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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Imaházavatás és keresztségi
istentisztelet Érden
2010. október 16-a
a ünnepi alkalom volt az
Érdi Gyülekezet életében. Kétszeresen is
ünnepelt közösségünk, mert délelõtt a
hosszú évek kemény munkája nyomán
elkészült imaházunkat szentelhettük fel az
Úrnak, délután pedig keresztségi istentisztelet keretében négy fiatal szövetségkötésének lehettünk tanúi.
Az ünnepélyes istentiszteletünk meghívott
vendége volt T. Mészáros András Érd város
polgármestere, dr. Aradszky András országgyûlési képviselõ, Szabó Mihály görög katolikus, Dr. Vassné Baki Ilona református és
Fórizs Gyula Zsolt baptista lelkipásztor. Rövid
köszöntéseik keretében valamennyien örömüket és tiszteletüket fejezték ki, hogy Istennek
ilyen szép, nevéhez méltó házat emeltünk.
Egyházunkat Ócsai Tamás unióelnök és a
DET elnöksége képviselte: dr. Õsz-Farkas Ernõ
elnök, Bihari Csaba titkár, valamint dr. Deák
Judit pénztáros. Szívesen látott vendégként
üdvözöltük a gyülekezetünkben korábban szolgálatot teljesítõ lelkészeket, Stuber Györgyöt,
Mayor Zoltánt, Egerváriné Kökényes Zsuzsát,
akik megtisztelõ jelenlétükkel végigkísérték e

Az érdi kórus szolgálata

Áldáskérõ
imádság

szép szombatnap eseményeit. Az
ünnepélyes istentiszteletek szervezését, vezetését Zarka Péter,
gyülekezetünk jelenlegi lelkésze
végezte.
Jólesõ érzés volt egy kis
idõre megpihenni, visszatekinteni az eltelt idõre, és hálát adni
a sok jóért, a gondoskodásért,
amivel Isten oly gazdagon elhalmozott bennünket. A gyülekezet
történetérõl szóló krónikát Zarka
Péter lelkész olvasta fel, melybõl
nyilvánvalóvá vált az Úr gondoskodó szeretete népe iránt,
hiszen azon a telken épülhetett
T. Mészáros András Érd polgármestere köszönti az
fel új imaházunk, amelyet az
ünneplõ gyülekezetet
1960-as évek elején vettek el
egyházunktól. Az elkészült imaGyülekezetünk testvérnõi gondoskodtak
ház szép példája a testvéri összefogásnak. Az
imaház építésének terve az akkori körülmé- róla, hogy a megjelent vendégek a lelki
nyek között ugyanis irreális elképzelésnek tûnt. táplálék mellé testi eledelt is kapjanak.
Délután a három igeszolgálattól, valamint
Az Úr kegyelme azonban végtelen az Õt félõk
iránt, és adott nagy hittel és elkötelezettséggel a vers-, ének- és kórusszolgálatok sokaságától
bíró embereket, adakozó lelkületet, felhasznált kicsit hosszúra nyúló keresztségi istentiszteleönkormányzati tisztségviselõket, megsokszo- tet a szeretet légköre hatotta át. Megható volt a
rozta fizikai erejét a testvéri közösségnek, keresztelendõ fiatalok fehér ruhában elõadott
hogy megtegye a szinte erõ felettit, és fel- közös éneke. Ócsai Angélát Ócsai Tamás keépüljön az imádság háza Érden, hirdetve resztelte nagy örömmel, mivel õ távolabbi rokona. Buj Gabriella, Megyeri Bettina és Sinka
Istenünk végtelen szeretetét és nagyságát.
Az istentisztelet ünnepélyességét meg- Krisztina keresztelését Zarka Péter végezte,
hitt, a testvérek által írt költemények, Isten mint gyülekezetük lelkésze.
A négy fiatal szövetségkötésének az ÉKG
nagy nevét magasztaló énekszólók, hálát
kifejezõ duettek, és Isten iránti hódolatot kórus is tanúja volt, akik énekükkel színesebbé
kifejezõ kórusszámok fokozták. Isten Igéjét tették a szolgálatok palettáját.
Megható pillanat volt, mikor a medencéÓcsai Tamás unióelnök tolmácsolta számunkra, az avatási szertartást dr. Õsz-Farkas ben álló Zarka Péter lelkész hívására négyen
jöttek elõre a medencéhez – hárman az érdi
Ernõ, a DET elnöke vezette.
gyülekezetbõl –, kifejezve keresztségi szándékukat. Értük a lelkész imát mondott.
Az istentisztelet végeztével ismét vendégül láttuk a jelenlévõket. Miután vendégeink
már útra keltek, alázatos lélekkel és hálás szívvel csendesedtünk el, s a szolgálatok közt elhangzó, Szûcs Balázs által írt költemény szavai
csengtek a fülemben:
„S ma itt állunk e hajlékban, Uram, köszönjük! / Téged illet dicséret, Uram nem érdemeljük. / Csendes szívvel esdeklünk, e gyülekezet váljon otthonunkká; / Istenünk Te tedd e
helyet, az IMÁDSÁGNAK HÁZÁVÁ!”

A négy keresztelendõ
szolgálata a keresztség elõtt

Szûcsné Búzás Ibolya
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Itt vagyok, engem küldj!
2010. augusztus 25–28. között
Orosháza Gyopárosfürdõn tartotta
kongresszusát az ASI Magyarország.
A konferencia témájául a ma legaktuálisabbat választottuk: aratókat képezni és
küldeni Jézus aratásába.
Több mint ötvenen döntöttek úgy,
hogy részt vesznek ezen az alkalmon.
A korábbiakhoz hasonlóan ez az ASI
találkozó is a lelkesítõ tapasztalatcsere és
élményszerzés jegyében telt. Megosztottuk egymással a lélekmenés munkájában
szerzett tapasztalatainkat, közös imádságban vettünk részt. Sok beszámolót hallhattunk, hogy az elmúlt évben milyen

A szombati program résztvevõi az
orosházi imaházban

pályázatok valósultak meg az ASI támogatásával.
Jó volt látni, milyen sokszínûen lehet
végezni a lélekmentés munkáját. Különösen nagy élmény volt látni, hogy a fiataljaink milyen fontosnak érzik a szolgálat
lehetõségét.
Victor Pires, a kaliforniai It Is Written
[Meg van írva] televízió pénztárosa és
egyik vezetõje volt az egyik fõelõadónk.
Arra szólított fel bennünket, hogy szolgáljunk. Döntsünk mindennap Isten mellett: „Itt vagyok, hogy cselekedjem a Te
akaratodat, ó Isten!”
Lowell Hargreaves, az Amazing Facts
munkatársa volt a másik fõelõadója az
idei kongresszusnak. Hatrészes sorozatot
tartott a közelgõ válságról és az arra való
felkészülésrõl.
Hegyes Horváth Géza TET elnök
beszélt a laikusok szerepérõl az egyház
missziójában és a jelekrõl, mint motivációs tényezõrõl.
A hatékony egészségügyi misszió
gyakorlatáról Csengei Károly tartott elõadást, de hallhattunk beszámolót a bibliamunkás szolgálatról is.
Teresa és Michael Hargreaves beszámolt a gyermekek közötti misszió lehetõségeirõl.

Határok nélkül
Magyar adventisták találkozója
Kárpátalján
Ez év szeptember 11-e különös szombat
volt a Kárpátalján élõ magyar és ukrán
anyanyelvû, valamint mintegy 30 Magyarországon élõ adventista testvér számára. A beregszászi szabadtéri színház
adott helyet a több mint 400 fõs adventista
és nem adventista vendégként jelenlévõ
gyülekezetnek.
Az egyház helyi vezetõinek képviseletében Borisz Korzosz területi elnök és
Mihalkovszki területi pénztáros üdvözölte
az egybegyûlt testvéri közösséget. Magyar részrõl Pircsák Illés, a kárpátaljai
kisebbség képviselõje, a fordítói szolgálatban közremûködõ dr. Pircsák Albert
teológus, valamint Horvát Pál Beregszász
és környékén szolgálatot teljesítõ lelkész
vett részt. A szombatiskola átvételében
Farkas Gyõzõ beregrákosi lelkész szolgált.
Az istentiszteletek alkalmait a fehérgyarmati és az iloncai fúvószenekar,
valamint a Munkácsi Gyülekezet kórusa
tette színesebbé. Megható és új színfolt
volt a két lelkész testvér, Pircsák Illés és
Horvát Pál duettje. Sok egyéni vers és

A Magyar Unió képviseletében Tóth
Sándor uniótitkár (jobbra) hirdeti az
igét. Fordítója dr. Pircsák Albert (balra)
énekszolgálat hangzott el. Magyar részrõl
Horváth Sándor Sopronból és Szabó
János Miskolcról szolgálták az Urat énekszámmal és versekkel.
A Magyar Unió Tóth Sándor uniótitkár jelenlétével képviseltette magát, aki
a délelõtti istentiszteletben Tit 2:11-13
versei alapján a gyakorlati keresztényi
élet megvalósítására buzdított. Délután
Pócsi László nyugdíjas lelkipásztor Mt
24:44 alapján a készenlét fontosságát és
megvalósításának a Szentlélek Úr Isten
részérõl történõ munkáját vázolta.
Magyar részrõl nemcsak jelenlétünkkel támogattuk a Kárpátalján élõ adventista testvéreinket, hanem mintegy 500
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A kongresszus fõelõadója, Victor Pires
és fordítója
A szombatot az Orosházi Gyülekezetben töltöttük, ahol több mint 110-en
gyûltünk össze, hogy közösen szolgálva
dicsõítsük Istent.
Mindenki számára lelkesítõ és szolgálatra felhívó volt az idei kongresszus.
A sok szolgálat és igehirdetés mind arra
buzdított bennünket, hogy most cselekedjünk.
A programokról készült hangfelvételeket a www.asi-hungary.org honlapról
lehet letölteni.
Szeretettel ajánlom figyelmetekbe ezt
a lehetõséget, ha úgy érzitek, hogy egy kis
bíztatásra és megerõsödésre vágytok a
missziómunkában.
Csengei Károly
ezer forint pénzadománnyal is, melynek
nagyobb részét egy magyar honban élõ
testvér küldte. Ezt az összeget az Ukrán
Terület ugyanilyen értékû összeggel egészíti ki, ami a nagyberegi imaház építésére fordítandó célirányos adomány.
A jövõ évi találkozó megrendezését
illetõen azt tervezzük, hogy 1000 meghívót osztunk szét a környezõ ukrán településeken élõk részére.
Az immáron 7. alkalommal megrendezett, „Határok nélkül” címmel jelzett
találkozó lélekemlõ és örömteli volt minden résztvevõ számára.
Pócsi László
A találkozó résztvevõinek
egy csoportja

(A konferenciáról Horváth Sándor testvértõl is
kaptunk egy beszámolót, ami honlapunkon olvasható:
www.adventista.hu)
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Gyermekkonferencia Budapesten
Az elõzõ év óriási sikerén felbuzdulva,
2010. szeptember 18-á
án ismét
megrendeztük a Gyermekkonferenciát,
melynek helyszíne az ország legnagyobb gyülekezete, a Terézvárosi
Gyülekezet volt. Ezen a napon a különféle területi és gyülekezeti programok
(Biblia próbaleíró, Hitéleti nap, sátoros
evangelizáció) miatt alacsony volt a
részvétel.

folyó gyermekszolgálati munkáról. Köszönjük a beszámolót G. Tóth Anitának
(Pécel), Kovács Zsuzsannának (Újbuda)
és Csabai Emesének (Terézváros).
Örömmel hallgattuk a DET gyermekszolgálatokért felelõs megbízott vezetõjének, Bodnár Jánosné Zsókának beszámolóját egy olyan gyülekezet gyermekmunkájáról, ahol még 3-4 évvel ezelõtt
egyetlen gyermek sem volt. Sok áldozattal, munkával és legfõképpen a gyermeDélután 14-16 óra között került sor a jelen kek iránti nagy szeretettel szervezte meg,
levõ gyülekezetek gyermekcsapatainak hogy Pestszentlõrincen legyen gyermekbemutatkozására. Gondosan válogatott, foglalkoztató a gyülekezetnél. Az önkorszépen elõkészített volt a Péceli Misszió mányzattal együttmûködve, sok lelegyermekeinek bemutatkozása. Magas ménnyel megindult a gyermekmunka,
színvonalú volt az Újbudai Gyülekezet aminek következtében egész népes gyermûsora, a versmondó és zenei szolgálat. mekcsapat verbuválódott helyben. A gyerÖröm volt számunkra, ahogyan a Teréz- mekek fõleg óvodáskorúak, de hisszük,
városi Gyülekezet gyermekei bemutat- hogy meggyökereznek és megmaradnak
koztak. Megható volt látni, ahogyan a a gyülekezetben.
Megemlékeztünk arról, hogy hasonlószülõk beálltak a gyermekeik mögé, és
an indult meg egy másik „gyermektelen”
segítették, bátorították a kicsinyeket.
A gyermektanítók bemutatták csapa- gyülekezetben a gyermekmunka, Karantukat, és beszámoltak a gyülekezetükben csi Ilonka fáradozásával.
Õszinte sajnálatunkat kell kifejeznünk,
A Terézvárosi Gyülekezet bemutatkozása
hogy – bár a Budapest
környéki és budapesti
gyülekezeti lelkipásztorok idõben kiértesítést kaptak – alacsony
volt a részvétel. Ennek
kárát a gyermekeink
látják, hiszen nekik óriási élmény összegyülekezni, megismerkedni.

Presbiterszentelés Nyíregyházán
Árvai Tamás lelkészgyakornok és Árvai
Pálma segédlelkész ünnepélyes presbiterszentelésére került sor Nyíregyházán
2010. szeptember 25-én. Testvéreink immáron egy éve szolgálnak a TET nyíregyházi körzetében.
Az ünnepélyes alkalmon Hegyes
Horváth Géza lelkész, területi elnök Isten
megdicsõítésére hívta fel a figyelmet. A
felszentelés cselekményében a körzet
presbiterein kívül Csergedi-Nagy György
lelkész (Marosvásárhely), Árvai Pálma
édesapja is részt vett. Ez alkalommal a
zsúfolásig megtelt nyíregyházi imaházban
számos Istent dicsõítõ szolgálat hangzott
el a körzet gyülekezeteibõl érkezett testvérek közremûködésével.
A délutáni alkalommal összevont ünnepélyes õszi hálaadó istentiszteletet tartottak e lelkészi körzethez tartozó gyülekezetek: Nyíregyháza, Nyírpazony, Nagykálló, Biri, Nyírtura és Nyírbogdány.

Hegyes Horváth Géza területi elnök kéri
imában Isten áldását Árvai Tamás és
Pálma szolgálatára
Presbiterré szentelt testvéreink további szolgálatára és a körzet gyülekezeteire
is Isten gazdag áldását kívánjuk!

Egerváriné Kökényes Zsuzsa osztályvezetõ szól az egybegyûltekhez
Sokszor életre szóló barátságok születnek
egy-egy ilyen eseményen, amikor nemcsak azt tudják bemutatni, hogy mire
képesek, hogyan dicsõítik Jézust, hanem
érzik, mennyire fontosak nekünk. Gyermekeink a legelsõ és legfontosabb miszszióterület. A velük való türelmes bánásmód és az, hogy gyöngéden és tapintatosan kezeljük õket a gyülekezetben
– még a kissé nehezebben nevelhetõeket
is – tökéletesen megegyezik Jézus Krisztusnak a gyermekekre vonatkozó határozott parancsaival.
Köszönjük a Terézvárosi Gyülekezetnek, hogy az egész épületet rendelkezésünkre bocsátotta ezen a délutánon. Reméljük, hogy a jövõ esztendõben sokkal
nagyobb lesz a lelkészek és gyermektanítók lelkesedése. Mert a gyermekkonferencia nagy öröm! Ameddig élhetünk
ezzel a lehetõséggel, éljünk vele!
Egerváriné Kökényes Zsuzsa
osztályvezetõ

Presbiterszentelés
Csepelen
2010. május 22. ünnepélyes alkalom volt
a Csepeli Gyülekezet életében. Ezen a
napon tanúi lehettünk Schmidt József
testvér presbiterré szentelésének.
Az eseményen dr. Tokics Imre lelkész
testvér prédikációja készítette fel a presbitert jövõbeli szolgálatára. A felszentelési imát Bihari Csaba DET titkár mondta
el, az ott megjelent presbiter testvérekkel
együtt.
Örömteli alkalmunkat a Rákoscsabai
Gyülekezet kórusának szolgálatai tették
mindannyiunk számára még áldásosabbá.
Felszentelt testvérünk életére és szolgálatára szeretettel kívánjuk Isten gazdag
áldását!

Szilasi Zoltán, lelkész mentor
V. N.
3
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Vetés és aratás
A Dunamelléki Egyházterület Képviselõgyûlésének beszámolója
2010. október 17-é
én az egyházterület
alkotmányával összhangban megrendezésre került az egyházterület
Képviselõgyûlése, melyen 110
gyülekezeti tisztségviselõ, lelkész és
területi, illetve unióbizottsági tag vett
részt.
A Magyar Unió képviseletében jelen volt
Ócsai Tamás, az unió elnöke – aki a kezdõ
áhítatot tartotta –, Tóth Sándor, az unió
tikára és Zólyomi Renáta, az unió pénztárosa. Az áhítatot követõen, melyben az
unió elnöke az 1Kor 12. fejezetében található képpel szemléltette a tagok, a gyülekezetek, az egyházterületek és az unió
„egymásrautaltságát”, a küldöttek ketteshármas csoportokban imádkoztak egymásért.
Az egyházterület elnökségének beszámolói a 2009. október–2010. szeptember
30. közötti idõszakban, az egyházterületen folyó munkáról szóltak.

„»Akik könnyezve vetettek, ujjongva
arassanak! Aki sírva indul, mikor vetõmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit
hozza!« (Zsolt 126:5-6) – kezdte beszámolóját dr. Õsz-Farkas Ernõ, a terület
elnöke. – Minden visszatekintés a hálaadás alkalma. Istené a vetõmag és a föld,
a vetés és az aratás. Az ember tapasztalata azonban változó. Sokszor csak a kemény talajt láttuk, a maroknyi vetõmagot,
és azt mondtuk, ebbõl soha nem lesz kéve.
Ha az emberi erõfeszítések oldaláról közelítjük meg a munkát, nem csoda, ha
látjuk a gyengeségeket, hibákat, fogyatékosságot és sírunk. Lehet sírni, ha közben
visszük a magot, és nem állunk meg. Sírhatunk, ha úgy vetünk, hogy közben hitben látjuk Isten ígéreteinek teljesedését:
egy nap ujjongva megérkezünk, megszámlálhatatlan kévékkel.
Az elmúlt egyéves idõszakban vetettünk és könnyeztünk; úgy vetettünk, hogy
kévét is látunk. Az aratásnak nincs vége,

A Képviselõgyûlés résztvevõi

Dr. Õsz-F
Farkas Ernõ területi elnök
de a termés zsengéje elõrevetíti a kévék
sokaságát.
Az egyházterület a 3 éves ciklusának
tevékenységi tervét ApCsel 11-13. fejezeteire alapozta, az Antiókhiai gyülekezet
modelljét követve: 1) A misszió koordinálása; 2) A gyülekezeti élet támogatása;
3) A lelkészkar szervezése.”
A beszámolók teljes terjedelemben
megtalálhatóak a Dunamelléki Egyházterület honlapján a gyülekezeti dokumentumok között, továbbá eljuttatjuk a gyülekezetek tisztségviselõihez is, a Hírhálón keresztül.
A beszámolók után újra az imáé volt a
„fõszerep”, majd a jelen levõ testvérek
tették fel kérdéseiket és mondták el észrevételeiket. Ekkor köszöntötte a résztvevõket Hegyes Horvát Géza, a Tiszavidéki
Egyházterület elnöke, aki az egyházterület meghívására jelen volt a programon.
A délutáni alkalommal az egyházterület elnöke a 2011-es év missziós tervét
ismertette a jelenlevõkkel, mellyel kapcsolatban elmondhatták véleményüket a
küldöttek. Köszönettel tartozunk a testvéreknek az értékes javaslatokért, észrevételekért, és figyelembe vesszük azokat.
DET

Hármas ünnep Kiskõrösön
2010. szeptember 11-én hármas örömünnepben volt részük a kiskõrösieknek.
Dr. Deák Judit testvérnõ ezen a napon
indította el a körzet szolgálatában a Gyürüs
házaspárt. Mondanivalójának középpontjában az Isten és az emberek iránti elköte-

lezettség és az önzetlen, feltétel nélküli
szeretet állt. Így indította útnak Istvánt, aki
elsõsorban Solt, Kiskõrös és Kiskunhalas
lelki növekedéséért, Panni pedig a Dunaújvárosi csoport újraindításáért felelõs.
Természetesen egymást segítik, támogatják munkájukban az egész körzet
területén.
A másik csodálatos esemény négy
aranyos személy keresztsége volt. Bácskai
Hajnalka, Csilla és Gábor, valamint Farkas
Renáta ezen a napon pecsételte meg
szövetségét, és mondta ki a végsõ IGEN-t
Istennek. És hogy örömünk teljes legyen,
Hajnalka és Gábor az Istennel kötött
szövetség után az egymással kötött szövetséget is megpecsételte az Úr Jézus elõtt.
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Áldást kérõ imát mondott és a keresztelés szolgálatát is Gyürüs István testvér
végezte.
Kérjük Istent, aki elkezdte ezt a kiváltképpen való jó dolgot, hogy fejezze is
azt be az Õ Szentlelke által, és mi emberek
bizonyuljunk jó eszközöknek az Õ szolgálatában!
GyüPa
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Keresztség a Fiatalok Jézusért Táborban
A Fiatalok Jézusért Tábor keretében
örömteli eseménynek lehettünk részesei.
Bagi Anikót, Kis Bettinát és Vita Zsanettet a Szentlélek arra a döntésre késztette,
hogy átadják életüket Jézusnak.
A keresztségi istentiszteletet 2010.
augusztus 14-én, a békési imaházban tartották. A keresztségen az összes táborlakó
és nagyon sok vendég vett részt. A fiatalokat Hegyes Horváth Géza, a terület

elnöke keresztelte meg. A három lány
néhány óra múlva már újjászületve és
megújult erõvel folytatta az evangelizációs munkát, hogy minél több embert
vezethessenek Krisztushoz.
Isten áldását kívánjuk Anikó, Betti és
Zsanett életére!
Hegyi Kriszta

Keresztségi ünnepély Tatabányán

2010. szeptember 11-én délelõtt nagy
öröme volt a Tatabányai Gyülekezetnek.
Hárman keresztelkedtek meg, adták át
életüket az Úr Jézusnak. Közöttük van az
a fiatalasszony is, aki márciusban édesanyja lakásából, a nyolcadik emeletrõl

esett ki. Érte az egész gyülekezet
buzgón imádkozott, noha elõtte
még nem ismertük õt közelebbrõl.
Isten
valóban
csodaképpen
mentette meg az életét, és segítette
el elõször az érte imádkozó közösséghez, végül Jézus Krisztushoz. Vele együtt döntött Jézus
mellett egyik sógora is.
Külön öröm, hogy a négy éve
elindult kórusmisszió által is megszólított a Szentlélek egy kedves
tanárnõt, aki szintén szövetséget
kötött az Úrral.
A keresztségi szertartást Szõllõsi Béla testvér végezte a gyülekezet udvarán, ahol egy szolgálatkész adventista házaspár jóvoltából
felálíthattunk egy keresztelõ-medencét.
Gazdag ének- és zenei program tette
felemelõvé az ünnepélyt, amelynek végén
a balesetet szenvedett fiatalasszony két

kisgyermekének bemutatására is sor
került. A zsúfolásig megtelt imateremben
Szõllõsi Béla és Egerváriné Kökényes
Zsuzsa testvérek hirdették Isten Igéjét.
Kedves új testvéreinknek Isten vezetését és gazdag áldását kívánjuk!
E. K. Zs.
(Az eseményrõl Szõllõsi Béla testvér is írt
beszámolót, ami honlapunkon olvasható.)

 Az Adventista félóra következő
műsorát november 12-én
13.30-kor sugározza az MR1
Kossuth Rádió.
 Az AdventInfo következő száma
november 27-én jelenik meg.
Híranyagaink teljes terjedelmükben
olvashatóak az egyház hivatalos
honlapján: www.adventista.hu

Szövetségkötés Debrecenben

Keresztség Sopronban

2010. szeptember 4-én délelõtt keresztségi istentiszteletet tartottunk Debrecenben. Matlák Timea és Csere László kötött
szövetséget az Úr Jézus Krisztussal.
Az ünnepélyes alkalom szépségét és áhítatát növelte a
White kórus, illetve a hévízi és hajdúhadházi kórus szolgálata.
Isten áldását kívánjuk testvéreink életére!
Sz. J.

Nagy örömben volt részünk
2010. augusztus 28-án, mert
egy drága lélek, Lampert
László kötött szövetséget az
Úrral.
A keresztségi szertartást
ünnepélyes, bensõséges keretek között Kalocsai Tamás
lelkész testvér végezte. Az
Igébõl szolgált Molnár András nyugalmazott lelkész. Az
ünnepélyt Farkas Ilona testvérnõ és dr. Nyári Éva szolgálata tette még emlékezetesebbé.
Lampert László testvérünk már korábban is hallott a bibliai igazságokról, azonban a
Bibliai Szabadegyetemre járva döntött az Úr Jézus mellett.
Adja jó Atyánk, hogy a soproni testvérek körében is igazi,
testvéri közösségre találjon. Együttesen kérjük az Urat, hogy
tegye áldássá életét, s igaz, hûséges gyermekeként éljük napjainkat, várva drága Jézusunk dicsõséges visszajövetelét.
Horváth Sándor
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Keresztség elõtt
Mindig a várakozás ideje a legszebb. A
megtérés utáni hónapok, amiket Isten
Igéjének kutatásával és törvényeinek
megértésével töltesz. A nagy nap elõtti
hetek, amikor mindenkinek arról beszélsz, milyen boldog vagy, hiszen nemsokára egy új ember leszel.
A péntek este, amikor nem tudsz aludni az izgatottságtól, és harmadjára is
átgondolod a holnapot, hogy minden
rendben legyen.
(...)
...a lelkész a bátyádat és téged szólít.
Majd az ének alatt elindultok a meden-

cébe. Belelépve megérzed,
milyen kellemesen meleg a
víz. Remeg a lábad és hevesen
ver a szíved (de nem úgy, mint
amikor felelned kellene töribõl, pedig nem tanultál arra az
órára). Hallgatod az igeverset,
majd a szívedre rakod a kezeidet és a lelkész azt mondja,
hogy: „…az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében…”.
A bemerítés pillanata pedig még ennél is szebb! Leírhatatlan…
Szeptember 11-én, Kecskeméten, 10
fiatalnak ebben a csodálatos élményben
volt része. Boldogan kötöttünk szövet-

Megtört a jég Cegléden!
Szerencsére nem szó szerint, de mégis
nagy esemény történt! 2010. október 9-én
délután keresztségi istentiszteletre gyûltünk össze egy ceglédi ház udvarán. A
közösség életében 14 év után elõször döntött úgy egy drága lélek, Haskóné Kiss
Anita, hogy életét leteszi Krisztus kezébe,
és vele fog járni a továbbiakban.
Anita tavaly októberben kezdett el
járni barátnõjével egy evangelizációs
sorozatra, amelyet Kormos Tivadar lelkipásztor tartott a város mûvelõdési
házában. Szívében egyre nagyobb vágyat
érzett, hogy még jobban megismerje Isten

igazságát. Idén februárban eldöntötte,
hogy szeretne megkeresztelkedni, és ettõl

A te hitednek vallomására
2010. március 6-án különösen szép szombatja volt a Berettyóújfalui Gyülekezetünknek. Ezen a napon nyert felvételt
hitvallás alapján a gyülekezetbe Szónya
József, Körösszegapátiban élõ testvérünk.
Felesége, Katika, 2002-ben, Debrecenben
keresztelkedett Farkas Attila lelkész
testvérünkkel, aki azóta a család barátja,
és nagyon örült, hogy a Szónya család
immár teljes lett az Úrban is.

A délelõtti istentiszteleten Farkas
Attila beszélt arról, hogy Isten Igéje
szerint „nem jó az embernek egyedül lenni”, és ez igaz a hitéletre is, különösen, ha
ketten két úton járnak. Hála az Úrnak, a
két útból egy közös út lett. Az igehirdetés
után Sztán János lelkész testvérünk kérte
Józsi bácsit, hogy a gyülekezet elõtt a feltett kérdésekre felelve vallja meg hitét az
Úr és az Õ gyülekezete elõtt. Jó volt hal-

séget az Úrral, és azt reméljük, hogy a
Jézusra való várakozás ideje is tele lesz
hasonlóan szép élményekkel.
Németh Noémi
kezdve fokozatosan haladt elõre ezen az
úton.
Keresztségére meghívta barátait is,
akik szintén nagy érdeklõdést tanúsítanak
Isten Igéje iránt. Az istentiszteletet saját
házuk udvarán tartottuk, majd a bemerítés
szolgálatát úszómedencéjükben végeztük
el. Nagyon felemelõvé tette az eseményt
a 8in1 Énekegyüttes szolgálata. A résztvevõk közül Anita egyik barátnõje, Csilla,
meghívta õket a hamarosan bekövetkezõ
saját keresztségére is.
Hisszük, hogy ez a keresztség csak a
kezdete annak a folyamatnak, ami Cegléden elkezdõdött…
/stiv/
lani és látni az õszinte, szívbõl jövõ szavakat.
Mennyei Atyánk adjon bõséges áldást
ez idõs, de egymást szeretõ házaspárra,
további közös útjukra, családjukra és arra
a gyülekezetre, amelybe õket õrállókul
állította.
Farkas Attila

FELHÍVÁS
Idősebb olvasóink figyelmébe!
Hajdúböszörményben tervezett, kb. 50
férőhelyes adventista idősek otthonába
előzetes felmérés céljából keresünk lakókat.
Amit a tervezett otthon és leendő alkalmazottai nyújtanának:
 csendes, kertvárosi környezet,
 emberséges, keresztény törődés,
 szakszerű ellátás és ápolás,
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 derűs, családias, adventi közösség,
 látogatók fogadása jó közlekedéssel

(autópálya, vonat, autóbusz)
További információk a gyülekezet
presbiterétől:
Bokor Ferenc,
tel.: 06–30/6643–240 (csoportos)
www.adventista.hu/hajduboszormeny
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Sátoros hétvége Székesfehérváron
Ellen G. White sátoros összejövetelekre
vonatkozó tanácsát (lásd Szemelvények.
1. köt., 98. old.) megszívlelve rendeztük
meg elsõ sátoros összejövetelünket Székesfehérvár szívében, szeptember 17-18án. A hétvége mottója „Válaszok napjaink
kérdéseire” volt.

Péntek esti programunk témájával a
fiatalokat céloztuk meg, amit a Relay
program elindítása elõzött meg, melynek
keretében fiataljaink kellemes tapasztalatokat szereztek a járókelõkkel.
Dr. Õsz-Farkas Ernõ DET elnök elõadásában arra bátorította a hallgatóságot,
hogy az élet minden kérdésére Jézus a válasz. A zenét a
fiatalok szolgáltatták.
Szombaton délelõtt dr.
Szigeti Jenõ, egyetemi tanár
szolgált „Miért nehéz ma
kereszténynek lenni?” címmel, amit dr. Tokics Imre
egyetemi tanár elõadása követett „Jeremiás, a válság
prófétája” címû könyvének
mondanivalóját aktualizálva

Egy nap az egészségért Veszprémben
Szeptember 26-án, a Szív Világnapján
egy egész napos rendezvénnyel kívántuk
népszerûsíteni az egészséges életmódot,
és nagy örömünkre szolgált, hogy törekvésünk megvalósítását támogatta a polgármesteri hivatal, a megyei ÁNTSZ, az
MTD, a Nagyvázsonyi pékség, és a programnak otthont adó Csermák Antal Zeneiskola is.
Reggel 8.30-17.00-ig, az aulában felállított standoknál lehetõséget biztosítottunk különbözõ szûrõvizsgálatokra (vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszintmérés), ételbemutatóra és kóstolóra, és
egy nemesvámosi biogazda jóvoltából

bizonyos alapanyagok vásárlására is.
Emellett a zeneiskola nagytermében elõadások követték egymást, mint például a

korunk válságos helyzetére. Délután
ismét dr. Tokics Imre elõadását hallgathattuk, Urunk imádságából kiragadva „A mi
mindennapi kenyerünket add meg nékünk
ma” címmel. Közben fiataljaink és meghívott testvéreink zenei és prózai szolgálata tette színesebbé programjainkat, akik
a hallgatóságot a kivetített énekek közös
éneklésére buzdították.
Kétnapos programunkat az 8in1 Singers Énekegyüttes nagy sikert arató koncertje zárta, ami a sátor köré vonzotta a
környék járókelõit.
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy
megrendezhettük ezt a kiemelkedõ programot, amin együtt érezhettük a jó Isten
áldását a Lovasberényi testvérekkel, és
hasznos eszközök lehettünk embertársaink megmentésére.
G&P
(Kohári Emese beszámolója honlapunkon olvasható.)
szívbetegségek megelõzésérõl (dr. Ládi
Szabolcs); bélbetegségek kialakulásáról
(Tóth Gábor); zsírbetegségrõl (dr. Demény János); magas vérnyomásról (Csengei Károly), akik bemutatójuk után személyes tanácsadást is tartottak.
A rendezvény iránti igényt és egyben
a sikerességet is mutatja, hogy több mint
kétszáz vendég vett részt ezen az egészségnapon, illetve többen bekapcsolódtak
az életmódklubunkba.
Hálát adunk Istennek, aki lehetõvé
teszi, hogy az egészségügyi üzenet által is
közelebb kerüljünk embertársainkhoz, és
segíthessünk nekik eljutni a nagy Orvoshoz.
T. Sz.

Az Adventista Vakmisszió
gyulai szolgálata
Messzi útra vállalkozott a vakmisszió
2010. október 9-én. Gyulára készülõdtünk
nagy lelkesedéssel. Összesen tizenhatan
vágtunk neki az utazásnak – vakok,
gyengén látók és látók együttesen, hogy
délelõtt egy istentisztelet keretében, délután pedig a vakok életét megkönnyítõ, s
egyben színesebbé tevõ eszközök bemutatásával szolgáljunk Istennek, a gyülekezetnek és a vendégeknek egyaránt.
Délelõtt egy vers és két kórusszolgálat mellett Erdõdy Viktor, a vakmisszió
lelki vezetõje hirdette az Igét Fil 2:3-10
alapján, amikor is az egymás felé irányuló
tapintat, szolgálatkészség és elõzékenység
fontosságára hívta fel a figyelmünket.
A délutáni program egy rövid bemutatkozással vette kezdetét, majd a gyerekekhez fordultunk, és Szabó Éva test-

vérnõ révén õk is megérthették, mit jelent
a vakság, illetve hogyan kell viszonyulnunk vak embertársainkhoz. Ezután
Kabai Imre nem látó barátunk gitárral a
kezében tanított meg az elé lekuporodott
gyermekeknek egy Istent dicsõítõ éneket,
majd kezdetét vette a program változatosabb része, amelyben különbözõ foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek
meg az érdeklõdõk a vakok életét segítõ
eszközökkel.
A testvérek és a vendégek érdeklõdése határtalan volt, nagyon nagy szeretettel fogadtak és közeledtek felénk, és
sok-sok kérdésük is azt bizonyította, hogy
a gyulai missziót megáldotta Urunk.
Végezetül ezúton is szeretnénk köszönetet mondani gyulai testvéreink önzetlen
szeretetéért, és természetesen a Szentlélek
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jelenlétéért, mert mindkettõ végigkísért
bennünket ezen a csodálatos szombatnapon. Urunk gazdag áldását kívánjuk a
Gyulai Gyülekezet további missziós tevékenységeire!
Erdõdy-Szilágyi Éva
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Balatoni
Hangyaboly
2010. szeptember 24–26. között SiófokSzabadifürdõn került megrendezésre az
adventista cserkészvezetõk országos találkozója. A közel harminc résztvevõ hat
területrõl érkezett, többségük újonnan
alakuló csapat vagy cserkészõrs. Képviseltették magukat a Huenergardt F. János
Cserkészcsapat, a Michnay László Cserkészcsapat, a Négylevelû Fa Cserkészcsapat és az alakuló budapesti csapatok.

A hétvégén a vezetõk elmesélték, mi
történt velük az elõzõ évben, és terveket
készítettek a jövõre vonatkozólag, amelyeket szívesen ismertetnek részletesen
minden érdeklõdõnek. A tervek megtalálhatóak lesznek a csapathonlapokon, és
programjainkat az ifiinfón és az AdventInfoban is olvashatjátok.
Külön örömünkre szolgál, hogy a vezetõk között nagyon sok fiatal volt, akik
hangsúlyozták, hogy számukra érték ez az
aktív, nyitott közösség.
Bátorítunk mindenkit, hogy ha rendszeresen mûködõ, vonzó közösségi életet
és ifjúságot szeretne gyülekezetében,
akkor vegye számításba lehetõségként a cserkészetet is.
A komoly dolgok mellett a hétvégén nagy szerephez jutott a játék
és a nevetés is.
A rendezvény támogatói voltak
a Havasi család, az ASI, az ADRA,
a Marci Pékség és jelenlétével az
Ifjúsági Osztály. Köszönjük! Jövõre ismét találkozunk!
Bekõ Judit st.,
www.negylevelufa.hu

Fiatalok Jézusért
Tábor Békésen
2010. július 25–augusztus 21. között került megrendezésre a Fiatalok Jézusért
Tábor, amelyet az idén Gyulán és Békésen tartottak.
Nagyon áldásos hónap volt minden
résztvevõnek. A sok áhítat, imádkozás és
együttlét lelkileg mindenkit megváltoztatott. Minden résztvevõ teljes erõvel
munkálkodott, hogy világítsunk a világnak, vagyis a cél érdekében: minél több
embert vezessünk el Megváltónkhoz,
Jézushoz. Bár a napirend szoros volt és
fárasztó, a táborvezetõk gondoskodtak
arról, hogy idõben ágyba kerüljünk.

Rengeteg emberrel kötöttünk kapcsolatot,
a programon sok vendég vett részt, akik
közül még mindig vannak, akik lelkesen
járnak gyülekezetünkbe.
Aki fiatal, és tenni szeretne valamit
Jézusért, annak ebben a táborban a helye!
Kis Bettina

Csendesnap
a barátságról
2010. október 2-á
án a Budapest „B”
Gyülekezetben megtartottuk szokásos
õszi ifjúsági csendesnapunkat. Témánk
a barátság volt.
A szombatiskola kiscsoportjaiban átbeszélt kérdések készítették elõ Kalocsai
Tamás ifjúságvezetõ délelõtti prédikációját, amelyben Dávid és Jonatán kapcsolatán keresztül elmélkedhettünk az igaz
barátság mibenlétérõl.
Délután, a jó hangulatban elköltött
ebédet követõen szokásunkhoz híven
körbe ülve folytattuk a beszélgetést. A
fiatalok és az idõsebbek egyaránt meséltek barátaikról, igaz barátaikról, a barátság fontosságáról, feltételeirõl és szükségességérõl. Mindannyian kicsit máshogy
látjuk ezt a kérdést, de abban egyek vagyunk, hogy barátra szükségünk van, volt
és lesz.
Az alkalom végén hálát adtunk az
újabb vidám, lelkiekben gazdag csendesnapért, és a pozitív élmények mellett azzal a tudattal indultunk haza, hogy egy
legjobb barátunk biztosan van – Jézus
Krisztus, aki annyira szeret bennünket,
hogy az életét adta értünk. Õ mindannyiunk barátja akar lenni, nekünk pedig csak
élnünk kell a felkínált lehetõséggel. Mert
„aki barátságban marad, Istenben marad
és Isten is õbenne”.
P. F.

Nyári Gyermek Bibliatábor Szolnokon
A Szolnoki Gyülekezet a negyedik alkalommal rendezte meg a hagyományossá
vált Bibliatáborát 2010. augusztus 15-tõl
19-ig Tiszavárkonyban.
A táborban összesen 38 fõ vett részt,
14 felnõtt segítõvel és 24 gyermekkel. A
felnõtt segítõk között két barátkozó anyuka is volt, akik közül az egyik már rendszeres táborozónak számít közöttünk, a
három gyermekével. A gyerekek közül 13
nem adventista háttérbõl érkezett. A gyermekek átlagéletkora 10 év, a legfiatalabb
3 éves, míg a legnagyobb 16 éves volt.

A tábor bibliai történetének alapjául Eszter
könyvét választottuk. A
történetet négy nap alatt
dolgoztuk fel a gyermekekkel közösen.
Reggel és este Istent
dicsõítõ énekekkel és zenével áhítatot tartottunk.
Az esti áhítatok alkalmával a gyerekek is
felkészültek egy-egy Jézus-i példázatból,
amelyet õk maguk játszottak el a többiek
számára. Így láthattuk a nagyok elõadásá8

ban a tékozló fiú történetét, a lányok elõadásában a tíz leprással készített riportot,
és a kisebb fiúk az irgalmas samaritánus
(Folytatás a 9. oldalon.)
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Együtt Istennel a farmosiakért
2010. szeptember 24–25. a Farmosi Falunapok idõpontjaként volt számon tartva
elõttünk. Lelkesedéssel és örömteli izgalommal készültünk erre az alkalomra.
Péntek délután közel 100 gyermeknek
szerveztünk játékos vetélkedõt, osztottunk szét az – ADRA jóvoltából – müzliszeleteket, íróeszközöket és egy cég felajánlásaként lufikat. Programunkat a Palánta Misszió bábelõadása zárta.
Szombaton a szervezõk ismét igényt
tartottak a Keresztény Fiatalok Rendezvényének (KEFIR) sátorára. Istentõl kértünk ötleteket, hogyan tudnánk bemutatni
Õt az embereknek.
A sátrunkhoz ellátogató emberek egy
üvegkaptár segítségével bepillantást kap-

tak a méhek életébe, és az érdeklõdõk szórólapokat vihettek el,
melyek a Biblia szavaival mutatták
be a mézet, a méheket, valamint a
méz hasznos egészségügyi hatásait.
A lelki feltöltõdésre vágyók részére
készült a bölcsesség fája (1 virág
kinyitásáért tanulságos bölcsesség
járt), a szívükben kételkedõk, megfáradottak, „betegek” írhattak egy
levelet Jézusnak (a levélben megfogalmazott kérésekért folyamatosan imádkozunk). Az olvasni szeretõk pedig ajándék
könyvjelzõket vihettek haza.
Isten jelenlétét érezhettük egész nap.
Többen érdeklõdtek Isten és a gyülekezet
iránt. Szívesen töltötték ki kérdõívünket,

Onlineistentisztelet.hu
Az istentiszteletek online internetes közvetítése külföldön már sok helyen megvalósul. Pár hónapja azonban Magyarországon is elindult a szombati istentiszteletek élõ közvetítése. Ez a Budapest-Zuglói Gyülekezet missziós programjának
részeként vált valóra, melyet várhatóan
október közepétõl a www.onlineistentisztelet.hu weboldalról lehet majd figyelemmel kísérni.
A közvetítés lehetõséget biztosít egyfelõl olyan testvérek részvételére az istentiszteleten, akik személyesen nem tudnak
jelen lenni a gyülekezetben, de rendelkeznek internet-hozzáféréssel, másfelõl az
interneten böngészve bárki, aki még sosem hallott az adventistákról, megismerhet bennünket. Ezért fontosnak tartjuk,
hogy habár gyülekezeti missziós programként mûködik a közvetítés, az internet
által ne csak zuglói lakosokhoz jusson el
Isten üzenete. Ezért a magunk gyülekezetén kívül ajánljuk még az adventista.hu,
a nemrégiben indult mentomental.hu és a
szintén minõségi tartalmat nyújtó nicelife.hu weboldalakat. Természetesen folyamatosan szeretnénk bõvíteni hasonló
oldalakkal az ajánlásainkat.

Az eddig tesztüzemben mûködõ közvetítéseink alkalmával érkeztek már hozzánk virtuálisan a Facebook közösségi
oldalról is, de többen „követnek” Twitteren is, mely lehetõséget biztosít arra, hogy
azonnal értesüljenek a követõink az istentiszteletek alkalmairól. Így rendszeres
„nézõink” vannak Angliából, Romániából, Spanyolországból, de volt látogató
Ausztráliából, Dél-Afrikából és az USAból is.
Az élõ közvetítés mellett a weboldalon a korábban rögzített alkalmak is
megtekinthetõek lesznek. A program belés külmissziós elemként egyaránt illeszkedik a gyülekezet missziós szolgálatába.
Hisszük, hogy a 21. században is idõszerû üzenetünk hirdetésébe modern és
technikailag korszerû eszközökkel is csatlakoznunk kell, kiegészítve és színesítve a
hagyományos evangelizációs formákat.
Kérjük, imáitokban emlékezzetek meg
errõl a missziós programról, hogy tényleg
eljuthasson az evangélium minden nyelvhez és néphez és Zuglóhoz!

melyen hívtuk õket néhány lehetséges
programra. Az érdeklõdés és az ígéretek
megvannak, most már csak a véghezvitel
hiányzik. Istent kérjük, legyen e munkában is velünk.
Kívánunk hasonló tapasztalatokat!
D. K.

NYÁRI GYERMEK BIBLIATÁBOR
SZOLNOKON
címû írásunk folytatása a 8. oldalról
történetét jelenítették meg nekünk. A
tábort további programok színesítették:
reggeli torna, éjszakai „csillaggyûjtõ”
bátorságpróba, kosárfonás, agyagozás,
papírsárkány-készítés és -röptetés, lovas
kocsizás a faluban, gyöngyfûzés, sportés játékos vetélkedõk, számháború, és az
elmaradhatatlan esti tábortûz. A gyerekeknek nagyon tetszett a Palánta Misszió
által bemutatott bábjáték és pantomim bemutató is.
A táborzáró alkalmával nagy örömet
szereztünk a gyerekeknek, az ADRA által
felajánlott ajándékokkal és édességekkel.
A táborban megismert szülõkkel és
gyermekekkel kialakult új kapcsolatokat
a havonta rendezendõ keresztény játszóházban tovább erõsítjük. Ehhez kérjük a
jó Atya áldását.
Csomorné Szabó Tünde

Mészáros Albert

„Kövesd a Bibliát!” – Rajzverseny Józsán
A Hetednapi Adventista Egyház és a nyaranta rendszeresen megrendezésre kerülõ
Gyermekmosoly Tábor közös szervezésében rajzverseny volt a Józsai Gyülekezetben 2010. szeptember 18-án, délután. A
téma „Kedvenc történetem a Bibliából”
volt. 14 általános iskolás gyermek rajzeszközeivel együtt érkezett a programra,
ahová szüleik is elkísérték õket.
9

Minden versenyzõ kapott egy-egy Mosoly
gyermeklapot, illetve az ADRA Szeretetszolgálat támogatása révén édességet,
íróeszközöket, a helyezettek pedig különbözõ ajándéktárgyakat, játékokat. Ezt
követõen a „Kövesd a Bibliát!” program
keretén belüli ünnepélyes Biblia próbaíró
versenyen vett részt 13 fiatal.
Zágonyiné Nagy Szilvia
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ADRA hírlevél
Segítségnyújtás
a vörösiszap-katasztrófa
károsultjai részére
Az ADRA Alapítvány a Kelet-Magyarországi Speciális
Mentõcsapattal együttmûködve igyekszik segítséget
nyújtani a vörösiszap-katasztrófa által sújtott embertársainknak. A mentõcsapat tagjai több alkalommal a
helyszínen jártak. Az egyesület vezetõjét, Vincellér Tibort
külön kérte a Katasztrófavédelem, hogy segítsenek az
eltûnt személyek felkutatásában.
Az ADRA Alapítvány a helyiekkel egyeztetve
élelmiszert, ruhanemût, nagy mennyiségû Peridot
ásványvizet, víztisztító Aqua boxokat és humanitárius katasztrófa esetén szükséges segélyárut: kötszereket,
edényeket és szerszámokat szállított le Kolontárra és
Devecserre. A hatékonyabb segítségnyújtás érdekében
az ADRA Alapítvány a Baptista Szeretetszolgálattal
együtt Devecserben egy közös konténert állított fel,
amelybe várják az adományozók felajánlásait. A
kiosztásról a helyi Nagycsaládosok Egyesülete gondoskodik.
Az ADRA Alapítvány a híradásokban is szerepelt.
2010. október 7-én az RTL Klub esti Híradójában többször is megjelent az ADRA Alapítvány logója a helyszínen dolgozó speciális mentõk képviseletében.
ADRA Iroda

AZ ADRA ALAPÍTVÁNY KÉRI MINDAZOK SEGÍTSÉGÉT, AKIK TÁMOGATNI KÍVÁNJÁK
A VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA KÁROSULTJAIT,
hogy adományaikkal és imáikban emlékezzenek meg az ártatlan áldozatokról,
és a túlélők nehéz helyzetéről.
Várjuk adományaikat az ADRA Katasztrófa Alapjára:
OTP BANK Rt: 11707024–20476487 „VÖRÖSISZAP-KATASZTRÓFA” jeligére

ADRA adományosztás Tompán
és környékén
Október elsõ napjaiban ruhaadományt,
konzerveket és müzliféléket juttatunk el a
Tompán, Kisszálláson, Kelebián és Kunfehértón élõ nagycsaládos rászorulók
részére az ADRA jóvoltából. Sok család
van, akiknek a napi megélhetés komoly
gondot okoz, nekik mindig nagy öröm, ha
megfelelõ ruhanemût vagy élelmiszert
kapnak, hiszen ez is egy-egy lépcsõfok a
túléléshez. Sajnos egyre több család van

nehéz helyzetben a munkanélküliség és a
hitelválság miatt, olyanok is, akik tisztességesen dolgoznak, nem italoznak, nem
dohányoznak, mégis komoly gondokkal
küzdenek. Mi igyekszünk azokat segíteni,
akiknél látjuk, hogy õk maguk is igyekeznek sorsukat kézben tartani, és csak
másodsorban azokat, akik önhibájuknak
is köszönhetik a nehézségeket. Természetesen a gyermekekre való tekintettel
10

õket sem hagyjuk ki, hiszen a gyermek
nem tehet arról, hogy milyenek a szülei.
Reményünk, hogy a személyes segítségnyújtás a késõbbiekben ajtót nyit majd
az evangelizációnak is.
Egyúttal újra szeretnénk köszönetet
mondani az ADRA munkatársainak áldozatos munkájukért, akik nélkül a helyi
programok nem tudnának mûködni. Isten
áldjon benneteket!
Zsilinszky Györgyné
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60 éve az Úr mellett
„Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok
megrendülnek, de az én irgalmasságom
tõled el nem távozik” (Ézs 54:10).
Özv. Mellár Balázsné (szül.: Hõgye
Margit) 1950. március 28-án, Kisújszálláson kapta ezt a csodálatos igét útravalóul
Szamecz testvértõl, aki õt ezen a napon
megkeresztelte. A Bucsai Gyülekezet oszlopos tagjaként évtizedeken át hûségesen
szolgálta az Urat. Az eltelt évek alatt sokszor eszébe jutottak ezek a kedves sorok,
és Istenünk áldását tapasztalhatta élete
minden napján.

60 év telt el azóta, és a Vecsési Gyülekezet 2010. április 10-én erre az évfordulóra emlékezett. Mellár testvérnõnek 7
gyermeke született, 13 unokája és 12
dédunokája van. Népes családja körében

89. életévében is jó egészségnek örvend.
Bodnár János lelkész testvér köszöntötte
õt az ároni áldás szavaival, és Jónás István
presbiter imádkozott együtt a gyülekezettel ezen a szép napon.
Kiváltságnak tartom, hogy az unokája
lehetek, és hálát adok az Úrnak családom
nevében is, hogy minden találkozás alkalmával drága kincseket kapok tõle. Régi és
új tapasztalatokat, bíztatást. Csodálatos
szemében rendíthetetlen erõs hit csillog a
mindenható Istenben.

Bakosné Zohán Tünde

Megemlékezzél a megtett útról!
Számbelileg kicsiny a Berettyóújfalui
Gyülekezetünk, lelkiekben azonban óriási
kincseket rejt magában. Többségében
idõsek alkotják, akik mindnyájan tiszteletre méltóak éveikre és szolgálataikra
nézve egyaránt. Két testvérnõnkrõl szeretnénk megemlékezni ezen helyen, és
hálát adni értük példamutató hitükért,
életükért.
Harasztosi Jánosné, Mariska néni
(lásd a fotón balra) 2010. március 14-én,
sógornõje Labancz Jánosné, Veronka néni
(lásd a fotón jobbra) 2010. március 8-án

töltötte a 91. életévét. Mindkét testvérnõnk azon hitvalló elõdeink
utolsó képviselõi, akik hitükért
életüket és vagyonukat is képesek
voltak feláldozni. Aki ismeri õket,
tudja életsorsukat, láthatja hiteles
és rendíthetetlen keresztényi életüket. Olyan testvéreink õk, akik életükkel, erejükkel szolgáltak ott, ahol csak
tudtak. Ma, amikor fizikai erejük fogytán
van, õszinte imáikra bizton számíthatunk.
Mennyei Atyánk áldja meg további
éveiket, imáikat, szolgálatukat, népes

családjukat és gyülekezetüket az Õ dicsõségére.
Farkas Attila

Menyegzõ Zalaegerszegen

Menyegzõ Pestlõrincen

2010. szeptember 26-a nagy nap volt két fiatal és egy gyülekezet
életében. Bódi Szabolcs zalaegerszegi és Dombi Andrea makói
testvérünk örök hûséget fogadtak egymásnak Isten és ember
színe elõtt.
A menyegzõi istentisztelet a zalaegerszegi zsinagógában
volt, mely jelenleg a város impozáns kulturális központja. Az
istentiszteletet Kovács László lelkész vezette le, Farkas Attila
szólta Isten Igéjét és Kormos Tivadar lelkész kért áldást az Úrtól
az ifjú párra. A hévízi kórusunk csodálatos, Istenhez emelõ szolgálatát a testvérek és a
vendégek is méltatták.
A Zalaegerszegi Gyülekezet háza adott otthont
a bõséges szeretetvendégségnek. Sokan, vendégek, barátok elõször
lépték át imaházunk
küszöbét.
Kívánjuk a kedves
ifjú párnak, hogy sok
áldás által tapasztalják
meg Istenünk szeretetét
közös életútjukon.

2010. szeptember 26-a különleges nap volt két fiatal testvérünk,
Székely Melinda és Hasznos Péter, valamint a gyülekezet
számára is. Menyegzõi istentiszteletre gyûltünk össze a
Pestlõrinci Gyülekezet imatermében, mert a pesterzsébeti kicsinek bizonyult.
Nagy Zsolt fanfárszólójára elcsendesedett a szépen feldíszített teremben összesereglett ünneplõ sokaság. Bodnár János
lelkész köszöntötte a megjelenteket, és imádkozott Isten áldásáért. A rákoscsabai kamarakórus énekszámai és néhány költemény tették még ünnepélyesebbé az alkalmat, melyek a házasság
szentségérõl, két szív
szeretetben való egyesülésérõl, a közös célok
és közös út Istennel
együtt való vállalásáról
szóltak. Isten Igéjét
Simon István lelkész
szólta 1Móz 2:18, majd
Ef 5:22-33 versei alapján.
A fogadalomtétel
után Isten áldását kértük az ifjú pár életére.

F. A.
Karancsi Ilona
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Családi Életre Nevelõ szakirányú továbbképzés indul
az Adventista Teológiai Fõiskolán
A kormány a jövõben szeretné bevezetni a családi életre nevelést
az iskolai oktatásban. Ehhez szeretne fõiskolánk hozzájárulni az
új képzéssel, ahol az új tantárgyat oktató pedagógusokat képezheti.
A Családi Életre Nevelés (CSÉN) egy nemzetközileg alkalmazott tudományos diszciplína, amelyet elõször 1938-ban vezettek be Amerikában. Célja, hogy ismereteket közöljön az emberi
fejlõdésrõl, magatartásról, a családi élet különbözõ mozzanatairól és életciklusairól, valamint segítsen kialakítani a családi
élethez szükséges személyes és személyközi készségeket.
Figyelmének középpontjában az emberi kapcsolatok állnak,
amelyekben az egyén személyisége fejlõdik, amelyekben megtanul döntéseket hozni, amelyekben megtanulja az elkötelezõdést, és amelyekben megalapozódik az önmagáról alkotott képe.
A CSÉN segítséget nyújt abban, hogy az egyén megtalálja és
betöltse a helyét a jelenlegi és a jövõbeni családi kötelékeiben.

 Gyermekek családi életre nevelése szervezett oktatóinevelõi keretek között (óvoda, iskola) és azon kívül
(hitoktatás, klubfoglalkozás, játszóház stb.).
 Házasságra való felkészítés házasulandó párok részére.
 Felnõtt lakosság segítése a családi élet konkrét kihívásainak kezelésében (baba-mama klub, házasságerõsítõ
tréning, szülõk köre stb.).
Így dolgozhatnak óvodákban, iskolákban, családsegítõkben,
játszóházakban, mûvelõdési és tanácsadó intézményekben, egyházi intézményekben stb.

Kiket várunk a képzésre?
Az Oktatási Hivatal által akkreditált CSÉN szakirányú továbbképzés felsõfokú alapképzésre épül. Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik munkájukban gyermekekkel, fiatalokkal vagy
felnõttekkel foglalkoznak; elsõdlegesen iskolai és óvodai pedagógusokat, továbbá védõnõket, hitoktatókat, lelkipásztorokat,
szociális munkásokat, gyógypedagógusokat, szociálpedagógusokat és más segítõ foglalkozások képviselõit.

Gyakorlati kérdések
 A képzés indításának ideje: 2011 februárja
 A képzés idõtartama: 2 félév
 A képzés költségei: 90 000 Ft/félév
 A képzés helye: Pécel
 Képzési napok: 10 vasárnap/félév
 Az összegyûjtendõ kreditek száma: 60 kredit
 A jelentkezési információkat hamarosan közzétesszük.

A képzés oktatói
A képzésben olyan oktatók vesznek részt, akik a CSÉN egy-egy
elemének ismert, tapasztalt szakemberei: Prof. Dr. Bagdy Emõke, Prof. Dr. Szigeti Jenõ, Dr. Szilvási József, Dr. Õsz-Farkas
Ernõ, Csizmadia Róbert, Mihalec Gábor és még sokan mások.

Milyen feladat- és munkakörök tölthetõk be a képzéssel?
A végzett hallgatók, akik a Minõsített Családi Életre Nevelõ
[Certified Family Life Educator] szakmai címet kapják, az alábbi tevékenységeket folytathatják:

K ÖNYVAJÁNLÓ
A valdensek
története
Közeleg az idõszak, amikor olykor komoly gondot
jelent, milyen ajándékkal
kedveskedjünk szeretteinknek, ismerõseinknek,
az evangélium barátainak.
Még ma, a szupertechnika
világában is a legmegfelelõbb ajándékok között is
a jó könyv a legjobb. Különösen fiatalok megajándékozásához ajánlanánk
egy könyvet, amely azonban minden korosztálynak igen épületes olvasmány. James A. Wylie: A valdensek története címû könyvérõl van szó.
Jól emlékszem még arra, amikor a
70'-es években egy fiatal, az ausztrál
egyetemünkön végzett adventista lelkész

egyéves ösztöndíjjal bejárhatta az egykori
bibliai tájakat, egyben Európa reformációs emlékeit. Eljutott a valdens völgyekbe is. Egyik kis valdens városka könyvesboltjában a valdensek történetérõl szeretett volna egy tanulmányt vagy könyvet
vásárolni, s a könyvesbolt eladója a fejét
csóválta: „Ilyen nincs”. Majd lehajolt és a
pult alól elõhalászott egy könyvet, és azt
mondta: „Ebben találhatja
a legtöbbet a valdensekrõl”. A könyv Ellen G.
White: A nagy küzdelem c.
nagyszerû mûve volt,
amelyrõl tudjuk, hogy egy
fejezetet a valdensek történetének szánt benne a
szerzõ.
Most azonban megjelent egy teljes kötet, amely
érdemes a figyelmünkre, s
amelyet a Generál Konferencia Kiadói Osztálya
jelentett meg, James Wylie
tollából. Nem olyan olvasmány, amelyet végigmosolyoghatunk,
vagy belõle könnyed idõtöltést nyerhetünk. A történet mégis lenyûgözõ. Egy
nép küzdelmes életét, az evangélium mellett elkötelezett kitartását mondja el,

Mihalec Gábor
szakfelelõs
amely népcsoport az elõreformációs mozgalmak között a legelsõ volt. Sokat szenvedtek, de nélkülük Európa ma egészen
másképpen nézne ki, hiszen e nép volt a
döntõ kapocs az õskeresztény korszak és
a nagy reformáció között.
A könyv az Advent Kiadó és a Felfedezések Alapítvány közös gondozásában,
Csabai Tamás fordításában, 1200 Ft-ért
kapható a kiadóban. Olvassuk és ajándékozzuk jó szívvel!
Egerváriné Kökényes Zsuzsa

FELHÍVÁS
Kérjük, hogy a traktátkezelők
a következő, 2011./I. negyedévi
Bibliatanulmányok megrendelésében bekövetkező változásokat
legkésőbb november 19-ig legyenek
szívesek jelezni. A megadott
határidő után beérkezett módosításokat már nem fogjuk tudni
figyelembe venni.
Fenyvesiné Varga Eszter,
terjesztésért felelős ügyintéző
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