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2013. április 1-én megszületett 

Dan Tábita, Dan Dániel és Mónika 

harmadik gyermeke. Hálaadással 

imádkozzunk a családért. 

 

Áprilisban Farkasné Rózsa szülési 

szabadságra ment. A kiscsoportot 

helyette Albert Edit vette át, aki régi-

új óvónőként jött vissza a gyesről. 

Májusban John Crawford, a 

dungannoni baptista gyülekezetből 

szolgált közöttünk. John az iskolai 

angol oktatásban segített. Hálásan 

köszönjük hűséges támogatásukat. 

Május 19-én kétszeresen is 

ünnepi istentiszteletet tartottunk. 

Emődi Ildikó merítkezett be. Ildikó 

15 évvel ezelőtt ismerte meg 

közösségünket, amikor 

nevelőszülőként az iskolába íratta 

két nevelt fiát, Bélát és Rezsőt.  

Hamarosan Bodrogra költözött, és 

rendszeresen eljárt a gyülekezetbe. 

Szívében mostanra dőlt el, hogy az 

Úr Jézusba vetett hitét így is kifejezi 

és megpecsételi. Hálásak vagyunk 

érte! 

 

Dan Gyula és Dan Gyuláné 

Panka néninek pedig az 50. 

házassági évfordulóját ünnepeltük, 

hálát adva Isten hűségéért életükben.  
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Május 27-én hosszú betegség 

után Urunk hazahívta Uwem 

Afangide testvérünket. Uwem 

felesége, Bea három éve tanít az 

iskolánkban. Kérjük az Olvasókat, 

hogy hordozzák imádságban Beát és 

a három kisgyermekét, 

mindennapjaikat, köszönjük. 

A Magyar Pünkösdi Egyház 

Szeretetotthonának adó 

kastélyépület homlokzata 

megújult. 

 

Isten kegyelméből egy sikeres 

tanévet zárhattunk június 16-án 

intézményeinkben. Bodrogon és 

Niklán is 9-9 nyolcadikos és óvodás 

ballagott el.  

 

2013. június 26-án megszületett 

Farkas Jázmin Anna, Farkas Attila 

és Rózsa első gyermeke. Isten áldja a 

családot!  

Július 6-12-ig egy csoport 

látogatott meg minket 

Newtownardsból, hogy 

szolgálatunkban támogassanak, 

segítsenek minket. A csoport egyik 

felével 5 napos klubot tartottunk a 

niklai gyerekek között, míg a 

többiek meszelésben, padok 

javításában, a művészeti tábor 

előkészítésében segítettek. 

Szeretet Niklán 

Isten két éve valami egészen 

különös munkát kezdett el Niklán. 

Ez a munka a nyáron egy nagy 

csúcsponthoz érkezett. Észak-

Írországból, Newtownardsból 

látogató testvéreink segítségével 

ugyanis ötnapos Biblia klubbot 

tarthattunk az ottani általános iskolás 

gyerekek között. Ez egy nagy 

kihívásnak ígérkezett, de 

mindenképpen nagy izgalommal 

vártam ezt a hetet. Személy szerint, 

frissen hazaérve Amerikából, 

nagyon „be voltam pörögve”, hogy 

tolmácsolással szolgálhassak a 

héten. Nem igazán tudtam, hogy 

mire számítsak, de nagyon vártam 

ezt a hetet. A klub témái a 
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következők voltak: Jézus az út az 

igazság és az élet, Jézus az élet 

kenyere, Jézus a feltámadás és az 

élet, Jézus a világ világossága. 

Emellett még tanulmányoztuk David 

Livingstone missziós történetét is. A 

történetek közötti szünetekben 

játszottunk, vetélkedők voltak és 

minden nap tanultunk aranymondást 

is. A héten nagyon sok minden 

lenyűgözött. Életemben először 

szolgáltam tolmácsként, ráadásul 

rögtön egy ilyen helyen, ahol olyan 

nagy szükség van Jézusra. Olyan 

nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy 

Isten ezt rám bízta és nagyon nagy 

élmény amolyan csatornaként 

közreműködni Isten, az igehirdető és 

a hallgatók között. 

Lenyűgöző volt az is, hogy az első 

nap 30 gyerekkel indultunk. Ez a 

szám minden nap nőtt, péntekre az 

50-et is elérte, úgy hogy a gyerekek 

nem csak a testvéreiket, barátaikat 

hívták, hanem voltak, akiknek a 

szüleik is eljöttek. Egy másik csoda 

volt, hogy az egész hétre kettő 

aranymondással készültünk, de 

végül is úgy szívták magukba az 

igeverseket, hogy egyáltalán nem 

volt elég, és minden nap újat 

tanítottunk nekik. És meg is 

tanulták! A hét végén 18-an tudták 

elmondani mind a négy 

aranymondást. Ami engem nagyon 

megérintett, az az volt, hogy amikor 

az úton Nikla felé felvettünk pár 

kürtöspusztai gyereket, ők minden 

reggel olyan vidámak voltak. Olyan 

jó volt hallgatni, ahogy dicsőítő 

énekekkel töltötték meg a buszt! És 

olyan jó volt látni, hogy Isten a 

legszegényebbekkel, a 

legkisebbekkel is törődik, hogy őket 

is szereti méghozzá nagyon! Isten 

elkezdett valamit Niklán. És nem 

hiszem, hogy le fog állni! 

Selmeczi Nimród 

Július 13-21-ig került 

megrendezésre a XIV. Keresztény 

Művészeti tábor. Hálás a szívünk 

mindazért, amit az Úr elvégzett ezen 

a gazdagon megáldott héten. 

Ha valamivel jellemeznem kéne a 

2013-as bodrogi zenei és művészeti 

tábort az az Isten jelenléte lenne. 

Tényleg ott volt az első naptól 

kezdve, és munkálkodott köztünk.  

Hatvan körüli volt a gyerek 

létszáma, akik részt vettek a zenei 

vagy vizuális foglalkozásokon 5 
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évestől egészen 17 éves korig. 

Minden reggel 1/2 6-kor kezdtük a 

napot egy tanári/segítői áhítattal, 

aztán reggeli, ezt követte a közös 

áhítat. A lelki részre idén sokkal 

nagyobb hangsúly volt fektetve, mint 

az előtt, ezért több volt a dicsőítés, 

és hosszabb volt az igemagyarázat 

is, mindenki épülésére. Innen kis 

csoportokra bomlottunk, ahol még 

jobban fel tudtuk dolgozni a 

hallottakat. A zenei/művészi 

foglalkozások csak ez után 

kezdődtek el.  

 
A hét témája a forrás volt, amit 

József történetén keresztül néztünk 

meg. A vizuális részlegnél például 

szinte minden alkotáson megjelent a 

víz, gyönyörűen megkomponálva 

rajzokon, festményeken, maketteken, 

egy profi képzőművész vezetésével. 

Délutánonként más-más programunk 

volt, csütörtökön pl. strandoltunk, 

pénteken este meg két program 

közül is lehetett választani: esti séta, 

ahol gyönyörködhettünk Isten 

csodálatos alkotásaiban-, vagy a 

BOK-ban maradva imádtuk Istent a 

zenélésen keresztül.  

 
A csúcspontot mindenképpen a 

szombatra tenném, amikor is 

morzsaszedegetés helyett kenyereket 

szedegettünk, mert hála az Úrnak, 

annyi mindenki kapott lelki 

felfrissülést, üzenet és annyian tettek 

bizonyságot. Beszélgettünk Istennel, 

énekeltünk, aztán egy hatalmas 

keresztet lett felállítva a 

középpontba, hogy mindenki 

felszegezze rá amit felajánlott, 

megbánt, üzen a mennyei Apának. 

Volt egy bemerítkezni vágyó fiatal, 

volt hitében megújuló sok, és Isten 

lelke még egy nem keresztény lányt 

is megérintett.  

Imádkozz kedves Olvasó, hogy amit 

itt Isten elkezdett, azt be tudja 

fejezni, hogy az ördög ne tudja 

megrontani a jót!  

 

Eszter Surgenor 

 

Szükségeink 

A raktárrész elkészült az elmúlt 

hónapokban. Hálásak vagyunk 

Istennek, hogy kirendelte az anyagi 

fedezetet és a segítő kezeket ehhez a 

munkához. 
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A játszótér felújítása is 

megkezdődött, melyet tovább 

szeretnénk bővíteni, ahogy a 

lehetőségek engedik. Köszönjük az 

erre a célra érkezett adományokat! 

 

A jövő tanévre elérjük a 

működési engedélyünkbe foglalt 

120 fős létszámot az iskolában. 

Ezért hálásak vagyunk, de ez egyben 

azt is jelenti, hogy két nagy 

tantermet kell kialakítanunk a 

tetőtérben. A zeneiskola részére 

pedig egy hangszigetelt termet 

szeretnénk létrehozni. A teljes 

beruházási költség, és szükséges 

lépcső elkészítése kb. 20 millió 

forint lesz. Imádkozzunk azért, hogy 

az Úr rendelje ki szükségeinket. 

SAS Alapítvány 

A szegények megsegítésére létrejött 

alapítványt előző hírlevelünk 

megjelenése óta hivatalosan 

bejegyezték. Jelenleg 36 

támogatottunk van. 

Június 29-én egy jótékonysági 

veterán autó találkozót szerveztünk 

Balatonbogláron, ahol a Somogy 

megyei Veteránosok meghívásával 

bemutattuk munkánkat, játékos, 

kikapcsolódós, veteránozós nap 

keretében. Köszönjük a sok 

adományt, felajánlást a klub 

részéről. 

Ennek jóvoltából a bodrogi 

művészeti táborba négy gyermeknek 

sikerült részt vennie az alapítvány 

támogatottai közül. A hét végén 

közülük egy kislány döntésre is 

jutott! Istené a dicsőség ezért is.  

 Legnagyobb szükségtartós 

élelmiszerre van. Sajnos az éhezés a 

legnagyobb probléma a családok 

körében, de emellett bármit 

elfogadunk, ami még használható, de 

már másnak nincs szüksége rá. 

Ha segíteni szeretné munkánkat, 

megteheti. 

Erdei Norbertné Kata 

 

A SAS Alapítvány honlapja: 

 www.sasalapitvany.hu 

Email: sasalapitvany@gmail.com 

Bankszámla szám: 

50600117-30089746-59600018  
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