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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XIX. évfolyam 9. szám

A reformációs év vége és kezdete
Hitéleti konferencia a DET-en

Tizedik éve minden ősszel „zarándokün-
nepre” mennek a Dunamelléki Egyházte-
rület tagjai. Az idei Hitéleti konferencia 
a korábbiakhoz hasonlóan sokféle áldást 
tartogatott. Reformációs séta, ének-zene, 
igehirdetések, Bibliai Olimpia döntő és 
eredményhirdetés, segélykoncert. De ez 
csak a keret, amit Isten Lelke és a hit-
testvérek közössége töltött meg örömmel 
és tartalommal. Az igehirdetések témája, 
mondhatni „adott” volt a reformáció 500 
éves kezdetére utalva: Semper reformanda 
(állandó megújulás).

Ócsai Tamás unióelnök Péld 4:18 
alapján fogalmazta meg üzenetét: „Isten-
nek minden időben voltak emberei, akik 
készek voltak hatalmas áldozatokat hozni 
azért, hogy a Szentírás rég elfeledett igaz-
ságait újra napvilágra hozzák. A reformá-
ció nem egy történelmi esemény csupán, 
hanem Krisztus zászlóvivőinek története, 
akik életüket arra szentelték, hogy a vi-
lágosság növekedjen. A valdensektől a 
zarándok atyákon át az adventmozgalom 

kiteljesedéséig, egészen Krisztus második 
eljöveteléig szükség van erre a reformáci-
óra. Nem mondhatjuk, már befejeződött. 
»A reformáció e világ történelmének vé-
géig tart. … állandóan új fény sugárzik 
a Szentírásra, új és új igazságok tárulnak 
fel« (NK 148.4). A kérdés: Te kész vagy-e 
belépni Krisztus zászlóvivői, a növekvő 
világosság hordozói közé?”

Dr. Ősz-Farkas Ernő igehirdetésében a 
következőkre helyezte a hangsúlyt: „Egy 
évvel ezelőtt, ezen a helyen elindítottuk 
a reformációs évet. A rossz hír az, hogy 
most nem tudjuk befejezni. Amíg ma-
rad egyetlen okunk is a megtérésre, nem 
mondhatunk le a reformációról. A jó hír: 
a reformációnak nincs vége. Az ajtó nyit-
va maradt, a hívás még jól hallható. Mi 
az ami változásra, reformációra késztet? 
»Azt remélem, hogy az a nap itt van kö-
zel, amikor a nagy Isten adventje megje-
lenik, mert minden forrong, ég, mozogás-
ban van, süllyed, borul, nyög és sóhajt« 
– Luther Márton elfelejtett szavai ezek. 
Várta, annyira várta, hogy reformáció lett 
belőle. Aki vár, aki hisz abban, aki jön, 
nem marad közömbös, tétlen. A második 
advent reménysége nélkül nincs reformá-
ció. Jel 21–22-ből megtudhattuk hogyan 
készül a menyasszony, ki készíti fel, és 
milyen az a folyó Isten trónjánál, amiből 
már itt lehet inni. Üzenetünk nem lehet a 
»béke biztonság« (1Thessz 5:3) üzente. 
Mint népnek, mely hiszi, hogy Krisztus 

hamarosan eljön, felada-
tunk, hogy hirdessük az 
üzenetet: »Készülj Istened 
elé« (Ám 4:12). »Emeljük 
magasra a mércét és hir-
dessük a harmadik angyal 
üzenetét, vagyis Isten pa-
rancsolatait és Jézus hitét« 
(2Szem 140.)”. A refor-
mációs évet nem fejezzük 
be, folytatjuk. »Semper 
reformanda«, amíg Jézus 
visszajön. 

A hitéleti konferencián a délelőtti 
istentiszteleten kihirdetett célokra és a 
délutáni segélykoncerten, a gyermekek 
étkeztetésével kapcsolatos célokra az 
alábbi adományok gyűltek össze. Dél-
előtt: 858 155 Ft, valamint 50 euró és 150 
dinár. Délután: 609 910 Ft, valamint 10 
(angol) font, 21 euró és 9 lej.

A délelőtti adományt egy speciális 
egészségügyi misszió költségeire hasz-
nálja fel az egyházterület, amelynek kere-
tében egy mozgó – kamionban vagy busz-
ban berendezett – egészségközpontot ala-
kítunk ki. Ezt a járművet az egyházterület 
bármelyik körzete igénybe veheti majd. 
A délutáni segélykoncerten összegyűlt 
adományokat az ADRA Alapítvány Gyer-
mekétkeztetési programja javára ajánljuk 
fel. Isten áldása kísérje az adakozókat és 
az adományokat egyaránt!

KI

A program hanganyagai innen tölthetők le:  
https://drive.google.com/open?id=0BxFtFRtR6wtjMWxvVkZ3UEwta2s
A videóanyagok itt nézhetők meg (DET Facebook oldal):
  DE: https://www.facebook.com/233662563357737/

videos/1546269188763728/
  DU: https://www.facebook.com/233662563357737/

videos/1550097718380875/
A konferencia délutánján lezajlott Bibliai Olimpia döntőjének 
eredménye itt tekinthető meg: http://bibliaiolimpia.org/donto/

Fo
tó

k: 
kis

s M
át

é L
ev

en
te

Fo
tó

: F
ar

ag
ó t

ibo
r/

at
F

A Hitéleti konferencia résztvevői

A Reformációs séta egyik állomása

Igét hirdet dr. Ősz-Farkas Ernő,  
a Dunamelléki Egyházterület elnöke



AdventInfo

2

Ki a sótartóból!
Missziótalálkozó Debrecenben

A Tiszavidéki Egyházterület immár har-
madjára szervezte meg a „Ki a sótartó-
ból!” Missziótalálkozót Debrecenben 
2017. október 28-án, több mint 600 részt-
vevővel.

A Tiszavidéki Egyházterület veze-
tése célul tűzte ki a gyülekezetek misz-
szióra való motiválását és képzését. Meg 
vagyunk győződve róla, hogy Isten kü-
lönleges népe vagyunk az utolsó időben, 
akikre különleges küldetést bízott, hogy 
embereket vezessünk el az Istennel való 
szoros közösségre, és felkészítsük a vilá-
got Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelé-
re. Isten nemcsak feladatot bízott egyhá-
zára, hanem csodálatos ígéreteket is tett, 
hogy a Szentlélek különleges jelenlétével 
és hatalmával fogja megtámogatni népét.

Szabó László testvérünk volt az elő-
adónk, aki nem felejtett el bennünket, és 

aki szívügyének tartja a magyarországi 
munka támogatását. Szombaton három 
prédikációban vezetett el Isten jelenlété-

be és mutatott rá küldetésünk 
fontosságára és arra, hogy eb-
ben a megváltozott világban, 
hogyan érhetjük el az evangé-
lium üzenetével embertársain-
kat. Ezt megelőzően három nap 
alatt tíz előadásban képezte a 
Tiszavidéki Egyházterület lel-
készkarát a misszió végzésére.

Örülünk annak, hogy ilyen sok gyü-
lekezeti tag viseli szívén az Úr művét és 
szeretné megtalálni a helyét Isten munká-
jában. Őket szeretnénk segíteni további 
hasonló alkalmakkal és minden lehetsé-
ges eszközzel. Hálásak vagyunk azért a 
kiváltságért, hogy aktív részesei lehetünk 
azoknak az eseményeknek, amelyek siet-
tetik Jézus Krisztus mielőbbi dicsőséges 
visszatérését.

Hegyes-Horváth Géza

„Az Úr az én örökségem, mondja az én 
lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azok-
nak, akik várják Őt, a léleknek, amely ke-
resi Őt” (JerSir 3:24–25).

A fenti ige szavaival kezdtük meg 
ünnepélyes istentiszteletünket ez év nov-
ember 12-én Zalaegerszegen. A körzet 
gyülekezetei együtt emlékeztek meg a 
zalaegerszegi közösség 25 évvel ezelőtti 
megalapításáról. Egyházunk odaadó misz-
sziós fáradozásának és Tony Campbell 
ausztrál lelkész evangelizációs sorozatai-
nak eredménye a nagyszerű kezdet. Akik 
akkor részt vettek benne, azok ma is ra-
gyogó arccal és könnyes szemekkel em-
lékeztek Isten kiáradó kegyelmére. Rend-
kívüli tapasztalatban volt részük a rend-
szerváltás után 1991/92-ben, amikor egy 
este három előadást kellett tartani napról 
napra az érdeklődők nagy száma miatt. 

Tony a mostani alkalomra küldött egy 
videóüzenetet, amelyben elmondja, hogy 
számára is élete meghatározó tapasztalata 
volt az, ami itt történt. Abban a két évben 
mintegy 13-an keresztelkedtek meg, és 
megalakult a gyülekezet a városban. 

Testvéreink egy kedves, sok tanulsá-
got felszínre hozó formáját választották a 
megemlékezésnek, amikor úgy döntöttek, 

hogy hosszabb 
időt szánnak 
mindenre. Fél 
éve már, hogy 
szombatonként 
felelevenítet-
ték egy-egy év 
történéseit, és 
közben a ko-
rábban itt szol-
gált testvérek 
mind ellátogat-
tak hozzánk.

Az ünnepi alkalmon jelen voltak a 
területi vezetők: Ősz-Farkas Ernő, Biha-
ri Csaba és a hat éven át ez év nyárig itt 
szolgáló lelkész, Kis István is, családjával 
együtt. A körzet mindhárom gyülekezeté-

nek kórusa és egy újon-
nan alakult ifjúsági zene-
kar szolgálataikkal tették 
szebbé az alkalmat. Az 
elhangzott igehirdetések 
tanítottak az emlékezés 
pozitív értékére és buzdí-
tottak arra, hogy éljünk és 
szolgáljunk ma is az első 
szeretet hitével és tapasz-
talatával. Megbecsülése 
ez azok tapasztalatának, 

akik részesei voltak mindennek és egy-
ben bátorítása azoknak, akik ma közössé-
günk tagjai. Örültünk a felhívásnak, hogy 
a hálás, dicsőítő lelkület teheti áldottá, 
vonzóvá és eredményessé közösségünket. 
Megértettük, hogy a problémák helyett a 
tapasztalatokra és a szabadító Istenre néz-
ve éljük hitéletünket. 

Körzetünk egy felemelő, igei és lel-
ki, testvéri szeretetben gazdag szombattal 
emlékezhetett az elmúlt évtizedekre. A 
Zalaegerszegi Gyülekezet pedig mindeze-
ken túl jobban elköteleződött egymás és 
az Úr felé, törekedve arra, hogy mindnyá-
junk életében beteljesedjen az Ige szava: 
„Boldog az a szolga, akit az ő Ura, mikor 
hazajő, munkában talál” (Lk 12:43).

Frend László

„Mindeddig megsegített minket az Úr” 
25 éve alakult meg a Zalegerszegi Adventista Gyülekezet

Dr. Ősz-Farkas Ernő területi elnök  
hirdeti az Igét az ünneplő gyülekezetnek

Szabó László,  
a missziótalálkozó elóadója
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Szeptember 9-én ünnepeltük 
a Nemesvámosi Gyülekezet 
alapításának kilencvenedik 
esztendejét. A teljes idősza-
kot felölelő krónikát jelene-
tekkel, korabeli énekekkel 
és néhai helyi költők verse-
ivel színesítve tekintettünk 
vissza Isten munkájára, amit 
a vámosiakért végzett. 

A jubileumi istentiszteleten köszön-
tőt mondott Ócsai Tamás unióelnök, dr. 
Ősz-Farkas Ernő területi elnök, valamint 
Mustos István alpolgármester és Molnár 
Csaba református lelkipásztor. Nem tud-
juk, lesz-e századik év, hiszen Krisztus 
Urunk áldott jövetele a küszöbön van, de 
ha igen, akkor látva a felnövekvő új veze-
tői generációt, hálásan könyvelhetjük el, 
hogy Isten gondoskodott a jövőről.

KT, SzA

90 éves lett a Nemesvámosi Gyülekezet 

A nyár két nagy jelentőségű eseménye a 
veszprémi keresztség és presbiterszente-
lés volt. 

Papp Zoltánné, Zsuzsi hosszú utat 
járt be, amíg az Úr elvezette hozzánk. A 
Szentírás tiszta magyarázata megfogta őt, 
és most már úgy gondolja, hazaérkezett. 
Bár a végcél elérése még várat magára, 
augusztus 5-i keresztségével kifejezte, 
hogy Krisztus áldozata ma is válasz az 
útkeresőknek.

Egy héttel ezt megelőzően tartottuk 
Bella Géza testvér presbiterszentelését. A 
feleségével, Erzsikével közel húsz eszten-
deje elkezdett és fáradhatatlanul végzett 
pápai gyülekezetalapítási munkájuk meg-

hozta a gyümölcsét. Mára pezsgő élettel 
telt meg, és szűkösnek is bizonyul az ösz-
szejövetel számára bérelt terem. Ahogyan 
a prédikációban elhangzott: Isten Igéjének 

mindig megújító tüze tartsa életben a szol-
gálat örömét a presbiterben és a gyüleke-
zet soraiban egyaránt.

KT, SzA

Gyümölcstermő nyár Veszprémben 

Misszió 
Füzesgyarmaton 
és Szeghalmon
2017. szeptember 23-án és 30-án adventis-
ta irodalommal látogattunk meg két olyan 
települést országunkban, ahol nincs gyü-
lekezetünk. Összesen 860 darab missziós 
kiadványt adtunk az emberek kezébe (Van 
kiút címmel). 

Ezeken a napokon ismét meggyőződ-
tem arról, hogy olyan helyeken kell nekünk, 
adventistáknak hirdetni az örökkévaló evan-
géliumot, ahol egyházunk nincs jelen. Jó 
lenne, ha mindannyian felismernénk ennek 
jelentőségét! 

Hálás vagyok Istennek azért, hogy egy 
olyan kedves segítőm volt ezeken a szomba-
tokon a munkatársam a missziómunkában, 
aki még nem tagja közösségünknek! Lenne 
mit tanulnunk tőle! Sok tapasztalatunk volt 
az emberekkel történt beszélgetésünk során. 

Befejezésül engedjetek meg egy kér-
dést, kedves hittestvéreim, barátaim! Azért 
járunk a „Ki a sótartóból!” konferenciára, 
hogy továbbra is a sótartóban maradjunk?! 

Zagyva László

Bár Albertirsa nem tartozik az 500 évvel 
ezelőtti magyar reformáció központjai 
közé, Pál apostol elvét 
követve, Isten evangé-
liumának ott is szólnia 
kell, ahol ennek nin-
csenek több száz éves 
hagyományai (Róm 
15:20–21). Ezért dön-
töttünk úgy, hogy ok-
tóber 8-án Albertirsán 
a Mirelite parkban be-
mutatjuk a város lakos-
ságának a Reformációs 
séta 2017 nevű progra-
mot. 

Luther minden ka-
lapácsütésével Isten 
szeretetéről tett tanúbi-
zonyságot. Kálvin Isten 
kinyilatkoztatásáról beszélt. Albertirsán is 
fölhangzott az 1568-as tordai országgyű-
lés vallásszabadsági törvénye. A gyerekek 
kipróbálhatták Károli Gáspárral a vizsolyi 
nyomdagépet. John Wesley-től ismét el-
hangzott a zavarba ejtő kérdés: „Albertir-

sa keresztyén város?” A látogatók együtt 
örülhettek Mary Jones-szal az új Bibliájá-

nak. És végül Desmond 
Doss is bizonyságot 
tehetett hitéről. Ez az 
utolsó sátor azért is volt 
fontos, mert a követke-
ző szombaton, október 
14-én este a művelődé-
si házban levetítettük 
A fegyvertelen katona 
című filmet, melyről 
akár Desmond Doss 
sátránál is értesülhettek 
a járókelők. 

Bár nem özönlöt-
tek úgy az emberek az 
albertirsai Reformáci-
ós séta 2017-en, mint 
a megyeszékhelyeken, 

még is voltak lelkes hallgatóink, akik mi-
att érdemes volt bemutatni a programot. 

-i -s

Reformációs séta 2017 Albertirsán

Áldáskérő ima a keresztelendőért

Felszentelő imádság
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A Reformáció 500 programsorozat ke-
retében egy nagyszabású, egész napos 
kerületi rendezvényt szerveztek a XVIII. 
kerületi Önkormányzat támogatásával a 
kerület pestszentimrei lelkészei 2017. ok-
tóber 7-én, a Pestszentimrei Sportkastély-
ban, SzeretetREformálva címmel, ahová 
meghívták a kerületben működő egyházak 
képviselőit.

A Pestszentlőrinc A és B gyüleke-
zet összefogásával, Herter Barna lelkész 

koordinálása alatt a Reformációs sétával 
képviseltette magát az Adventista Egy-
ház. A nap során mindegy 600 darab „sé-
tafüzet” fogyott, de jóval több látogató 
és érdeklődő járta végig a sátrakat, ahol 
gyermekfoglalkozások, könyvek, GLOW-
füzetek és más ajándékok várták a láto-
gatókat.

BN

Reformációs séta a SzeretetREformálva rendezvényen 

Kinyitva termők

Október 25-26-án, első alkalommal került 
megrendezésre a ReményPont Közösségi 
Iroda szervezésében a „Köszönet és Hála-
adás Napok” program. Az iroda munka-
társainak nem titkolt célja a hagyomány-
teremtő szándék. Naponta – kimondva 
vagy kimondatlanul – kérések, elvárások, 

óhajok tucatja 
fogalmazódik 
meg bennünk 
vagy hagyja el 
a szánkat; vi-
szont a köszö-
netnyilvánítás-
ra már nehezen 
szorítunk időt 
és alkalmat. 
S z á m v e t é s t 
leggyakrabban 

kerek évfordulókon, egy naptári év elmúl-
tával készítünk, de jellemző időszak még 
a számvetésre a betakarítási periódus is. 

Fergeteges szín- és formakavalkád 
fogadta október végén a ReményPont 
Közösségi Irodába betérő érdeklődőket és 
az előtte elhaladó járókelőket egyaránt. A 
kerttel rendelkező, vagy mezőgazdasági 
munkát végző debreceni lakosok napról 
napra megtapasztalhatták az elmúlt hóna-
pokban akár egy-egy tő zöldség vagy egy 

nagyobb ültetvény szemet és szívet gyö-
nyörködtető fejlődését. 

Hálateltek azonban nem csak a termé-
sekért lehetünk. Köszönetet lehet mondani 
a kitartó munkával szerzett bevételért, egy 
kapcsolat megerősödéséért, lelki fejlődé-
sért, rég várt lehetőségekért. A Közösségi 
Irodában 11 vendég interjú nyilatkozatban 
számolt be arról, hogy a hétköznapokon 
miért hálásak barátnak, segítőknek és a jó 
Istennek. A Közösségi Iroda előtt elhaladó 
villamos is lassított valamelyest ezeken az 
őszi napokon, így több utasnak volt lehe-
tősége visszafordulni és megpillantani a 
csodálatos kiállítást. 

Jó néha egy kicsit lassítani és visz-
szatekinteni, majd számba venni, hogy az 
elmúlt hónapokban kinek miért tartozunk 
köszönettel és hálával.

KBE

Volt egyszer egy őszi ifi idén (október 
20–22.) Debrecenben… Mire emlékszem 
majd vissza szívesen ebből a pár napból?

– Találkozhattam egy csomó, rég nem 
látott baráttal – országhatáron túlról is –, 
és ez mindig öröm, különösen, ha közben 
új arcokkal is megismerkedhetünk.

– Sokat énekeltünk együtt. Volt, amit 
már kértünk, hogy hadd legyen megint!

– Szombat délelőtt a keresztség ün-
nepélyes alkalmára szinte megtelt az 
imaházunk környékbeli testvérekkel, és 
ekkor nemcsak egy új testvérért imád-
kozhattunk a medencénél, hanem azokért 
is, akik dönteni szeretnének Isten mellett, 
vagy újult erőért könyörögnek hozzá. Jó 
megtapasztalni, milyen egy ekkora, védel-
mező család tagjaként élni és szolgálni! 

Ilyenkor is elfog az érzés, hogy jó adven-
tistának lenni.

– Majd a szombati ebéd után többen 
ellátogattunk a Gyerekklinikára, ahol kis 
időre eltereltük a benn lévő kicsik figyel-
mét a betegségükről, és nekem különö-
sen jólesett, hogy még az ápolónők és a 
szülők is hálásan fogadtak minket. Innen 
mindig feltöltődve köszönök el.

– A vasárnap a reformációs sétáról 
szólt, amit különösen megáldott a jó Is-
ten, hisz bár hűvösre fordult az idő, mégis 
jöttek érdeklődők, sok komolyabb beszél-
getés is kialakult, és reméljük, hogy a la-
kosok figyelmét sikerült egyházunkra (is)
felhívni  a szolgálatunk által.

– Gondoltunk azok kikapcsolódására 
is, akik szerettek volna mozogni, estén-
ként játszani vagy a barátokkal együtt 
lógni.

– Örülök, hogy ezen a hétvégén nem 
csak a magunk szórakozására figyeltünk, 
hanem kimozdultunk a gyülekezet falai 
közül, hogy mások életébe is elvigyük a 
fényt, amit kaptunk Istentől. Remélem, 
hazaérve a mindennapok során is folytat-
juk a világítást a suliban, a munkahelyen 
és a családunk, barátaik körében, hisz 
milyen nagyszerű, ha nem csak pár óráig, 
néhány napig tart, hanem egész életünk a 
világításról szó!
 

Czinkota Orsolya

Világíts! Engedd, hogy Isten álma 
valóra váljon az életedben!
Őszi ifjúsági találkozó
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Eseménydús időszakot zártunk Veszprém 
megyében. 2017 május-júniusában Ba-
latonfüreden, a Balaton-parti Kisfaludy 
Galériában – a város vezetőségének és 
az oktatási központnak a támogatásával 
– rendeztük meg a Jézus élete kiállítást. 
A különböző egyházak lel-
készeit is felkérve egy-egy 
alkalomra, előadás-sorozatot 
tartottunk a Megváltó életé-
ről a művészetek tükrében. A 
gyülekezet lelkipásztorának 
lehetősége nyílt hét tanórá-
ban tárlatvezetést is tartani 
középiskolások számára. Az 
általános iskolás korosztályt 
rajzpályázattal szólítottuk 
meg. A városból hatvanöt diák kapott 
munkája elismeréséül Bibliát és értékes 
díjakat. A rendezvény révén mintegy két-
száz emberrel kerültünk kapcsolatba.

Élve a Bakony természeti kincsei 
nyújtotta lehetőséggel, mint a 2017-
es év legbarátságosabb gyülekezete, a 
nemesvámosi testvérek egy hosszú hétvé-
gét tölthettek el július 15-16-án Városlőd 
festői dombjainak ölelésében. Az Iglauer 
park fái között kerestük Isten közelségét 
és egymás társaságát. A főként gyermekes 

családok és fiatalok érdeklődését felkeltő 
háromnapos program keretében kreatív 
istentiszteleten, önismereti és közösség-
építő játékokon, éjszakai túrán vehettünk 
részt. A rendezvény sikerét jelzi, hogy 
mindenki szeretne visszatérni ide.

S vé-
gül, de nem 
utolsósorban 
szeretnénk 
beszámolni 

a Vesz-
prém me-
gyei gyü-
lekezetek 
közös pro-
jektjéről, a Reformációs sétáról, amit elő-
ször Nemesvámoson, majd Veszprém vá-
ros központjában rendeztünk meg. Vesz-
prémben az egy héttel korábbi időpontot 
sajnos a rossz időjárás meghiúsította, de 
hittel vágtunk bele a szeptember 23-i szer-
vezésbe. Bár az időjárás ekkor sem volt 

tökéletes, a járókelőknek kínált pogácsák 
számából ítélve kb. 150-200 vendégünk 
így is volt ezen a borongós napon. A 
Hévízi Gyermekkórus szolgáltatta jóté-
konysági koncerttel egybekötött családi 

rendezvényt dr. Strenner Zol-
tán önkormányzati képviselő 
nyitotta meg. Mindenki talál-
hatott magának hasznos elfog-
laltságot, hiszen a reformáció 
nagy alakjainak megismerése 
mellett a kisebbek az arcfesté-
sen túl cseppfestéssel tölthették 
az időt, sőt a bátrabbak meg-
próbálkozhattak a rekeszmá-
szással is. Rendezvényünkről a 

helyi sajtó részletesen beszámolt.
Hálásak vagyunk Istennek a progra-

mokban gazdag nyárért, kora őszért. Szép 
emlékekkel vágunk neki az evangelizáci-
ós időszaknak. Az Úr áldja meg gyüleke-
zeteink erőfeszítéseit országszerte!

Kalocsai Tamás, Szabó Attila

Hírek Veszprém megyéből

Miután dr. Horváth Balázs testvérünk (Ti-
szabura háziorvosa) szövetséget kötött az 
Úrral, október 1-jén feleségével, Teréziá-
val együtt ünnepélyes áldáskérő istentisz-
teletre hívták a falu közösségét és hittest-
véreiket. Id. Csókási Pál lelkész vezette az 
alkalmat, és a 
szolnoki gyüle-
kezet képvise-
lői is osztoztak 
az örömben.

Az Ellen 
Gould White  
É l e t r e f o r m 
klub előadásai 
folytak tovább, 
valamint október 8-án a 
Szolnoki Városi Egészség-
napra kivonult az Egészség 
EXPO csapata. Új frontot is 
nyitottunk az IKSZ (Iskolai 
Közösségi Szolgálat) Bör-
zén való részvételével nov-
ember 9-én, ahol bemutattuk a már 30 éve 
működő életmód klubbot. Lehetőség nyílt 
arra, hogy középiskolába járó fiatalokat 
fogadjunk, akik a kötelező 50 órás kö-
zösségi szolgálatot az Egészség Expókon, 

illetve az előadásainkon való részvétellel 
teljesíthetik, az Életmóddal az Egészsé-
gért Alapítvány keretén belül.

November 4-én nagyon meghitt alka-
lom volt a gyülekezet életében. Id. Csókási 
Pál lelkész, a mi „Pali bácsink” ez alka-

lommal adta át a szolgálatot 
Soós Róbertnek.  „Pali bá-
csi azok közé tartozik, »akik 
felismerték az idő alkalmas 
voltát« (1Krón 12:32/a), így a 
megfelelő módon pásztorolta 
a nyájat ebben a nehéz és vál-

ságos időszak-
ban, most pedig 
átadja őket a fi-
atalabb pásztor-
nak” – fogalmaz-
ta meg Csomor 
Csaba presbiter, 
a gyülekezet ve-
zetője. Pali bácsi 
egészen megille-

tődött, feleségével együtt köszöntük meg 
szolgálatát, és kifejeztük, hogy ezután is 
szívesen látjuk őt, és hallgatjuk igehirde-
téseit. Délelőtt arról beszélt nekünk, mi-
lyen párhuzamokat rejt Izsák feláldozása 

és Jézus áldozata, és ezen keresztül ho-
gyan ismerhetjük meg az Atyát, és az Ő 
irántunk való hatalmas szeretetét.

November 11-e szintén különleges 
nap volt, hiszen a Szentesi Gyülekezet lá-
togatott meg minket. Zenés köszöntésünk 
után énekekkel, zsoltárokkal és versek-
kel szolgáltak délelőtt és délután is. Az 
Igét Kovács László lelkész nyitotta meg. 
Előrevetítette, mi vár ránk a mennyei ott-
honban, illetve miben lesz más az új Jeru-
zsálem, mint ami most vesz körül minket. 
Felüdítő volt erről gondolkodni. A közös 
ebéd és az azt követő séta alatt kellemes 
testvéri beszélgetésekre is alkalmunk 
nyílt, és megbeszéltük, hogy legközelebb 
ők várnak minket. „Ímé, mily jó és mily 
gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az 
atyafiak” (Zsolt 133:1). 

óbkk

Események a szolnoki körzetben

A gyülekezet nevében Csomor Csaba  
köszöni meg Pali bácsi szolgálatát
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2017. szeptember 23-án hálaadó isten-
tiszteleten gyűltünk össze. A szokásos 
őszi hálaadásra elhoztuk a föld terméseit, 
amivel a jó Isten a különböző természeti 
károk ellenére gazdagon megáldott. Ket-
tős volt a hálaadás, mert nemcsak a föld 
terméséért volt okunk köszönetet monda-
ni, hanem a megszépült imaházért is. 

Régi vágyunk volt, hogy az Isten há-
zához méltó körülmények között dicsőít-
sük Istent és fogadjuk a vendégeket. Ez a 
vágyunk beteljesült, már a szépen felújí-
tott helyen tarthattuk meg ezt az ünnepsé-
get. Isten áldása legyen mindazok életén 
és szolgálatán, akik nagylelkű adománya-
ikkal, fizikai munkájukkal és hő imájuk-
kal hozzájárultak a felújításhoz. 

Az igehirdetés szolgálatát Bálint 
György testvér végezte. Az esős idő elle-
nére szép számmal voltunk jelen kedves, 
távoli helyekről érkezett vendég testvé-
rekkel, akik költeményekkel, ének és ze-

neszolgálatokkal tették még színesebbé, 
ünnepélyesebbé ezt az alkalmat, ahol Is-
ten angyalai is szívesen időztek.

Ezt követő szombaton, szeptem-
ber 30-án idősek napja ünnepélyünkre 
a józsai kórust hívtuk meg vendégszol-
gálatra. A sok, drága fiatal testvérünk 
fogadásánál szívünk nagy boldogsággal 
telt meg. Az igehirdetést Szőllősi Árpád 
testvér végezte. A kórus szolgálatát fele-

sége, Szőllősiné Évike vezette. 
A zongorakísérettel felcsendülő 

gyönyörű énekek, zenei és versszolgá-
latok felüdítették mindnyájunk szívét. A 
menny előízét éreztük.

Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy 
mindkét alkalommal a városból meghívott 
vendégek is ellátogattak hozzánk. Ezeken 
a szombatokon szeretetvendégséget is él-
vezhettünk a vendégeinkkel és testvére-
inkkel.

Monori Lajosné és Bokor Ferencné

Ünnepélyes szombatok Polgáron

Hálaadó istentisztelet és idősek napja 
volt 2017. október 11-én Debrecenben, a 
Fazekas Mihály utcai imaházban. Az év 
közben számba vett áldásokat most ünne-
pélyes keretek között is megköszönhették 
a jelenlévők. Ehhez a különleges alkalom-
hoz felemelő hangulatot teremtettek az 
ének-zenei szolgálatok, a költemények és 
zsoltárok. A szószék előtt, őszi termések-
kel gazdagon megterített asztal hirdette a 
jó Isten gondoskodó szeretetét. Bár nem 
mindenki tudta saját termésekkel gazdagí-

tani a pompás kiállítást, a szívünk polcain 
sorakozó gyümölcsökért mindannyian há-
lásak lehettünk. A munkalehetőségért, az 
erőét, a jó közérzetért, segítő barátokért.

Ezen a különleges szombaton Szilasi 
Zoltán lelkész igehirdetésének alapgon-
dolata 1Sám 7:12 volt. Szolgálatát kö-
vetően az idősek köszöntése következett, 
vagyis azoké a testvéreké, akik korábbi 
éveikre visszatekintve több „emlékkövet, 
kavicsot vagy sziklát” tudhatnak maguk 
mögött. Idősebb testvéreinknek a közös-

ség ajándékcsomaggal kedveskedett, így 
köszönve meg eddigi munkájukat, példa-
mutatásukat.

KBE

A hála emlékkövei és emléksziklái

2017. október 14-én ismét megtartottuk 
hálaadó istentiszteletünket. Bár városi 
gyülekezet vagyunk, a testvérek sa-
ját kertjeikben termelt zöldségekkel és 
gyümölcsökkel zsúfolásig rakták a hála 
asztalát. Mindenki 
pontosan tisztában 
volt azzal, hogy Isten 
nélkül semmit sem 
érne a kerti munkánk 
és bölcs tapasztala-
taink. Mind a gyere-
kek, mind a felnőttek 
készültek énekekkel, 
verssel. 

Soós Róbert lelkész testvérünk igei 
alapgondolata 5Móz 26:11/a volt. Esze-
rint először is örüljünk annak, amit az Úr 

ad, és ne a Sátán által nyújtott, mulandó 
örömöket keressük. Másodszor, tudnunk 
kell, hogy Isten jó. Vannak olyan dolgok, 
melyekben nehéz meglátni az örömöt, 
ilyenek a próbák, amikor „prés” alatt 

érezzük magunkat, de 
ezek megedzik a hi-
tünket. Isten eszközei 
az örök életre való 
felkészítésünkben az 
ima, a Szentírás, a kö-
zösség, a szolgálat és 
a próbák. Harmadszor 
pedig, osszuk meg az 
örömöt másokkal, a 

családunkkal. A példamutatás a leghaté-
konyabb, mert a szavaknál sokkal többet 
mondanak a tettek.

Közösen köszöntük meg Isten gond-
viselését, szeretetét, a terményeket és 
minden ajándékát, melyekkel megáldott. 
Ezentúl pedig az ígéreteit is, melyek 
mindennap elkísérnek. Végül megemlé-
keztünk az Ő országában ránk váró áldá-
sokról, ahol már nem csupán egy boldog 
napot tölthetünk majd el együtt, hanem a 
teljes örökkévalóságot. Dicsőség az Úr-
nak, a mi Istenünknek!

(Jónás Tibi, óbkk)

Őszi hálaadó Szolnokon 

A józsai kórus szolgálata

A hálaadás asztala
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2017. november 11-én egy különleges és 
rendhagyó szombatot tölthettünk együtt a 
testvérekkel, cserkész barátainkkal és a gyü-
lekezet gyermekeivel, ifjaival együtt.

Elhatároztuk, hogy a Generálkonferen-
cia ajánlását követjük, és megadjuk az if-
jainknak azt az örömet, ami HITRE vezet, 
vagyis a cserkészkedés örömét. Ezt a napot 
is azért szerveztük, hogy bemutathassuk a 
gyülekezetnek, szülőknek és gyerekeknek, 
mi fán terem a cserkészet.

Délelőtt egy olyan ÉLŐ istentiszteleten 
vehettünk részt Árvai Tamás lelkészünk ve-
zetésével, ahol a szemünk előtt elevenedett 
meg, ahogyan Jézus tanít a hegyen, meg-
szaporítja a kenyeret, vagy amikor a tanít-
ványok nem engedik hozzá a gyermekeket. 
A gyermeksokaság, akik Jézussal a hegyen 
töltötték idejüket megtudhatták, hogyan le-
het tiszta a szívük, miközben a megsokasí-
tott pászkából kóstolhattak. Az istentisztele-
tet a Bodzavirág őrs tagjaiból álló zenekar 
és a gyülekezet kórusa tette még szebbé.

A közös ebéd után Kassai Csaba, a 431. 
számú Huenergardt János Frigyes Cserkész-
csapat parancsnoka tartott toborzó alkalmat 
és előadást a szülőknek, gyerekeknek és 
érdeklődőknek a cserkészetről. Ez alka-
lom különlegessége abban állt, hogy beje-
lenthettük három új őrs indulását, illetve a 
kecskeméti cserkészőrsök rajjá alakulását. 
Ennek megfelelően a csapatparancsnokunk 
megbízóleveleket adott át a következő sze-
mélyeknek: Ambrus Gyöngyi (rajvezető 
megbízás), Ambrus Anett (rajvezető helyet-
tesi megbízás). Új őrsök őrsvezetői: Árvai 
Tamás, Héjjas Tibor, Lakatos Dóra. Helyet-

teseik: Árvai Pálma, Szerémi Éva Krisztina, 
Ambrus Anett.

Délután 15 órától a cserkészek és le-
endő cserkészek tehették próbára bibliai 
tudásukat és állóképességüket, amikor a 
városban 5 állomáshelyet kellett térkép se-
gítségével megtalálniuk. Öt csapatban 26-an 
vágtak neki a 7próbának, és még a hideg idő 
sem szegte kedvüket.

Árvai Pálmával egy közös szombatzáró 
áhítaton vehettünk részt a próba után, ahol 
mindenki egy kis útravaló igével lett gaz-
dagabb. A finom vacsora után reformációs 
meseerdő és tábortűz várta a népes társasá-
got a természetben. A gyerekek lelkesedése 
és csillogó szemeik árulkodtak érzéseikről.

A 11-től este 8-ig tartó színes prog-
ram reményeink szerint lehetőséget adott 
mindenkinek, hogy betekinthessen a cser-

készkedés örömeibe, kihívásaiba, és bízunk 
benne, hogy ez az ifjúsági misszió valóban 
Krisztushoz vezet. Köszönet minden szol-
gálattevőnek, segítőnek, cserkésznek, aki 
munkájával segítette ezt a napot, de legin-
kább hála Istennek, hogy indított és hívott 
minket erre a szép és nemes szolgálatra.

Ambrus Gyöngyi
(431. sz. HJF Cserkészcsapat,  

Kova Raj rajvezető)

Cserkész szombat Kecskeméten

Kedves jelenlegi és leendő Vándor olvasók! 

A decemberi hónap egy különleges lehető-
ség az ajándékozás élményének megtapasz-
talására, miközben figyelmünket és egymás 
gondolatait Isten legnagyobb Ajándékára, 
Jézus Krisztusra és az Ő csodás szeretetére 
irányíthatjuk. Ezért ajándékozz Vándort! 

Az előfizetett vagy megrendelt Ván-
dor számon felül most lehetőséged van 
400 Ft-ért ajándék Vándor(oka)t (a masnis, 
limitált kiadásból) rendelni.

A lap megrendelhető a Facebook-olda-
lunkon (www.facebook.com/vandor ujsag) 
megosztott linken keresztül vagy e-mailben 
a szerkesztoseg@vandorujsag.hu-n novem-
ber 26-ig, utána az Advent Kiadón keresztül.

a Szerkesztők

A j á n d é k o z z  V á n d o r t !

Ünnepi árzuhanás!
Az Advent Kiadó ajánlata

Szeretettel hívjuk fel kedves testvé-
reink és olvasóink figyelmét, hogy a 
2017. november 25. és december 23. 
közötti időszakban nagymértékben 
árazzuk le közel 100 könyvünket. A 
leárazás mértéke egyes könyveknél 
20%, sok más könyvnél 50%-os lehet. 
A nagyobb mértékben leárazott ter-
mékeink missziós szolgálatra is meg-
felelnek. Kérjük testvéreinket, hogy 
figyeljék a kommunikációs csatorná-
kat vagy kérjék az Advent Kiadó te-
lefonos vagy e-mailes tájékoztatását.

Szeretettel kívánunk jó olvasást a 
könyvekhez és jó munkát velük, mint 
missziós eszközzel!

E. Kökényes Zsuzsa
Advent Kiadó

Mikó Mária
1926–2017

A feltámadás reményében helyeztük nyugalom-
ra 2017 szeptember 12-én Mikó Mária testvé-
rünket a Nyírturai temetőben. 

Testvérünk 1926. január 22-én született 
Nyírturán, harmadik gyermekként.

Iskolai tanulmányai után a családi gazdálko-
dásban tevékenykedett. Fiatalon, 17 éves korá-

ban fogadta el Jézus Krisztus üdvösségre szóló 
hívását. Átadta életét Megváltójának, követve 
szülei és testvérei példáját. A 60-as évektől a 
helyi TSZ-ben dolgozott, egészen a nyugdíjig.

Nyugdíjas éveit családja körében töltötte. 
Édesanyja és két idősebb testvére elvesztése 
után húgához, Boriskához költözött, 14 évig 
éltek együtt. Ahogy idősödött, ereje, egészsége 
fokozatosan gyengült. 2017. szeptember 1-jén 
egy rosszullét következtében kórházba került, 
ahol egy hét múlva csendesen elaludt.

Temetésén a vigasztalás igéit Czinkota 
András lelkész testvér hirdette Jób 19:25 alap-
ján. Kihangsúlyozta, hogy Mária néni életét és 
emberi kapcsolatait a Megváltó Jézus Krisztus-
ba vetett rendíthetetlen hit határozta meg. 

 A sírnál Kerékgyártó János bátorította a 
gyászolókat a feltámadás reménységével, idéz-
ve Jézus szavait (Jn 5:28–29).  Kiemelte, hogy 
az a Jézus Krisztus lesz az ítéletkor a bíró, aki 
saját életénél is jobban szeretett minket.

Mária néni 91 éves volt. Emlékét szeretettel 
őrizzük a boldog viszontlátás reményében.

K. J.

Búcsúzunk...

Interaktív, élő istentisztelet – Árvai Tamás 
lelkipásztor a legfiatalabbak körében
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A Kurdisztáni ADRA katasztrófa-elhá-
rítási koordinátor, Nikolaus Kirchler 
jelentése: 2017. november 12-én, 21.00 
óra után néhány perccel a Richter skála 
szerinti 7,3-es erejű földrengést észleltek 
az iráni-iraki határ mentén. Az epicent-
rum Sulaymaniyah várostól 78 km-re 
volt, délkelet irányban. A rengés többnyi-
re a Sulamniyah és Diyal tartományokat 

érintette, különösen Darandikhan várost, 
ahol számos épület rongálódott meg, és 
áramkihagyások is voltak. Erbilben és a 
kurdisztáni régióban is jelentették a föld-
rengés hatásait: az épületek meginogtak, 
de jelentős kár nem volt. A rengés enyhe 
hatásait érezték Bagdadban, az ország déli 
részén és Dubajban is.

Darbandikhanban 4 ember vesztet-
te életét és 80 megsebesült. Néhány ház 
és középület súlyosan megrongálódott. 
Halabjában 60 sérültet jelentettek.

Qurato/Kfri 4 falujában egy kisgyer-
mek meghalt, 8 felnőtt megsérült és majd-
nem az összes ház súlyosan megrongáló-
dott. Maydan 2 falujában sok ház tönkre-
ment a rengés miatt.

A néhány nappal későbbi jelentés to-
vábbi 6 halottról és több mint 100 sérült-
ről számol be az Erbil és Sulaymaniyah 

tartományokban. Teheránban 51 ember 
vesztette életét és több mint 300 fő sérült 
meg. Számos embertársunk kint éjszaká-
zott a szabad ég alatt, félve az utórengé-
sektől.

Az ADRA International egy csoportot 
küld a helyszínre, hogy felmérje a szük-
ségleteket, és e felmérés alapján megter-
vezze a segítségnyújtást.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes 
formában. Felelős kiadó és főszerkesztő: Ócsai Tamás unióelnök. Szerkesztő: Kiss Virág. Területi felelősök: Bihari Csaba (DET), ifj. Szőllősi Árpád (TET).

Internetes szerkesztő: Árvai Gergely. Szerkesztőség: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; Tel.: (28) 547–360; Fax: (28) 452–229
Híranyagokat, észrevételeket az adventinfo@adventista.hu e-mail címre vagy levélben, faxon a fenti elérhetőségeken várunk.

A D R A  h í r l e v é l

A nemzetközi ADRA hírei

2017. október 28-án, az ADRA Jóté-
konysági Segélykoncertet szervezett a 
Dunamelléki Egyházterülettel és Pörneki 
Attila zenei osztályvezetővel együttmű-
ködve, a Golgota Közösségi Házban. 
Délelőtt a Reformáció 500 éves évfor-
dulójának emlékünnepélye volt, délután 
pedig a nélkülöző iskolások támogatásá-
ról szólt ez az áldásos nap. A koncerten 
egyházunk kórusai szolgáltak, akiknek 
ezúton is hálásan köszönjük önzetlen lel-
kesedésüket. Az összegyűlt 609 910 Ft az 
ADRA Gyermekétkeztetési alapjára ke-
rül, így támogatva a hátrányos helyzetű 
gyermekek iskolai étkeztetését, akiknek 
a szülei e segítség nélkül nem tudnák a 
térítési díjat hónapról hónapra kifizetni. 
Köszönjük a nagylelkű adományokat a 
gyermekek nevében is!

Norvég barátokkal és támogatókkal 
látogattuk meg a Nágocsi Anyaotthon 
lakóit, ahol egy tartalmas estét töltöttünk 
velük november 6-án.  A gyermekek na-
gyon örültek az édességeknek, gyümöl-
csöknek és a téli ruházatnak! Mindenre 
igencsak szükség volt, ezért hálásan kö-
szönjük a norvég támogatóink kedves 
ajándékait, adományait!

További segélykoncertet is tervezünk, 
melyre mindenkit nagy szeretettel hívunk 
és várunk! 2017. november 25-én, 15.00 
órai kezdettel a Kőbányai Széchényi Ist-
ván Általános Iskolában (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 1–3.) megrendezésre ke-
rül az iskola nehéz sorsú tanulóinak ja-

vára megszervezett koncert. Fellép az 
iskola tanulóiból álló kórus, valamint az 
8in1 Singers. Sütivásár is lesz, melynek 
bevételét is az iskola szociálisan hátrányos 
helyzetű tanulóinak étkeztetésére fordítjuk.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Az ADRA hazai 
hírei

Az összevont kórus szolgálata Csapkó-Zohán Tünde, az ADRA ügyvezető 
igazgatója bemutatja a programot

Együtt a kis csapat
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