERAGEM központban. Ez egy gyógymasszázs ágy, amely
– a mindennapos használat során – fellazítja a
gerincoszlop mentén letapadt izmokat, csökkenti az idegpályákra nehezedõ nyomást,
valamint akupresszúrás és moxa hatással
serkenti a belsõ szervek mûködését. Heti 6
alkalommal járunk kezelésre. Ezalatt a rövid
idõ alatt is több jótékony hatást tapasztaltunk:
éjszaka mélyebben és nyugodtabban alszik,
emiatt napközben jobb a közérzete és a kedélyállapota. A készülék használata közben és
után megindul a vérkeringés az alsó végtagokban és a lábfejekben, jól felmelegszik. A lábai
nem görcsölnek a készülék használatával, ezért
a fájdalmai csökkennek. Az idõváltozás (fronthatás) nem viseli meg annyira a szervezetét,
mint korábban. A tartós javulás érdekében a
készüléket mindennap, sõt naponta több alkalommal is kellene használnia. Juditkának az a
vágya, hogy a többi gyermekhez hasonlóan játszani, járni és szaladgálni tudjon. A masszázságy ára kb. 700 000 Ft, melyet a család önerõbõl nem tud elõteremteni.
Kérjük az ADRA Alapítványt, hogy lehetõségeihez mérten támogassa Juditkát a
CERAGEM masszázságy megvásárlásában.
Köszönjük a rengeteg levelet, képeslapot és
bíztatást, amely reményt ad mindannyiunknak
a mindennapos küzdelmekben. Reménykedünk, hogy Juditka állapota továbbra is javulni
fog.
Köszönettel:
Gyalog Erika édesanya és Juditka”
Kérünk benneteket testvéreink,
hogy lehetõségeitekhez mérten
támogassátok ezt a sokat szenvedett
családot, hogy a gyógyító masszázságyat
megvásárolhassák Juditka részére!
Adományaitokat az ADRA Alapítvány
Segélyezési Alapjára várjuk
„Juditka gyógykezelésére” megjegyzéssel:
OTP Bank Rt. 11707024–20430928
Adra Iroda

11

AdventInfo

Közérdekû unióbizottsági döntések
A Nõi Szolgálatok Osztályának vezetését évek óta nagyszerû szolgálattal Pócsi
Lászlóné lelkipásztor végezte. Munkáját
ezúton is szeretnénk megköszönni. Mivel
testvérünk nyugdíjba megy, kérte az
Unióbizottságot, gondoskodjon az osztály
vezetésének kérdésérõl. Ezért az Unióbizottság elhatározta, hogy a Nõi Szolgálatok Osztálya vezetõjének Csergedi-Nagy
Évát választja meg.

Az Unióbizottság még a ciklus elején
hozott egy döntést, amit most megerõsített, mely szerint összevonja egy intézménnyé a Gyulai Szeretetotthont és a
Tassi Szeretetotthont. Az összevont intézmény irányításával Tóth Sándor uniótitkár
testvért bízta meg a bizottság.
Az összevont intézmény két telephelye Tass és Gyula. A tassi telephely
vezetésével továbbra is Komlódi Lajosné
testvérnõt bízta meg a bizottság, aki
hosszú évek óta nagy szakmai tudással
vezeti a szeretetotthont.
Mint ismeretes, néhány éve a Gyulai
Szeretetotthon nehéz helyzetbe került.
Ekkor az Unióbizottság Komlódi Lajosné
testvérnõt bízta meg ideiglenesen a
vezetéssel, akinek sikerült stabilizálni az
otthon mûködését. Szolgálatát ezúton is
szeretnénk megköszönni. Mivel a megbízatás és a testvérnõ vállalása is ideiglenes
vezetésre szólt, az Unióbizottság pályázatot írt ki a szeretetotthon vezetésére. A
pályázat eredményes volt, így a Gyulai
Szeretetotthon vezetõjének Döbrei Gáborné testvérnõt választotta az Unióbizottság.
A döntések értelmében tehát a két otthon vezetõje Tóth Sándor testvér irányításával végzi szolgálatát.

Az Unióbizottság az utóbbi üléseken
többek között a Balatonlellei Advent
Konferenciai Központ helyzetérõl is tárgyalt.
Az elmúlt években az Összeadtalak
Alapítvány mûködtetése alatt tovább fej-

lõdött a központ. A konferenciai központ
vezetése, dolgozói sokat tettek azért, hogy
„Lelle” megmaradhasson számunkra.
Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált annak
szükségessége, hogy nagyobb figyelmet
kapjon az egyház vezetése részérõl is.
A Magyar Unió tejes mértékben elkötelezett a konferenciai központ további
mûködtetésében. Errõl a tényrõl árulkodik
az a néhány unióbizottsági határozat,
amelyet hoztunk az elmúlt hónapokban,
miszerint továbbra is, és hosszú távon az
egyház missziós lehetõségei között tartjuk
számon „Lellét”. Errõl már beszámoltunk
az AdventInfo olvasói számára.
A néhány héttel ezelõtt megtartott
évenkénti képviselõgyûlésen elhangzott
unióelnöki jelentésre reagálva néhány
testvér (közöttük Összeadtalak Alapítvány Kuratóriumi tagok is) kifejezte kérését, hogy az unió határozott lépéseket
tegyen a konferenciai központ használhatóbbá tétele érdekében, illetve tekintsük
azt az egyház intézményének.
Közvetlenül a gyûlés után megtartott
bizottsági ülésen az Unióbizottság hozott
néhány határozatot. Ezek szerint az intézmény vezetésére pályázatot ír ki az unió,
és az így kiválasztott vezetõ az egyház
alkalmazásában, mint az egyház intézmé-

nyének vezetõje fogja ellátni vezetõi szolgálatát.
A bizottság természetesen tisztában
van a konferenciai központ hiányosságaival, amelyek megoldásához további
anyagi források szükségesek. Ezek felkutatására, a konferenciai központ felújításához szükséges elképzelések összegyûjtésére egy bizottságot hozott létre,
melynek vezetésével a bizottság az unió
elnökét bízta meg. Ennek a bizottságnak
2010. szeptember 15-ig kell javaslatot
tennie a felújítás, fejlesztés elképzeléseire
vonatkozóan.

Az Unióbizottság dr. Tokics Imre lelkipásztort választotta az Adventista-Zsidó
Barátság koordinátorának. A koordinátor
feladata, hogy az unió területén összegyûjtse azokat a kezdeményezéseket,
amelyeket gyülekezeteink, gyülekezeti
tagjaink indítottak a zsidó származású
barátainkkal való kapcsolat ápolására.
Feladata továbbá, hogy a Generál Konferencia által kinevezett koordinátor testvérrel a kapcsolatot ápolja, a magyarországi testvérek részére információt,
képzést szervezzen.
-it-

Pályázati felhívás
Az Unióbizottság elhatározta, hogy pályázatot ír ki
a Balatonlellei Advent Konferenciai Központ vezetői munkájának ellátására.
Pályázati feltétel: lelkészi vagy nyugdíjas
lelkészi státusz, vezetői tapasztalat,
a Balatonlellei Advent Konferenciai
Központ iránti elkötelezettség.
Feladata: a konferenciai központ folyamatos működtetése, programjainak
szervezése az egyház programjaival
összhangban.

A pályázat leadási határideje:
2010. szeptember 1.
A pályázatot az uniótitkárnak címezve
kérjük beadni (Tóth Sándor, Hetednapi
Adventista Egyház, 2119 Pécel,
Ráday u. 12.).
A munkakör 2011. január 1-jétől
tölthető be.

Munkáltatója a Magyar Unió.
Fizetése: egyházi fizetési besorolás
szerinti 110%.

A Magyar Unió elnöksége

F E L H Í VÁ S –

Kérjük, hogy a traktátkezelők a következő, negyedik negyedévi bibliatanulmányok megrendelésében bekövetkező változásokat legkésőbb augusztus 31-ig
legyenek szívesek jelezni. Mivel a tanulmányokat időben kívánjuk postára adni, a megadott
határidő után beérkezett módosításokat sajnos már nem áll módunkban figyelembe venni.
Fenyvesiné Varga Eszter, terjesztésért felelős ügyintéző
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