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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

White Konferencia Budapesten

Fotók: Sztrojiny Csaba

A Magyar Unió White Szolgálatának
meghívására hazánkba érkezett a White
Intézet két vezetője, James Nix igazgató
és dr. Cindy Tutsch, az egyik igazgatóhelyettes. Tőlük hallhattunk gazdag tartalommal bíró üzeneteket Ellen Gould
White életéről, szolgálatáról. Magyarországon az utóbbi években nem tartottunk
Ellen White szolgálatával kapcsolatos,
ilyen nagyszabású rendezvényt. A várakozásnak megfelelően a program nagyon
értékes volt, hiszen az Ellen G. White hagyatékát rendező, azt gondozó intézet vezetői különös hitelességgel közvetítették
az üzenetet.
A konferenciára 2012. november 9-től
11-ig került sor. Pénteken főleg a lelkészekhez szóltak az előadók a Budapest–
Újbudai Gyülekezetben, de az ország
gyülekezeteiből érkező több érdeklődő
már ezen az alkalmon is részt vett a lelkészek mellett. Szombaton és vasárnap
pedig a Budapest–Terézvárosi Gyülekezet
adott otthont a programnak. Jó volt látni
a megtelt sorokat, az érdeklődő arcokat,
ami szintén mutatja, hogy az egyes emberek és közösségünk egésze életében is
milyen fontos szerepet tölt be Ellen White
maradandó tanácsaival, írásaival! Sokkal
többen jöttek végül el, mint ahányan előre
jelezték.
A Hetednapi Adventista Egyház mint
maradék egyház legfőbb jellegzetessége a
prófétaság ajándékának értékelése. Ezt az
ajándékot Ellen White szolgálatában felismerhetjük, amint az Úr követeként Isten

igazságát, a hívő életre vonatkozó
tanácsokat és nem utolsó sorban a
végidőre szóló üzeneteket teszi számunkra érthetőbbé. Nagyon hasznos volt tehát betekinteni az életébe,
szolgálatába. Megható volt elképzelni a fiatal, tizenhét éves Ellent,
aki gyengesége ellenére megnyitja
szívét Isten előtt és fogadja, majd
közli is a látomásokat, amelyeket
Istentől kap. Láthattuk őt családja
körében is – férjével, gyermekeivel
– és az emberekért végzett szolgálatában. Csodálatos az a képesség,
melyet Isten azért adott neki, hogy visszahívjon minket Krisztushoz. Ihletett könyvei olvasására bátorítottak az előadók.
Szombaton az első előadás a szombatiskola témájához illeszkedett: „Győzelem
a gonosz erők felett”, ami az újjászületésre, az engedelmességre és a szolgálatra
hívta fel figyelmünket. Váljanak gyülekezeteink munkálkodó gyülekezetekké,
kérjük a Szentlélek kiárasztását szívből,
akkor tapasztaljuk az áldást és együttesen
mondhatjuk: „Íme, a mi Istenünk, akit mi
vártunk!”
A későbbiekben nyomon követhettük
az adventista egyház létrejöttét, ahogyan
Ellen és James White megismerte a szombat igazságát, a szentély tanát. Mindennek
hátterében komoly bibliatanulmányozás
és ima állt, így tudott megnyilvánulni a
Szentlélek vezetése. Megszervezték az
első gyülekezetet, egyházterületet, majd
a kiadóhivatalt is. Isten vezetése által a
figyelem középpontjába került az
egészségről való helyes gondolkodás – mint kötelesség ‒, hogy ezáltal
is Isten dicsőségére élhessünk. Úttörőink bibliaalapú nevelési elvekkel
működő iskolákat hoztak létre, szintén Isten tanácsait követve.
Az 1870-es évektől elindult a
külmisszió, az adventi üzenet eljutott Európába John Andrews szolgálata által. Ausztráliába Ellen White is
elment. Hallhattunk a White Intézet
kialakulásáról, munkájáról. Értékes
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James Nix és Zarkáné Teremy Krisztina

Cindy Tutsch és fordítója,
Zarka Péter (jobbról balra)
információkat kaptunk az utolsó napok
eseményeivel kapcsolatban, ill. a nők szerepéről, szolgálatáról is sok hasznos gondolat elhangzott. Végül Andrews élettörténetéről hallhattunk, mint az Isten szolgálatára való személyes odaszentelődés,
teljes elkötelezettség gyönyörű, megható
példájáról. Az előadások anyagai elérhetők lesznek majd az egyház honlapján.
Köszönetet mondunk a szervezés,
tolmácsolás munkáját végző Zarka házaspárnak, a konferenciának otthont adó
két gyülekezetnek, a technikát biztosító
munkatársaknak és a szervezésben és lebonyolításban részt vállaló testvéreknek!
Köszönjük a vendégszeretetet, a finom
ételek elkészítését és az együttműködést,
hogy minden olyan zökkenőmentesen történhetett!
Rácz Józsefné
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„A reménység pedig nem szégyenít meg”
(Róm 5:5)
2012. október 7-én a Dunamelléki Egyházterület alkotmányával összhangban
megrendezésre került az egyházterület Képviselőgyűlése Budapesten, a Szüret utcai
gyülekezeti teremben.
A Magyar Unió képviseletében jelen volt Ócsai Tamás, az unió elnöke, aki a kezdő áhítatot tartotta és a reményre irányította a figyelmet; valamint Zolyomi Renáta,
az unió pénztárosa és Tóth Sándor, az unió titkára. Az áhítatot követően az egyházterület elnöksége beszámolót tartott, az előző évektől eltérően nem egy tört évről,
hanem a teljes 2011-es évről és a 2012-es év első három negyedévéről.
Lehetetlen egy egyházterületi beszámolón 52 gyülekezet 365 napjáról mindent
elmondani, de azt igen, hogy Isten nem
hagyott magunkra.
Két éve terveztük a Jézus7 evangelizációt, de tavaly decemberben még nem tudtuk, hogy egyházként fogjuk-e megtartani,
vagy összeomlik minden. Hitben költöttünk a misszióra, miközben úgy látszott,
arra sem lesz pénzünk, hogy az ingatlanjaink és a fizetések utáni adókat kifizessük.
Nem tudtuk, hogy a tovább gyűrűző
válság évében megmarad-e a hűség, lesz-e
miből megvalósítani a missziós terveket.
Mi lesz az egyensúllyal, ha a tartalék terhére is növeljük az evangelizációs kiadásokat?
Nem tudtuk, hogy lesz-e keresztség,
ha nagyszabású vetésbe kezdünk. Hogyan
adunk számot a számokról, ha becsülettel
szembenézünk a fikciókkal és folytatjuk a
tagrevíziót?

Nem mi válaszoltunk ezekre a kétségekre,
hanem Isten. A válaszokat ismeri minden
gyülekezet. Átéltük, mit jelentett:
 180 plakáttal az utcákra lépni, vert
helyzetben;
 2012 decemberében a 21 napos imalánc;
 az tény, hogy 2011-ben 11 M forinttal több lett a tized, mint 2010-ben.
A 8,4 M missziós céladománnyal
együtt minimalizálta a Jézus7 program miatti többletkiadást;
 mégis volt 105 keresztség és hitvallás,
ami 4 éve növekvő pályát jelent, hol

ott 3 évenként szokott a szinuszgörbe
lefele hajlani (ezúttal az ötödik évben,
2012-ben fog görbülni).
Mindezek mögött nem emberi erők
mozogtak. Mégis hálásak vagyunk Istennek, hogy a lelkészeinket és gyülekezeteink tagjait használta fel – a hűségüket,
a munkájukat és lelkesedésüket. Az egyházterület feladata az volt, hogy segítsen,
eszközöket biztosítson és összefogja az
erőfeszítéseket.

Ócsai Tamás unióelnök kezdő áhítatát tartja



A kiemelt missziós program tanulságai
2011 vége és 2012 első féléve a Jézus7
programról szólt, anélkül, hogy abbamaradtak volna a körzetek által tervezett gyülekezeti missziók.
Az írott beszámolóban minden részlet
olvasható (letölthető a DET gyülekezeti
oldal dokumentumai közül); itt csak néhány tanulságot emeljünk ki. Nagy kísérlet volt, hogy lehet-e magyar földön összefogni valamiben. Nem volt
egyszerű, de kiderült, hogy
lehet, sőt érdemes. Azért,
mert:
 Segítettük egymást és jó
volt átélni a közösség erejét.
 Együtt, egyszerre nagyobb
feltűnést keltettünk. 180 plakát többre képes, mint 3 helyi
hirdetés. A közös reklámfilm,
a Facebook oldal és az internet további lehetőségeket jelentettek. 44 ezer látogató fél
év alatt, egyházi honlapon,
kifejezetten jó az ismertségünkhöz képest. 160 ezer
db meghívó sokkal olcsóbb
volt, mint 52-szer kinyomtatni kis példányszámú meg
hívókat.
 2821 vendég járt a 66 helyszínen.
 320 gyülekezeti fiatalt mozgatott meg a program – végre ők is ott voltak.
 A plakátok a honlapra hoztak embereket; az előadásokra csak 518-at, a többit
személyes kapcsolatok útján
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hoztuk. De az a 44 ezer ember is sokat
ér, akiknek az otthonába bejutottunk
(hallottak rólunk, láthatták az oldalainkat, az előadásokat).
A számoknál többet mond, hogy a legkisebb gyülekezeteket is elindította a
munkában; mertek vállalni.
A kreativitást is elindította (a reklámfilm ötlete például a tavalyi képviselőgyűlésen hangzott el; poszterek;
gyerekanyag; filmbetétek; jelenetek –
mind egy-egy gyülekezet ötlete volt).
Elárult egy titkot – szőlőből is lehet
bort csinálni. Személyes kapcsolatokkal is lehet evangelizálni. A programra
ott volt a legnagyobb válasz, ahol állandó evangelizáció folyik és a testvérek sok személyes kapcsolattal rendelkeznek.
Nem aratni akartunk, hanem vetni,
mégis születtek döntések.

A történet folytatódik. A Jézus7 Plusz 50
helyszínen folytatódott, Jézus tanításaival.
Határon túliak meghívták a DET lelkészeit 2013. január 26. és február 2. között a
Jézus7 sorozat megtartására, amit azonos
időpontban szerveznek (Erdély, Vajdaság,
Kárpátalja). Ezt követően fogja vetíteni a
Speranta TV Kovács-Bíró János Veszp
rémben felvett Jézus7 sorozatát.
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Nincsenek csodamódszerek, ez sem
volt az. De az csoda, amikor Isten népe a
misszióért össze tud fogni, mindenki hozzá akar tenni valamit. Isten a nullát hiába
szorozza be ezerrel, de ha odatesszük magunkat, van értelme kérni az áldást.
Mi áll előttünk? – Nagy reménység
Volt egy sorozatunk Jézus életéről (Jézus7), ezt követte a Jézus7 Plusz, mely
Jézus tanításaival foglalkozott; a „Van remény” pedig Jézus eljövetelét mutatja be.
A program ezzel egy időben kapcsolódik a világegyház által kezdeményezett
Nagy reménység programhoz. 2013-ban
egy missziós terve lesz a két egyházterületnek és az uniónak. Az egységben erő
van.
A „Van remény” A nagy küzdelem
könyv befejező részét, a megoldást mutatja be. Miért kezdjük a végével? Mert
reménytelenek az emberek (a családok,
egyének válsága nem múlt el), nincs már,
aki hitelesen azt mondaná, hogy holnap
jobb lesz. Nincs, aki hitelezzen, aki garanciákat adna. Azért kezdjük a végével, mert
a misztikusok riogatják az embereket, de
még a tudomány is baljós képet fest a világ jövőjéről. Mikor, ha nem most mondanánk el, hogy mégiscsak „Van remény”.

Százéves a Miskolci Gyülekezet
Szeptember két hétvégéjén ünnepelte a
Miskolci Gyülekezet megalakulásának
centenáriumát. A régi időkre emlékeztünk,
de a jövő felé tekintettünk. Az igehirdetések, az üdvözlő szavak és a köszöntések
mind előre tekinteni tanítottak, a tennivalóinkra, bizonyságtevő szolgálatunkra
emlékeztettek.
Az ünnepségsorozat mondanivalóját
Erdélyi László testvér visszaemlékezésének mottója adja meg a legtalálóbban: „Mi
időben és kilométerben mérjük az utat. A
te mértékednek, hatalmas Isten, más szabálya van.”
A centenáriumi ünnepségek szep
tember 7-én, pénteken, esti áhítattal kezdődtek, amelyen Restás László testvér, a
gyülekezet lelkipásztora hirdetett Igét. A
következő napon, szeptember 8-án a heti
bibliatanulmány közös átismétlése után
emlékezett meg a gyülekezet az évszázados jubileumról. A gyülekezet múltját
összefoglaló krónikát Erdélyi László testvér ismertette, a meghívott méltóságok
üdvözölték a gyülekezetet. Elsőként Miskolc város polgármester-helyettese kö-

Az ünneplő gyülekezet
Milyen eszközeink vannak?
 Egy missziós kiadvány 7000 példány-

ban – 8 egyházterület összefogásával.

 Egy egységes sorozat – 12 előadás,

ppt-anyaggal; amit bármelyik körzet
alakíthat, ahogy akar.
 Egy átalakult Jezus7/vanremeny weblap.
 5 db kisfilm a reményről.
Így indulunk el 2013-ban, és folytatjuk a Nagy küzdelem téma további sorozataival. A Magyar Uniótól jön a következő
magazin (Van Kiút), könyvek, kisfilmek,
A nagy küzdelem könyv többféle kiadásban. Minden gyülekezet megtervezte a
maga missziós tervét, középpontban a
Nagy reménység programmal.
Nem tudjuk, mit hoz a következő
év, de azt tudjuk biztosan, hogy „Van remény”.
Ősz-Farkas Ernő, DET elnök

Az elnöki, titkári és pénztárosi
részletes beszámolók letölthetők
a DET honlap gyülekezeti
dokumentumai közül.
További információk: det@t-online.hu

szöntötte a gyülekezetet, méltatva a gyülekezet szerepét Miskolc város életében.
A testvér-egyházak köszöntését Balogh
Miklós versben, Sárkány Mihály, valamint
Madarász Lajos élőszóban tolmácsolta
az ünneplő közösségnek. Az ünnepi igehirdetést Ócsai Tamás, egyházunk unióelnöke tartotta, amiben bizakodó előretekintésre és helytállásra buzdította az egybegyűlteket.
Délben az összesereglett vendégek
a gyülekezet tábea csoportjának gazdag
vendégszeretetét élvezték, ezt követően a
gyülekezetben fotókiállítás nyílt Sztacho
Éva munkáiból, aki 2007 óta a nemzetközi
ADRA munkatársa a szudáni éhségövezetben. A kiállítást Szigeti Jenő nyitotta
meg. A délutáni órában két rövid elmélkedés – Hegyes Horváth Géza és Szigeti
Jenő rövid prédikációja hangzott el. A
napot versek, énekszolgálatok tették emlékezetessé.
-i-ő
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A szolgálattevő lelkipásztorok egy része
A százéves ünnepély a következő héten,
szeptember 14-én, pénteken és 15-én
szombaton folytatódott, amikor a Miskolci Gyülekezet korábban ott szolgáló
lelkészei mondták el az ebben a körzetben
Istennel szerzett, áldott tapasztalataikat.
A péntek esti istentiszteleten Zarka Péter
szólt az egybegyűltekhez, a szombati alkalmon a történelmi egyházak jelenlevő
képviselői köszöntötték az ünneplő közösséget. Ezután igei gondolatokat hallgattunk meg Várhelyi Zoltán egyházterületi
titkártól, Pócsi László, Bodnár János és
dr. Tokics Imre lelkész testvérektől, akik
éveken át örömmel és odaadással gondozták a Miskolci Gyülekezetet.
Az istentiszteletek meghittségét emelték az ének- és versszolgálatok, Szabó
Csilla hegedűszólója, a helyi gyülekezet
és a Fehérgyarmati Rézfúvós Zenekar
szolgálata, akik a déli szünetben Miskolc
város főterén zenei koncertet adtak, miközben a járókelőknek a testvérek a kezdődő Bibliai Szabadegyetem meghívóját
osztogatták.
A program szervezésében több testvérrel együtt oroszlánrészt vállalt Szabó
János testvér – akinek már a szülei is
ennek a gyülekezetnek voltak tagjai – és
Tóth László testvér, akik szívükön viselik
a gyülekezet sorsát. A több mint kétszáz
főt befogadó terem zsúfolásig megtelt
testvérekkel és vendégekkel. Isten áldása
kísérje továbbra is a Miskolci Gyülekezet
életét!
TINÉ

Szabó Csilla zenei szolgálata
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Egy nap az egészségért – kínaiul
Az augusztus közepe óta Budapesten élő
kínai misszionárius házaspár igen nagy
munkát végzett az elmúlt két és fél hónapban, ami november 1-jén egy egészség
expoban teljesedett ki. Egy új és izgalmas
tapasztalat volt mindannyiunk számára.
Helyszínül a Józsefvárosi Gyülekezet
szolgált mint a kínai misszió befogadó
imaháza, hiszen itt zajlanak az ingyenes angol és kínai tanfolyamok, és kínai
nyelvű bibliaköröket is tartanak itt. Az
egészség expora történő előkészülés során
nem volt egyszerű a New Start alapelveit bemutató anyagokat beszerezni kínai
nyelven, de malajziai és pekingi testvérek segítségével hála Istennek sikerült.
Az expo lebonyolítása pedig józsefvárosi,
kőbányai és újbudai testvérekkel valósulhatott csak meg.
Ugyan kevesebb ember jelent meg,
mint amennyire számítottunk, a vendégek nagyon élvezték az ételbemutatót, a

Fent: A legutolsó vendégek, a misszionáriusok,
a segítők és a szervezők
Balra: Vérnyomásmérés
vérnyomás- és testzsír mérést, valamint
a lelki betérőt. Ezenkívül készültünk még
forró teával, egészségteszttel és egy rövid
előadással, amit Daniel, a hazánkban szolgáló misszionárius testvér adott elő. Vendégeink még egy ajándék, kínai nyelvű
DVD-t is hazavihettek. Jóleső érzés volt,
ahogy a végén kifejezték köszönetüket a
program megrendezéséért, és a jó hangulatú este végén még egy képet is készíteni
akartak velünk.

Nagyszerű volt látni, hogy a helyi kínai lakosság hogyan ismerkedik meg az
egészséges életmód alapelveivel. A mis�sziómunka nagy léptékben halad előre, Isten pedig ad tapasztalatokat, megerősítést.
Kérünk Benneteket is, hogy imáitokkal
támogassátok munkánkat.

Torres-Rinkó Marietta

„Van remény – Jézus jön”
Hitéleti Konferencia Budapesten
7 kórus mondta el énekben, 2 zenekar
hangjegyekkel, 900 résztvevő imában, két
vezető lelkész pedig igében, hogy „Van
remény – Jézus jön”! Ajándék kupon fogadta azokat, akik november 27-én Budapesten, a Golgota utcában töltötték a
szombatot. A Van Remény magazin egy
példányára lehetett beváltani, ami arra
emlékeztetett, hogy itt senki nem lehet
néző; a nagy küzdelemben főszereplők
Isten kezében, mert 70 000 család várja a
Kárpát-medencében, hogy valaki elvigye
a második advent örömhírét.
A „Van remény” kezdeményezéshez
6 határon túli egyházterület csatlakozott,
akiket a Vajdasági kórus és Süli Vencel, a
szabadkai körzet lelkésze képviselt.
Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke arra figyelmeztetett, hogy a remény
hordozói nemcsak a mások életét mentik
meg. E. G. White hasonlata szerint, aki a

fagyban szenvedőt a hátára veszi, a saját
vérkeringését forrósítja fel, és mindketten megmenekülnek. Ősz-Farkas Ernő, a
Dunamelléki Egyházterület elnöke Jézus
végidőről szóló beszédéből idézett. A tanítványokat és 2000 éve az adventvárókat
két kérdés foglalkoztatta: mikor jön el és
milyen események előzik ezt meg. Jézus
két másik kérdésre helyezi a hangsúlyt: ki
jön el és hogyan legyünk készen. Miközben Isten népe folyamatosan és hűségesen
végzi a rábízott szolgálatot, egy nap megjelenik Jézus az ég felhőin. Az övéi alleluját énekelnek, amit szombaton az Országos Adventista Szimfonikus Zenekar
kíséretében szólaltatott meg az összevont
kórus.
Délután 16.00 órától ismét megtelt a
terem. Sem az eső, sem a hideg, sem az
utazás fáradsága nem jelentett akadályt.
Senki nem számított arra, hogy a délelőtti
igei gondolatok ilyen hamar életre kelnek.
A segélykoncert az ADRA kárpátaljai
programját támogatta.
Szegény sorsú, határon túli gyerekeknek
jelentett megfogható
és érezhető reményt
az összegyűlt, közel
félmillió forintos adomány. Ez a gesztus
bennük is megerősíti
a közönség énekének tapasztalatát: „A
reményem csak Te
vagy”.
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Igét hirdet dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke

Dr. György István, Budapest főpolgármester-helyettesének sorai és Babák
László ezredes, az Országos Katasztrófavédelem nyugalmazott hivatalvezetőjének
szavai köszöntötték a rendezvényt.
Az élő közvetítést felvételről is meg
lehet tekinteni az onlineistentisztelet.hu
oldalon; valamint egy kis előzetes a délelőtti programból: http://www.ustream.tv/
recorded/26462377
(det)
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„Ne félj, mert megváltottalak...”
Az Orosházi Gyülekezet felemelő esemény részese lehetett ez év októberének
utolsó szombatján. Öt fiatal határozta el,
hogy ezután Jézus útján fog járni. Akik az
Úrral szövetséget kötöttek: Rajki Dávid,
Balogh Rebeka, Rajki Lea, Rajki Anna és
Farkas Anna.
A prédikációt Szabó Lászlótól, a németországi Friedensaui Teológiai Egyetem tanárától hallhattuk. Üzenetét Jn 17:3
verse köré építette: „Az pedig az örök
élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus
Krisztust.”

Majd Csalami László
lelkész vezetésével a vallástétel következett. Az öt fiatal
bizonyságát adta őszinte hitének és döntését megvallotta
a gyülekezeti tagok előtt. A
bemerítkezés során útravalóként a Jézussal való járás
megkezdéséhez áldásos igehelyek hangzottak fel számukra.
Ezt követően Csalami László szólt a
most már megkeresztelt testvéreinkhez.
Hangsúlyozta, hogy Istennek terve van

mindenkivel, és kérte őket, induljanak el
az isteni úton, hogy megtapasztalhassák
Isten áldásait.
Schiller Alíz

„Mielőtt megformáltalak... már ismertelek”

Székesfehérváron újabb keresztségen vehettünk részt október 20-án. Fiataljaink
egyike, Csitáry-Hock Dávid kötött szövetséget az Úrral. Az alámerítkezést Bihari

Csaba, Dávid nagybátyja végezte, így még
meghittebb, családiasabb volt az alkalom.
A lovasberényi fiatalokkal együtt ünnepeltünk, akik a fehérváriakkal egy közös kórust alkottak. Hatalmas élmény volt, hogy
egy olyan kórust hallgathatunk, ahol szinte mindenki mosolyog éneklés közben.
Szilvási-Csizmadia Andrea beszélt a
prédikációban arról, hogy a fiatalság nem
akadály Isten szemében, Ő bárkit el tud
hívni és feladatokat ad neki. A biztatás válaszra talált, az alámerítés után több fiatal
előrement, hogy majd szeretnének megkeresztelkedni.
Dávid születése óta a Fehérvári Gyülekezetbe jár. Aktívan részt vesz az ifjúság

Bibliai Szabadegyetem kezdődött
Dunaújvárosban
Kísérleti jelleggel. Kicsit olyan ábrahámi
volt a kezdet. Uram, ha eljönnek öten,
esetleg ha tízen jönnének…, végül a kb.
25 vendéggel együtt több mint 30-an voltunk. Ez számunkra egy csoda. Annál is
inkább, mert a mellettünk lévő teremben,
ugyanebben az időpontban KERAK-os
testvéreink is előadást tartottak.

és a gyülekezet életében, tehetségesen ír,
többször olvashattunk már tőle nyári táborokról, és más rendezvényekről cikkeket,
itt az AdventInfoban is. Néhány hete még
arra is sikerült rábeszélni, hogy a kórust
erősítse. Tavaly a Golgota utcában tartott
hitéleti konferencián döntött a keresztség
mellett, majd Szilvási-Csizmadia Andrea
székesfehérvári lelkész készítette fel. Sok
áldást kívánunk az életére, a munkájára és
a tanulmányaihoz!
Potempsky Dóra

Szigeti Jenő testvér általános alapismereteket mondott el úgy, hogy alaposan
felkeltette az érdeklődést: érdemes eljönni a jövő hétfőn is. Most ez az imánk. Jó
lenne, ha nem akadna el itt, hanem tovább
folytatódhatna.
Aminek külön örültünk, hogy több fiatal is figyelmesen hallgatta az érdekfeszítő
előadást. A vándor Bibliát is kiállítottuk
ezen az alkalmon, amit szinte mindenki
megnézett. Hálásak vagyunk ezért az estéért a jó Istennek.
Gyürüs István

Énekelve Jeruzsálem kapujában
„Dicsérjétek az Urat citerával; tízhúrú
hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki
új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.” (Zsoltárok 33:2-3)
2012. szeptember 8-án a Hajdúhadházi,
Józsai, Balmazújvárosi, Debreceni Gyülekezet tagjai gyűltek össze a hajdúböszörményi imaházban, hogy az ének szavaival és hangszeres játékkal dicsőítsék
Istent. Az egész napos alkalom alatt az

énekek között lélekemelő tapasztalatok
hangzottak el, az igei morzsákat „Nem
kell félnünk a holnaptól, mert JÉZUS ÉL
és visszajön!” címmel ifj. Szőllősi Árpád
tolmácsolásában hallhatták a jelenlévők.
Csodálatos élményben volt részünk.
A záró énekünk az „Együtt lesz majd
mind…” című ének volt, amivel azt a reményünket fejeztük ki, hogy a megváltott
sereg kéz a kézben eljuthat a mennyei otthonba, és ott már a gyermekeit hazaváró
5

Atya előtt csendülhetnek fel ugyanezek a
szavak a győztes sereg ajkáról.
FM
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KID, Mosoly és a gyermekek
Október 14-én összegyűlt a Gyermekszolgálatok Osztályának Bizottsága,
kiegészülve a Családi Osztály két tagjával.
Szeretnénk a szülőkkel, gyülekezeteinkkel
és a kedves gyermektanítókkal megosztani, miről volt szó.
2013 nyarán, július 27. és 28. között
Clair Sanchez-Shutte, a TED Gyermekosztályának titkára Magyarországon lesz.
Szeretnénk újraindítani a KID programot,
amelyről már sokan hallottak, és amely
már működött is két gyülekezetben. A
Családi Osztály felvállalta, hogy vezeti és
egy-egy gyülekezeti körzetben bemutatja
ezt a nagyon-nagyon értékes és a korunk
kihívásai között fontos lehetőséget gyermekeink megtartására, hitbeli nevelésére.
A nyári képzés vidéken lesz, szép környezetben (erről még időben megjelenik
a tájékoztatás). Törekszünk arra, hogy ne
legyen túl költséges, de a résztvevőknek
a szállást-ellátást maguknak kell fizetniük.
Ezen a szombaton kerül sor arra, hogy
egy Gyermekkonferencia keretén belül,
az egyes gyermekiskolák bemutathassák
tudásukat A nagy küzdelem című könyv
alapján történt felkészülésükből: drámajáték, vers, próza, ének – és bármilyen jó

ötletet találtatok a történelmi múlt vagy
az előttünk álló nagy reménység jelenetei
közt.
Szükséges volt megtárgyalnunk a Mosoly
gyermekújság helyzetét is. Sajnos, a 2011.
év végén kialakult helyzet miatt valószínűleg bizonytalanságban lehettek a megrendelők. Az újság azonban 2012-ben is
megjelent (tavasz-nyár: összevont szám,
kijött időben az őszi szám is; hamarosan
megjelenik a téli számunk). Kérünk minden szülőt és gyermektanítót, és kérünk
minden gyülekezeti tagot, aki felelősséget
érez a misszióban nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek iránt is, hogy keressük
fel kis barátainkat, és ajándékozzunk nekik egy-egy Mosolyt – egypár kedves szó
és mosoly kíséretével –, mert a lapot úgy
állítjuk össze, hogy missziót töltsön be a
saját gyermekeink és a gyülekezethez nem
tartozó gyermekek körében is. Ez a törekvése mindig nyomon követhető a Mosoly
gyermekújságnak, korábbi szerkesztőik:
Gyürüs Istvánné Pannika és Gyetvainé
Gerlai Kriszti idejében is. A célunk azóta sem változott. Nincsenek benne soha
„belterjes” írások, amelyek csakis a mi
vallásunkról szólnak, hanem olyan törté-

netek – bibliai és mindennapi –, versek,
rejtvények, játékok, színezők, rajzok, ételreceptek, amelyek erkölcsre, tisztességre,
reményre, egészséges életmódra, értelmes
életre buzdítják a gyerekeket.
Azt is el kell mondjuk, hogy ha a
megrendelések száma 2013-ban is ilyen
csekély marad, a lapot tovább fenntartani
nem lehet, így ennek az újságnak – amelyik egyrészt egyedülálló volt a magyar
vallásos életben, másrészt közel két évtizedig működött – a sorsa megpecsételődik. Anyagi eszközök híján nem tudjuk
tovább megjelentetni.
A jövő esztendőben is sok program, Szünidei Napközis Táborok, Szünidei Bibliatábor (2013. július 9–15.), Tinitáborok és
egyéb rendezvények várják a gyermekeket.
Isten áldását kérjük minden kedves
Szülőre, Gyermektanítóra és minden kedves gyülekezeti testvérre, aki szereti, óvja
a kicsinyeket.

E. Kökényes Zsuzsa, Bodnárné Zsóka,
Szőllősyné Ani (a Gyermekszolgálatok
Osztályának Bizottsága),
valamint Mihalec Dóri és Gábor
a Családi Osztálytól

Megrendelőlap
Megrendelem a Mosoly c. gyermekújságot 2013. évre _______ példányban.
Név: _________________________________________________
Cím:
__ __ __ __ (ir.sz.) __________________________________ (város,
település), ___________________________________ út, utca, tér,
____________ házszám
Ha más részére rendelik meg a lapot:
1. Postázási cím:
__ __ __ __ (ir.sz.) __________________________________ (város,
település), ___________________________________ út, utca, tér,
____________ házszám
2. Postázási cím:
__ __ __ __ (ir.sz.) __________________________________ (város,
település), ___________________________________ út, utca, tér,
____________ házszám
A megrendelőlapot 2013. január 10-ig kérjük postára adni
Fenyvesiné Varga Eszter ügyfélszolgálati munkatárs részére: 2119 Pécel, Ráday u. 12.
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Egy mindenkiért – mindenki egyért
ÉS Napok Székesfehérváron
Valamikor tavaly november elején ki-ki
igyekezett belegyömöszölni azt az utolsó pulcsiját is a bőröndbe, átvette az úti
csomagját, fogta a cókmókját, aztán kevés alvással, de annál több élménnyel – s
esetleg egy fényesen csillogó éremmel a
nyakában –, elindult haza Debrecenből…
ÉS …már akkor mindenki tudta, hogy milyen nagyon fog ez hiányozni egy teljes
éven át!
De ahogyan az már csak lenni szokott, ez az év is (innen nézve legalábbis)
szélsebesen eltelt, táborok jöttek-mentek,
kicsit öregebbek lettünk, s talán bölcsebbek is, sok minden megváltozott… ÉS
...eljött a nagy nap, amiért igen is minden
évben érdemes 365 napnyit visszaszámolni. Idén november 1-jén, 15.00 órakor,
Székesfehérváron elkezdődött. Méghoz-

zá nem is kis változással, hiszen rögtön
a nyitó alkalmon el kellett búcsúznunk
Kalocsai Tamástól, akinek talán csak úgy
lehet méltóképp megköszönni 2009-től
eddig tartó ifjúságvezetői munkáját, hogy
legalább annyi áldást kívánunk az ezután
következő szolgálatára, mint amennyi az
eddigieket kísérte, és megbízunk az általa
felkészített utódban!
Az idei program is bővelkedett mindenben, amit eddig megszokhattunk, amit
tudtunk, hogy lesz, amit már nagyon vártunk… ÉS … még ezeken felül is tartogatott meglepetéseket.
Tim Cress Denverből érkezett hozzánk, hogy Isten Igéjén keresztül megérintsen bennünket, és az Isten tervében
való odaadó ugrálásra (akarom mondani,
részvételre) serkentsen minket. Sikerrel.
Már a hétvége alatt 3 missziós programmal gazdagították a résztvevők mind a
fehérváriakat, mind saját magukat.
Sőt. Rengetegen vállaltak feladatokat a jövőre, az ország különböző
pontjain, valamint elindult az „Én
segítek! ÉS Te?” facebook oldal,
ami tovább segíti a fiatalokat, hogy
kivehessék a részüket Isten ránk bízott munkájában…
ÉS …itt még korántsem volt
vége! Szombaton hivatalosan is
új ifivezetőként köszönthettük
Ömböli Krisztiánt, és vendégei voltunk egy szövetségkötésnek, egy

Tim Cress, a találkozó főelőadója
„újjászülinapnak”, Csitáry-Hock Dorottya
keresztségének…
ÉS …talán ezek mellett úgy tűnhet,
eltörpül a floorball-, foci-, röpibajokság
vagy örömjáték, a teaház, a zene, a vetélkedők, az improvizációs gyakorlat, a
mosolyfülke, ÉS a sok-sok találkozás, ÉS
ismerkedés, ÉS sorban állás, ÉS liftezés,
ÉS ébren töltött éjszakák, ÉS még felsorolni sem lehet, mi minden más. De mi,
akik ott voltunk, tudjuk, hogy ezekből is
(legalább) annyi örömöt, emléket és áldást
viszünk haza, mint az előzőekből. Így hát
vasárnap reggel ismét fájó szívvel szedelőzködtünk, elindultunk haza…
ÉS …már most várjuk a következőt…
ÉS …talán nem is kell addig ismét egy
évnek eltelnie! Mi pedig addig is emlékszünk majd: Egy mindenkiért – mindenki
egyért!
Csatári Flóra

Ki szeretne sötétedés után erdőben játszani?
„Én, én, én!” – hangzott a válasz mindenünnen a fenti kérdésemre, a toborzás
egyik helyszínén. Sátrazás, csapatmunka,
barátok, dalolás, környezetünk és hazánk
megismerése – mindezt hol kaphatja meg
az ember? Erre a kérdésre már én adtam a
9-10 évesekből álló kis osztálynak a választ.
Szeptemberi, októberi délelőttökön
és délutánokon városunk általános iskoláiban mutattuk be a cserkészetet. Hála az
Úrnak, 10 iskolába is bejutottunk. Ebben
az évben is nagyon pozitívan fogadtak
minket, és rendkívül segítőkészek voltak
minden egyes intézményben. Volt, ahol
még a helyi könyvtárat és a vetítésekhez
szükséges felszerelést is készséggel rendelkezésünkre bocsátották.
Maga a program egy rövidfilmmel
kezdődött, amiben a táborainkról és játékainkról láthattak egy rövid összefoglalót
a gyerekek. Majd szóban is ismertettük a
cserkészet célját és lényegét. Ezután a jó
előre felosztott kis „őrsökkel” (csapatokkal) játszottunk és beszélgettünk, és köz-

ben az ifjak tanárai részéről is élénk érdeklődést tapasztaltunk a munkánk iránt.
Várakozással töltött el a toborzás
vége, ugyanis meghirdettük a „Cserkész
légy!” nevű programot, melynek köszönhetően a gyerekek átélhetik életük első
cserkészkalandját és jelentkezhetnek a
foglalkozásokra. A szüleikkel megjelenő
srácokat egy gondosan előkészített akadálypálya várta megannyi izgalommal. A
legügyesebbek jutalomban részesültek.
Mindeközben szüleik a csapat vezetőivel
adatot egyeztettek és megtudták, mire is
7

jelentkeznének apróságaik. Itt tájékoztatást kaptak mindenről: csapatéletről, vezetőink képességeiről és munkásságukról.
Áldásosnak bizonyult ez a program is. Sokan eljöttek és sokan maradtak is. A csapatunk 14 új taggal bővült. Mindannyian itt
fognak először hallani Istenről, és további
áldásként még a Lélek is elkezd bennük
munkálkodni.
Sok reményt fűzök ezekhez a fiatalokhoz, hiszen egykori cserkészvezetőm is
abban a reményben vett a csapatba, hogy
egyszer testvérük lehetek az Úrban. Ez
nem is olyan régen valóra vált, így ez a
kép lebeg előttem is, amikor rájuk pillantok. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt
a szolgálatot végezhetjük! Sok támogatást
adott nekünk a Nagykanizsai Gyülekezet,
az egyház és az ASI Hungary egyaránt,
amiért szintén hálásak lehetünk! Végezetül sok áldást kívánok minden kedves
olvasónak!
Szabó Gergő
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Isten szeretetével a városnapon
Albertirsán a 2003-as várossá nyilvánítás
évfordulója alkalmából minden év szep
temberében városnapot szerveznek. Most
is így történt, 1-jén az Erzsébet téren rendezték meg ismét ezt a színes programot.

Kicsik és nagyok együtt érdeklődnek

Gyülekezetünkben is készültünk erre
az alkalomra, imádkoztunk Isten segítségéért, tanácsáért. Szerettük volna a város
lakóit megajándékozni Isten Igéjével. Az
Advent Kiadó kiadványaiból állítottuk
össze az ajándékozásra szánt
könyveket, füzeteket, képeslapokat, könyvjelzőket, gyermekeknek szóló képességfejlesztő
kifestőket, matricákat. Mozgókönyvtárt is indítottunk ezen a
napon. Szórólapokat is készítettünk: bemutatkozva ismertettük gyülekezetünk programjait,
elérhetőségeit, ezekből a kiadványokba is tettünk.
Nagyon sokan vettek részt a
szórakoztató műsorokat, programokat, versenyt kínáló rendezvényen, hiszen a gyermekeknek

is sok programot szerveztek, és tűzijátékban is lehetett gyönyörködni.
Az arra járók közül sokan csak érdeklődéssel néztek asztalunk felé, de jó néhányan közelről is megnézték kínálatunkat,
és beszélgetésbe is elegyedtek velünk.
Volt olyan látogatónk is, aki ismételten
visszajött, mint aki nem tudja elhinni,
hogy ajándékot kapott. Volt, aki többször
is megkérdezte, hogy mennyibe kerül,
amit kiválasztott, mert hihetetlen volt számára, hogy semmit sem kell fizetnie érte.
A városnapra kilátogatók válogattak
a kiadványokból, különösen a bibliai képességfejlesztők nyerték el a tetszésüket.
Örömmel ajándékoztuk meg az arra járókat, és beszélgettünk velük. Jó volt örömet
és meglepetést szerezni.
Kérjük Istent, munkálkodjon mindan�nyiunk szívében, és segítsen, hogy embereket tudjunk megszólítani az Ő jó hírével.
Kőfalvi Lászlóné

ADRA nap Dunaújvárosban
Napokon át izgalommal figyeltük a 2012.
július 15-ére szóló időjárás-előrejelzést,
ami 30-35 fokos meleget, napsütést jósolt.
Ez nagyon jó. Irány a szabad strand. Délelőtt fürdés, aztán bográcsos ebéd, éneklés
a zuglói fiatalokkal, majd ajándékosztás –
ez volt a terv.
A valóság kissé másként sikerült. Bár
előtte is, utána is igaz volt a meteorológiai
előrejelzés, de erre a napra – sajnos nem.
Szemerkélő esőben gyülekezett a didergő
csapat. Előkerültek a labdák, frizbik, tollasok. De a hangulat nem nagyon akart a
„tetőpontra hágni”. Azonban hála a zuglói
fiataloknak, éneklésükkel, zenéjükkel lassan-lassan bemelegítették a csapatot úgy,
hogy a finom ebéd elfogyasztása után már

tényleg jó volt a hangulat. Lelkesen
énekelték a gyerekek a tavalyi táborból „megmaradt” „Ne félj, mert
megváltottalak” című éneket. Ezt aztán annyiszor, hogy az újak, a most
először jövők, sőt a szülők is megtanulták. Végül több mint ötvenen
voltunk.
Izgalmas ajándékbontás következett. No, ez aztán tényleg lázba hozott
mindenkit: „Te mit kaptál?” „Cseréljünk!”
Szóval, volt öröm. A szülők napközis bibliatábort szeretnének. „Fel lehetne iratkozni a jövő évi táborra most, hogy ki ne maradjon a kislányom?” – kérdezte az egyik
anyuka. Egy másik anya a három gyerekét
szeretné jó helyen tudni a napközis tábor-

Biblia- és kézműves tábor
Lovasberényben
2012. július 9-én Biblia- és kézműves tábor kezdődött Lovasberényben, ezúttal 13.
alkalommal, melyen több mint 50 gyerek
vett részt. A táborozók nagy része nem adventista családból érkezett.
A gyerekek 5 különböző korcsoportban – az óvodástól kezdve a felső tagozatosokig – mindennap bibliai foglalkozásokon és énektanuláson vettek részt.
Volt szabadprogram is, amikor kimentek
a parkba vagy a játszótérre. A délutánonként zajló kézműves foglalkozást nagyon
élvezték a gyerekek. Nagyon sok mindent
lehetett készíteni, mint pl. lisztes lufi,
vasalógyöngy, ujjbáb, gyöngyös karkötő,

kitűzők, kalózhajó, pólófestés és sok más
jó dolog. A csoportokon belül a gyerekek
húztak egy titkos tesót, és nekik is csináltak ajándékot.
A hét folyamán, ha ügyesek voltak a
bibliai foglalkozáson és az énektanulás8

ban. Így hát predesztinálva van a 2013. évi
dunaújvárosi szünidei bibliatábor.
Összességében – bár az idő nem volt
olyan nagyon jó – mégis azt mondhatjuk,
jó volt együtt.
Gyürüs Istvánné
nál, akkor szerezhettek tallérokat. Sokat
akartak gyűjteni, mert pénteken le lehetett
vásárolni ezeket a tallérokat. A vásár
ideje alatt a gyerekek örömére volt
vattacukor-készítés is.
Szombatra a gyerekek meghívták családjukat, hogy hallgassák és
nézzék meg, milyen műsorral készültek. Az énekek mellett egy-egy
színdarabot adtak elő a csoportok.
Miután vége lett, a szülõk meg
tudták nézni egy kiállítás formájában, miket készítettek a gyerekek
a héten. Majd egy közös ebéd után
gazdag élményekkel tértek haza a
gyerekek és a segítők is.
Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy
idén is megtarthattuk táborunkat, és mindenben megsegített bennünket.
Szenes Dóra
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Vakmisszió Baján
Június közepén egyházunk Vakmis�sziójának tagjai teljesítettek szolgálatot
gyülekezetünkben. Ez így egy hivatalos
közlemény, viszont ami mögötte van: egy
csoda. A szóösszetétel (szolgálatot teljesíteni) jelentése gazdag tartalom, buzdító
erő, cselekvő hit által vált érthetővé.
Sokunkat gondolkodásra késztetett
a felismerés: mennyire nem természetes, hogy kinyitom a Bibliát és olvasom.
Gyengén, illetve nem látó társainknak
amennyivel kevesebb a lehetőségük az
Ige olvasására, annyival nagyobb az akaratuk, kitartásuk. Mi látók szembesültünk
a ténnyel: milyen „természetes” számunkra a Biblia olvasása, mégis oly kevésszer
adunk ezért hálát.
Különös figyelem és várakozás
előzte meg Erdődy Viktor igehirdetését. Előadónk egyénisége, beszédstílusa
mindnyájunkat magával ragadott. Gondolatainak egyszerűsége, követhetősége
könnyedén irányította figyelmünket a lé-

nyegre. Sokféle stílusban, módszerrel evangelizálhatunk, de mind közül
a legeredményesebb, ha egyszerűen
beszeretjük az embereket Isten közösségébe és a gyülekezetekbe. Érezhettük, vendégeink rendelkeznek az
effajta szeretni tudás képességével.
Délutánunk még közvetlenebb,
bensőségesebb együttlétben telt el.
Sok-sok ismerettel gazdagodtunk a
misszió életével, mindennapjaival
kapcsolatban. Beszélgettünk a látó
segítők odaadó munkájáról, a technika nyújtotta lehetőségekről, a munkába állás esélyeiről, a vakvezető kutyák jelentőségéről, a nyári táborokról. Kézbe vehettünk egy Braille-féle pontírással készült
könyvet, elámulhattunk azon, hogy az ily
módon kinyomtatott Biblia negyvenezer
oldalból áll, és megtanultuk, hogyan kell
eligazodni a nem látók számára készült
karórán.
Ezúton szeretnék még egyszer hálát
adni Istennek ezért a megtartó együttlétért, ahogy szívünk örömmel telt meg és
gondolataink azóta is visszatérnek ehhez a
gyönyörű szombathoz.

Erdődy Viktor hirdeti Isten Igéjét

Végül el ne feledjem megemlíteni
Viktor zongorakíséretét és testvéreink
énekszolgálatait, melyeket az Úr ügye
melletti fegyelmezett elkötelezettség,
odaadás hatott át. Tízes számú énekünket
közösen is elénekeltük, melynek utolsó
versszakát idézem: „Szent vagy, szent
vagy, szent vagy!/Nem látja fényed, nem
csodálhat téged a bűnös földi szem./Mindenható Isten, mégis bízik lelkem, MEGLÁTLAK téged majd a mennyben fenn.”
Így legyen!
Mátyási Anita

Albertirsai gyermekbemutató Isaszegen
Az Albertirsai Gyülekezetből egy fiatal
házaspár, Sajben Anna és Koska Endre
elhozták 2012. május 7-én született gyermeküket, Alenkát, hogy bemutassák az Úr
házában és áldást kérjenek Istentől. Ez a
megható esemény az Isaszegi Gyülekezet
kápolnájában volt július 28-án, ahová a
szülők rokonaikat, ismerőseiket, hittestvéreiket hívták meg.
Bodnár János, az Albertirsai Gyülekezet lelkésze Anna, Elkána, Éli és Sámuel
bibliai történetén keresztül rávilágított
Isten ismételten gondoskodó szeretetére.
Anna kitartó könyörgése meghallgatás-

Bababemutató
a Győri
Gyülekezetben
2012. november 10-én különleges örömben lehetett része a Győri Gyülekezetnek.
Kozma Csaba és felesége, Andi, kislányukat, Rebekát hozták el, hogy bemutassák
az Úrnak, és áldást kérjenek az életére.
Testvéreinket – a gyülekezet külön
örömére – a rokonság is elkísérte, akik az
elhangzó értékes gondolatokat, az áldáskérést és a fogadalomtételt is figyelmesen
hallgatták. Ünnepélyes istentiszteletünkön
Kalocsai Tamás hirdetett Igét. A délelőttöt
ének- és versszolgálatok színesítették. Az

ra talált, aki az Istentől kapott gyermeket
szolgálatra visszaadta Istennek, Ő pedig
rajta keresztül szólt népéhez. Lelkészünk
Isten áldását kérte a gyermekre, aki mintha tudta volna, hogy ő a főszereplő, nyugodtan fogadta, hogy mindenki rá figyel.
Mindannyian Isten áldását és segítségét kérjük Alenkára és családjára. Az
Isaszegi Gyülekezet tagjainak ezúton is
köszönetünket fejezzük ki, hogy ezt a szép
eseményt velük együtt, kápolnájukban
tarthattuk meg.
Kőfalvi Lászlóné

Az Adventista félóra
következő műsorát
december 14-én, pénteken,
13.30-kor sugározza
a Kossuth Rádió.


igeszolgálat és áldáskérés után egy kedves
szeretetvendégségen vehetett részt a gyülekezet és a család.
Szívből kívánjuk, hogy Rebeka növekedjen Isten dicsőségére testben és lélekben egyaránt.
Pintér Mónika
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Az AdventInfo következő
száma december 22-én
jelenik meg. Híranyagaink
teljes terjedelmükben
olvashatóak honlapunkon:
www.adventista.hu
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Ifinap Szolnokon és segélykoncert Bucsán
2012. szeptember 15-én a Szolnoki Gyü
lekezetben regionális ifjúsági napot tartottunk. Az imaház hamar megtelt testvérekkel, vendégekkel, Kecskemétről is érkeztek fiatalok.
A délelőtti igehirdetésben André
Krisztina kifejtette, hogyha egymást szeretni fogjuk, akkor erről fogják embertársaink felismerni, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. Ez a világosan bemutatott
kereszténység. Előtte azonban a 8in1
Singers együttes két énekel vitt közelebb
bennünket Isten Szavának megértéséhez.

A déli szünetben szolnoki testvéreink
vendégszeretetét élvezhettük, akik igen
finom és bőséges ebédről gondoskodtak
számunkra.
Ezt követően elindultunk Bucsára,
ahol a Közösségi Házban segélykoncertet
szerveztünk a Balogh László Alapítvány
javára, a már említett zenei csapatunk (az
8in1 Singers) tolmácsolásában. Az alapítvány helyi kezdeményezésű, és tehetséges
általános iskolai felső tagozatos és középiskolás tanulókat támogat, akik árvák
vagy félárvák, és anyagi körülményeik
akadályoznák képességeik kibontakoztatását.
A hangversenyen
telt ház volt, körülbelül
kilencven ember hallgatta az énekeket. Az elhangzott énekek a lélek
szárnyán megértették
velünk a szeretet és hit
lényegét, valamint azt,
hogy egyszer vége lesz
minden fájdalomnak,
szenvedésnek. Simon

ADRA
SALGÓTARJÁN | A salgótarjáni Hetednapi Adventista Egyház közösségének
tagjai és az ADRA Adventista Segély és
Fejlesztési Alapítvány önkéntesei a salgótarjáni Idegér lakótelepre látogattak, ahol
hazai és külföldi adományoknak köszönhetően 30 rászoruló családnak osztottak
ki alapvető élelmiszerekből összeállított
csomagot.
A salgótarjáni Hetednapi Adventista Egyház immár több mint egy évtizede

Az egyház tagjai több mint egy évtizede
segítenek a rászorulóknak

Zagyva László

hírlevél

Csomagnyi segítség a rászorulóknak
2012. november 6. 19:24

Csaba lelkész testvérünk igei gondolatai
pedig arra tanítottak bennünket, hogy Jézus számára minden gyermek egyformán
fontos, azt az egyet is elmegy megkeresni,
amely elveszni látszik a kilencvenkilenc
mellett, a mi szemeink előtt.
A koncert végén, a gyűjtés eredményeként 52 360 Ft-ot adhattunk át az alapítvány kuratóriumi elnökének, Balogh
Istvánnénak, aki munkatársai nevében
háláját fejezte ki egyházunknak és a helyi
gyülekezetnek a támogatásért. A hangverseny elmúltával vendégeink elismerő szavai arra bátorítanak bennünket, hogy végezzük továbbra is azt a munkát, amelyre
elhívott bennünket a mi Megváltónk!
Ezek után a helyi gyülekezetben közös
vacsorával, énekléssel fejeztük be a szombatot. Istent illeti hála ezért a napért!
A koncert megszervezésében nyújtott
segítségért és a lebonyolítás anyagi támogatásáért külön köszönetet mondunk az
ADRA vezetőjének és munkatársainak!

riából és Angliából kapunk támogatást.
Most tartós élelmiszerből összeállított
csomagokat osztunk, de ruhaneműt és
gyermekjátékokat is adományozunk. Sőt,
minden nyáron 10-20 szegény sorsú gyermeket viszünk le Balatonlellére, olyanokat, akik talán enélkül az ingyenes üdülési
lehetőség kívül soha nem juthatnának el
nyaralni – mondta Kotroczó Emil.

segíti az elesett és rászoruló embereket.
A kiterjedt kapcsolataiknak köszönhetően
nemcsak magyarországi, hanem külföldi adományozók is segítenek a szegény
családoknak abban, hogy ezekben a szűkös időkben is ruhaneműkhöz és alapvető
élelmiszerekhez juthassanak.
Kotroczó Emil presbiter, a salgótarjáni szervezet képviselője elmondta, hogy az élelmiszerosztás
alkalmával az ADRA Adventista
Segély és Fejlesztési Alapítvány budapesti tagjai, valamint a fő adományozó norvég szervezet két munkatársa is elkísérte őket. A két norvég
hölgy így saját szemével láthatta,
hogyan dolgoznak a helyi adventista
egyházközösség tagjai, valamint azt
Tegnap házhoz ment a segítség
is, hogy milyen körülmények között
élnek a rászoruló családok.
– Azoknak próbálunk segíteni, akik a
Az adományok – amelyek 30 család
legnehezebb helyzetben vannak – mond- gondjait tudják enyhíteni – pedig szemmel
ta Kotroczó Emil. Majd hozzátette: nehéz láthatóan a legjobb helyre kerültek. A headományokat gyűjteni, ugyanis a gazdasá- lyi közösség legközelebb december első
gi válság hatásai az adományozók számát, hetére szervez nagyobb akciót, amelynek
s a karitatív célokra szánt összegeket is alkalmával remélik, hogy még több rászoerősen visszavetették.
rulónak nyújthatnak újabb segítséget.
– Igyekszünk egész évben a rászoruForrás: http://www.nport.hu/hirek/helyi-hirek/
lókon segíteni. Főleg Norvégiából, Ausztcsomagnyi-segitseg-a-raszoruloknak-469621
10
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Búcsúzunk...

id. Pörneki Istvánné
sz.: K. Horváth Anna
1921–2012

2012. június 23-án elhunyt kedves testvérnőnk,
id. Pörneki Istvánné. Életének 91. évében szó
lította magához az Úr.
Anna néni 1921. július 26-án született Csorváson. Férjével, Pista bácsival közös életük 1942.
január 24-én kezdődött. Egyikük sem érkezett
hívő családból, de 1946. január 13-án, a Marinka
családdal folytatott sok-sok beszélgetés után, id.
Berzenczey Károly lelkész vezetésével keresztségi fogadalmat tettek az Úr iránti elkötelezettségükről.
Az Istenbe vetett hiten alapuló életet gyermekáldás kísérte. Anna néni öt gyermeknek adott
életet. A családi élet harmóniájának kialakításán
való fáradozása mellett igen fontosnak tartotta a
gyülekezeti szolgálatot is. Jóságos lelkületéről ismerte mindenki. Vendégszeretete, gondoskodása
tábithai lelkületet tükrözött. Szívén viselte a gyülekezet ifjúságának ügyét is, kirándulások sokaságát szervezte, melyeknek legszebb pillanataira a
résztvevők azóta is szívesen emlékeznek.
Az istenfélelemben folytatott hosszú életút
vége felé Anna néni egészsége kezdett megrendülni, de Istenhez való rendíthetetlen hűségének,
hitben való kitartásának szemtanúi lehettek a fokozatosan gyarapodó család tagjai.
Anna nénitől a család, a gyülekezet, a barátok, ismerősök 2012. május 28-án vehettek végső
búcsút. A szertartás kedvenc énekével, az 53-as
énekkel kezdődött. A példaértékű életutat Stuber
György lelkész méltatta, Jób 42:17 alapján: „És
meghala Jób jó vénségben és betelve az élettel.”
A sírnál Csalami László lelkész szólt az Igéből,
hirdetve a feltámadás reménységét.
Anna néni emlékét kegyelettel őrizzük.
Schiller Alíz







Benő Irma
1925–2012

Szász Irma Lenke (Benő Irma) 1925. augusztus
18-án született Mezőfelén egy négygyermekes

családban. 1940-ben konfirmált mint református,
majd 1944. július 22-én – családjában első adventistaként – megkeresztelkedett Marosszentannán,
a Maros folyóban.
A háború idején 1944 szeptemberét bunkerben töltötte – ahogy a Bibliájában feljegyezte:
„félelem nélkül”. A háború után házasságot kötött
Benő Mártonnal, mely házasságból négy gyermekük született.
Küzdelmes, dolgos életük volt, de az Úr gazdagon megáldotta őket. Marosvásárhelyen kertészkedéssel foglalkoztak, és több hittestvérüket
segítették abban, hogy kitanulják ezt a mesterséget. 1994-ben költöztek Keszthelyre, ahol folytatták dolgos, istenfélő életüket.
A hitéletben is mindenkinek támasza volt,
sokat jelentett példás lelki élete a családjának és
a gyülekezetnek egyaránt. Minden szinten megtalálta a hangot az emberekkel. Vidámsága, életöröme sokakat felüdített. Ajtajuk nyitva állt mindenki
előtt. Egyszerű, természetes hitélete, minden erőszaktól mentes bizonyságtétele által mintegy 10
ember kötött szövetséget az Úrral.
Irma néni a halála előtt mindent gondosan
megtervezett, előkészített. A feltámadás és az
Úrral való találkozás reményében, békességgel
távozott közülünk. 2012. június 15-én, 87 éves
korában pihent meg az Úrban.
A temetései szertartáson Farkas Attila szólta
Isten Igéjét Fil 4:4-5 alapján. Ez az öröm, vidámság és szelídlelkűség jellemezte elhunyt testvérnőnket is. A nekrológot Kis István, mondta el,
majd a sírnál intézett bátorító szavakat Irma néni
kedvenc zsoltára, a 91. zsoltár alapján. A szertartást a Hévízi Gyülekezet és a rokonság szolgálatai
tették igazi bizonyságtevéssé.
Kis István







Farkas Dániel
1929–2012

Farkas Dániel hajdúszoboszlói testvérünk 2012.
július 10-én távozott közülünk. Testvérünk 1929.
december 22-én született Vajdakamaráson, Erdélyben.
A háborús időkben ismerte meg az Urat,
1945 júniusában kötött szövetséget vele, és lett a
helyi gyülekezet tagjává.
1953-ban egy másik szövetséget, házasságot
kötött Farkas Rubinkával. Nem születhetett gyermekük, de minden gyerek, aki kapcsolatba került
velük, „szülőnek” érezhette őket.
A ’90-es években a kivándorlás gondolata
bennük is megfogant, így 1991. január 11-től Magyarország egyik legértékesebb fürdővárosában,
Hajdúszoboszlón éltek boldogan és tevékenyen,
egészen addig, míg 2008-ban Dániel testvérünket agydaganattal diagnosztizálták. Decemberben
megműtötték, de sajnos nem tudták visszafordítani a betegségét. Ezután hosszú, kb. 3 és fél évig
tartó betegség és folyamatos leépülés következett.
Felesége mindvégig, a végkimerülésig ápolta,
gondozta. Egy ideig tudott imádkozni, még énekelt is, de egy idő után már csak gondolatban
tudta követni a napi áhítatot, ahogyan a kór egyre
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inkább elhatalmasodott rajta. 2012. július 10-én
éjfélre elaludt, megpihent. A szülőfalujában helyezték nyugalomra 2012. július 12-én.
Életére nem a tétlenség volt jellemző, mindig
úton, mindig munkában volt. Presbiteri szolgálatot látott el a Vajdakamarási, Hajdúszoboszlói,
Berettyóújfalui és a Gáborjáni Gyülekezetekben,
továbbá igehirdetőként is szolgált a Tiszavidéki
Egyházterületen. Nem ismert lehetetlent, ha Isten
munkájáról volt szó. Ezt a tenni akarást őrizzük
szívünkben az ő emlékével kapcsolatban, és várjuk a boldog találkozót vele, amikor Jézus vis�szajön.
Csalami Renáta







Hajnalvári Alajosné
1917–2012

Hajnalvári Alajosné, Szentes Mária 1917. október
19-én Nagybajomban született, egy kétgyermekes
adventista család második gyermekeként. Szülei
példáját látva megtanulta Isten félelmét, a Szentírás és az Úr Jézus szeretetét, és fiatalon szövetséget kötött Jézus Krisztussal.
1937-ben kötött házasságot Hajnalvári Alajossal, aki már ekkor egyházunk lelkésze volt. Házasságukból egy leánygyermekük született, Irma.
Férje hivatása 1947-ben Pécsre szólította őket, 15
évet éltek itt. Ezt követően Nagykanizsán, majd
Budapesten (az egyházközpontban, a Székely
Bertalan utcában) végezték szolgálatukat. Később
Érdre kerültek, ahol a helyi gyülekezet gondozását végezték nagy szorgalommal és odaadással.
Ezután Békésre költöztek, ahol 6 évet töltöttek.
Férjét 2000-ben veszítette el, akit betegségében is
nagy szeretettel és gondossággal ápolt. 2009-ben
betegség miatt Marika néni a Gyulai Szeretetotthonba került. Élete hátralévő részét itt töltötte.
Marika néni életműve ebben az egy mondatban foglalható össze: „a Jó Isten, a férje, valamint
családja iránti őszinte, szeretetteljes szolgálat”.
Férjét lelkészi szolgálatának teljesítésében teljes
mértékben támogatta, igazi háttérmunkás volt.
Marika néni Jézus Krisztus tanítványa volt, tőle
tanulta meg a segítőkészséget, a jóságot, a szeretetet és az áldozatkész szolgálatot. Jó kapcsolatot
ápolt családja minden tagjával és a szomszédokkal is.
Habár élete folyamán voltak betegségei, de
szellemi frissességét szinte halála napjáig megőrizte. Fizikai állapota is csak az utolsó egy-két
hétben gyengült meg jelentősen.
Jézus Krisztus visszajövetelét várva, a feltámadás reménységével a szívében 2012. május
9-én, 94 éves korában letette földi terheit. Temetése 2012. június 19-én volt Békésen, a Rózsa
temetőben. A szertartáson Ócsai Tamás, Stuber
György és Bicskei Róbert hirdette a kegyelem és a
feltámadás üzenetét. Az Úr, akinek egész életében
szolgált, adja meg számára az Ő kegyelméből az
Ő országába való belépést, számunkra pedig a viszontlátás örömét a feltámadáskor.
Bicskei Róbert
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Életet (és éneket) az éveknek!
2012. augusztus 14. és 20. között idén
is volt Balatonlellén „Életet az éveknek” tábor. Éveken át Pócsi Lászlóné
Irénke – a Női Szolgálatok Osztályának
korábbi vezetője – vezette ezt a tábort
férje, Pócsi László lelkész testvér közreműködésével, nagy odaadással, ám
ez évtől Farkas Attila vette át tőlük ezt
a pihenéssel egybekötött szolgálatot.
Istenünk áldja meg a Pócsi házaspárt
ezen szépen végzett szolgálatukért, és
legyen velük további szolgálataikban
is.
Idén mintegy harminc testvér vett
részt ezen az egyhetes programon, melyről nem maradhatott el a Könye Dezsőné
Marika vezette reggeli torna, a beszélgetések és a kisvonatozás. Bevezettük az „angyalkázást”, mely jobban sikerült, mint

Valóra vált álom
gondoltuk, és a sok-sok éneklést az imaházban és a parton reggel és este. Mintegy
100 éneket énekeltünk végig a hét folyamán. Jó volt együtt lenni, örülni az Úrnak
és egymásnak.
Ha az Úr éltet, jövőre találkozunk,
újabb énekeket adva éveinkhez.
Farkas Attila

Ékesítsd magad minden reggel valódi gyöngysorral!

Helyezd a szívedre Isten Igéjének valódi gyöngyszemeit!
Megjelent az első magyar női áhítatos könyv,
hölgyektől hölgyeknek.
Igei gondolatokat és bátorításokat tartalmaz
minden napra barátainknak, rokonainknak,
munkatársainknak, tanárainknak, nevelőinknek,
fodrászunknak, orvosunknak, ismerőseinknek!

Lakatos Renáta és Mezei Viktor álma
2012. július 6-án vált valóra az Égei-tengernél. A fiatalok titkos vágya volt, hogy
egy ilyen helyszínen legyen majd egyszer
az esküvőjük. Az Úr meghallgatta kérésüket és nagy örömükre Görögország tengerpartja erre lehetőséget is adott.
A péntek este készülődéssel telt el, a
finom ételekből pedig egy agapé szeretet
vacsora készült... Énekek kíséretében, mécsesek és fáklyák fényénél zajlott a meghitt újratalálkozás, ugyanis Renátának és
Viktornak volt már polgári esküvője, de
mivel Isten megérintette szívüket, és szövetséget kötöttek vele néhány nappal korábban, ezért elhatározták, hogy a men�nyei Atya előtt is örök hűséget fogadnak
egymásnak. Az esküvői szertartást Szabó
János végezte.
Örömükben mi is osztozunk, és szívből gratulálunk nekik. Útjukra pedig Isten
áldását kívánjuk!
D. N.

Ajándékozzuk szeretettel környezetünkben!

Ára: 1000 Ft (terjedelem: 372 oldal, méret: 129 mm x 200 mm)
Megrendelhető a következő elérhetőségeken:
 Mobil (munkaidőben hívható): +36–30/664–3000 (Fenyvesi Eszter)
+36–30/315–1073 (Csergedi-Nagy Éva)
 E-mail: titkarsag@adventista.hu, noiszolgalatok@gmail.com

Menyegző Újfehértón

Végre elérkezett!
Farkas Lóránt és Bátori Orsolya életének legnagyobb
napja, 2012. augusztus 19-én, mikor is Nemesvámoson örök hűséget fogadtak egymásnak. Kovács-Bíró
János a Kolosséi levél 3. fejezete nyomán tanácsolta
unokaöccsét és fiatal aráját, komoly felhívást intézve
az ünneplő gyülekezethez is, mely után Kormos Tivadar kérte frigyükre Isten áldását.
Kedves Lóri és Orsi, sok boldogság és öröm kísérje közös utatokat!
T. Sz.
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Menyegzői istentiszteletre gyűltünk össze
Újfehértón 2012. augusztus 19-én, melyen
Török Zsuzsanna és Bige István fogadott
örök hűséget egymásnak.
A fiatal pár néhány héttel korábban
kötött szövetséget az Úr Jézus Krisztussal,
és most kimondhatták egymásnak is a boldogító igent a meghívottak előtt. Az istentiszteleten, melyet a szabadban tartottunk
meg, Szabó János hirdette az Igét és kérte
Isten áldását az ifjú pár életére.
Kedves Zsuzsa és István, legyetek nagyon boldogok!
Sz. J.

