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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2016. március 26.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XVIII. évfolyam 3. szám

Február 28-án a péceli Szemere Bertalan 
Általános Iskolában az ország szinte min-
den gyülekezetéből több mint négyszáz 
testvér gyűlt össze. A tavalyi alkotmá-
nyozó konferenciákon megfogalmazott 
igény, hogy legyenek alkalmak, melyeken 
a testvéri közösség találkozhat, spontán 
megvalósult. Az iskola aulája már reggel 
9.00-kor kezdett benépesülni, az örömteli 
találkozások és a kialakult beszélgetések 
szerves részei voltak a napnak.

A nap célja a testvéri közösségen túl 
az osztálymunkák erősítése volt. Az egy-
ház működésében és missziójában nagyon 
fontos szerepet játszanak azok a speciális 
munkaterületek, melyeket egy-egy osztály 
képvisel. A társadalmi és lelki szükségle-
tek szolgálatában bibliai előadásainkon túl 
a gyermekekért, fiatalokért, betegekért és 
a bibliaismeret növeléséért tett erőfeszí-
tések is nagy szerepet játszanak. Annak 
ellenére, hogy az osztályok többnyire a 

gyülekezeten belül működnek, hatókörük, 
hatásuk a gyülekezeti épületek falain kí-
vül messzire terjed. Éppen ezért a Magyar 
Unió stratégiájának egyik sarkalatos pont-
ja az osztálymunkák erősítése gyülekezeti 
szinten.

10 osztály képviseltette magát a kép-
zésen. A Családi Szolgálatok Osztályát  
dr. Mihalec Gábor, az  Egészségügyi Szol-
gálatok Osztályát dr. Ősz-Farkas Ernő és 
csapata, a Gyermekszolgálatok Osztályát 
Mihalec Dóra és meghívott előadója dr. 
Baracsi Katalin, az Ifjúsági Szolgálatok 
Osztályát Csizmadia Róbert, Kalocsai 
Tamás és Palotás Kristóf, a kincstárat 
(pénztárosok képzése) dr. Zolyomi Renáta 
Edit, Horváth Péter és Szőllősi Árpád, a 
Kommunikációs Osztályt Ócsai Tamás, 
Kiss Virág és Kóter Zoltán, a Sáfársági és 
a Személyes Missziószolgálatok Osztályát 
Hegyes-Horváth Géza, a Szombatiskolai 
Osztályt Zarkáné Teremy Krisztina, az 
ADRÁ-t pedig Zohán Tünde képviselte.  
A képzések interaktívak voltak, ahol a 
testvérek is hozzátehették gondolataikat 
és véleményeiket.

A kezdő plenáris előadáson Ócsai Ta-
más unióelnök beszámolt az egyház for-
málódó stratégiai terveiről. Ennek formá-
lásába szeretnénk bevonni a gyülekezetek 
vezetőit is. A stratégia arról szól, hogy a 
biblikus teológiai alapokra építve, hogyan 
tudjuk elérni missziós céljainkat. 

A záró áhítatban Csizmadia Róbert 
uniótitkár biztatta a testvéreket, hogy 
kapcsolódjanak be a misszió végzésébe, 
hiszen az adventista egyházszervezet sajá-
tossága, hogy benne minden testvér kapott 
tekintélyt és olyan feladatot, melyet csak ő 
láthat el szolgálati helyén. 

Vágyunk, hogy szolgálatunk megerő-
södjön minden gyülekezetben, és ez hoz-
zájáruljon Jézus mielőbbi eljöveteléhez! 

Isten áldását kíván-
juk minden testvér 
munkájára!

Csizmadia Róbert

Országos Tisztviselő  
Értekezlet és Osztályképzés

A délelőtti plenáris résztvevői  
teljesen megtöltötték az iskola auláját

Horváth Péter és Szőllősi Árpád  
a kincstárnokok képzésén

Az ADRA délelőtti szekciójának résztvevői  
– a különböző osztályok képzésein  
mindenütt nagy volt az érdeklődés 

A tisztviselőképzés házigazdái: Ócsai Tamás 
unióelnök és Csizmadia Róbert uniótitkár
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Egy nagyon szép és igazán felemelő alkal-
mon vehettünk részt 2016. március 12-én, 
amikor Földesi Hajnal és Nagy Imre test-
vérünket presbiterré szentelték. Ezt a meg-
hitt délutánt különböző szolgálatok tették 
még színesebbé. Hallhattunk pánsípot, 
zongorát, verseket, fuvolaszólót, valamint 
nem igazán halk, mégis annál szebben 
szóló hangszereket, amikor az imatermet 

betöltötték a rézfúvós zenekar szolgálatá-
nak lendületes dallamai. 

Isten Igéjét Ócsai Tamás nyitotta meg. 
Alapigéje 1Thessz 5:12–14-ig terjedő sza-
kasza volt. Kifejtette a gyülekezet és a 
presbiterek közötti kapcsolatot a bibliai 
látásmód szerint. A presbiter szolgálatot, 
terhet vállal a gyülekezetért, amely fáradt-
sággal és lemondással jár. Ha így tölti be 

a feladatát, akkor ezért jár tisztelet 
és megbecsülés, nem pedig magá-
ért a tisztségért. Külön kiemelte, 
mit jelent elöljárónak lenni. Ellen-
példának a katonaságot hozta fel, 
ahol feltűnően jelentkezik az alá-
fölérendeltségi viszony, de Isten 
népénél ez ne így legyen. Az igazi 
elöljáró az, aki elöl jár, aki ha kell, 
testével védi a mögötte haladókat, 
aki először találkozik az ellenség-
gel, aki a saját érdekeit háttérbe 
helyezi másokéval szemben. 

Az igehirdetés után a jelenlévő lelké-
szek és presbiterek kérték Isten áldását és 
segítségét a gyülekezet helyes vezetéséért. 
Igazán megható pillanat volt, amikor Far-
kas Gyula testvérünk többéves szolgálata 
után átadta a „stafétabotot” a  megválasz-
tott és frissen felszentelt presbitereknek. 

Gyula bácsi! Köszönjük a fáradozáso-
dat, továbbra is számítunk tapasztalatodra 
és bölcs tanácsaidra.

Nagy Nikolett

A február 20–21-én Veszprémben megtartott 
önkéntes evangelizátor-képzés keretében Pár-
kapcsolati Expót rendeztek szombaton kora 
este a Balaton Plazában. A különböző állo-
másokon a házaspároknak, házasságra készü-
lőknek adtak hasznos, gyakorlati tanácsokat 
a közös életvitelhez, ideértve akár a pénzke-
zelést is. A gyerekek számára kreatív, játékos 
foglalkozást is biztosítottak. 

Kalocsai Tamás, a Veszprémi Gyülekezet 
lelkésze elmondta, hogy a mostani és korábbi 
expók valójában előkészítői egy párkapcsola-
ti rendezvénysorozatnak (Gyűrű-kúra), ami a 
veszprémi Hangvillában kerül megrendezésre 
február 27. és május 21. között tíz alkalom-
mal, szombatonként 18 órai kezdettel. Az elő-
adók – Kalocsai Tamás házassági tanácsadó, 
Kalocsainé Szmeló Magdolna családi életre 
nevelő és dr. Mihalec Gábor pár- és családte-
rapeuta – változatos témakörökkel várják az 
érdeklődőket. Terítékre kerül egyebekben a 
kommunikáció, a konfliktus- és pénzkezelés, 
a szabadidő közös eltöltése. További előadá-
sok témája a gyermeknevelés, a szexualitás, 
sőt még az anyós-após kapcsolatok alakítása 
is. 

A Hetednapi Adventista Egyház korábbi, 
hangvillai rendezvényein az érdeklődők bib-
liai ismereteiket mélyíthették el, valamint a 
kommunikációs képesség bővítésében képez-
hették magukat.

Bráz János

Presbiterszentelés Lovasberényben Az áldáskérő ima elhangzásának  
ünnepélyes pillanata

A jelenlévő lelkipásztorok és presbiterek 
körében

Párkapcsolati Expo 
és Gyűrű-kúra 
VeszprémbenÜdvözletül és bátorításul:  

„Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön 
munkásokat az ő aratásába” (Máté 9:38).

A Magyar Unió Női Szolgálatok Osztálya szere-
tettel vár minden testvérnőt és hölgyet egy két 

éve elkezdődött sikeres program folytatására.
2016. április 1–3-ig Clair Sanches-Schutte, a 

Transzeurópai Divízió Női Szolgálatok Osztályának 
vezetője immár 3. alkalommal tart képzést Pécelen, 
az Adventista Teológiai Főiskolán.

A Generálkonferencia Női Szolgálatok Osztálya 
által kidolgozott, 4 részből álló vezetői képzés soro-
zatának 3. része kerül most megrendezésre.

A képzés sikerét mutatja, hogy ez egy kihagyhatatlan alkalom a nők részé-
re, mert az első alkalmon résztvevők száma a másodikra már megduplázódott.  
A képzés segítséget nyújt a nőknek, és útmutatást abban, hogy hogyan végezzük 
az Úrért való szolgálatot nőként a nőkért a gyülekezetben és a környezetünkben.

Jelentkezési határidő: március 25. Jelentkezni lehet e-mailben a noiszolgala-
tok@gmail.com címen, vagy a +36-30/688-0967-es telefonszámon. Jelezzétek, 
hány éjszakára igényeltek szállást! A szállás költsége: az ATF szállásain történő 
elhelyezéssel 3000 Ft/éjszaka/fő (itt csak 6 főt tudunk elhelyezni). Külső szállá-
son, kollégiumban 2500 Ft/éjszaka/fő.

A résztvevőknek a képzés ideje alatt biztosítjuk az étkezést, így csak a szállás 
és az utazás költségét kell fizetni.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy szeretettel várjuk a tavalyi képzésen részt-
vevőket és az új jelentkezőket is! A sorozat az előző évek anyagára épül, de egy-
általán nem zárja ki az új jelentkezők részvételét sem, hiszen önmagában is sok 
hasznos tanulságot rejt magában.

A teljes képzésen résztvevők oklevelet kapnak.

Bodnár Zsóka
megbízott osztályvezető

Meghívó         

Clair Sanches-Schutte
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Teológia alapszak
Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, 
akik Isten iránti elkötelezettséggel és hi-
vatástudattal teológus, vagy lelkipásztori 
szolgálatra készülnek, vagy a Biblia tanul-
mányozásához tudományos ismereteket 
szeretnének gyűjteni. Az alapképzés há-
roméves: nappali vagy levelező formában.

A záróvizsgát tett hallgatók teológus dip-
lomát (BA) kapnak. 

A jelentkezés feltételei: Jelentkezési lap, 
melyhez az alábbi dokumentumokat is 
csatolni kell:
  érettségi bizonyítvány másolata;
  önéletrajz;
  lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak 

azoknak, akik tagjai a Hetednapi 
Adventista Egyháznak).

A felvételi vizsga írásban és szóban törté-
nik:
  Írásbeli felvételi teszt (60 perc): 

Mózes 2. könyvéből és Márk 
evangéliumából.

  Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. 
könyvéből és Márk evangéliumából.

Jelentkezési határidő: 2016. május 30.

A felvételi vizsga helye és időpontja:
Adventista Teológiai Főiskola,  

2119 Pécel, Ráday u. 12.,  
2016. június 26. (vasárnap)  

délelőtt 10 órától.

Szakirányú továbbképzések
Felsőfokú diplomával rendelkezők számá-
ra az alábbi szakirányú továbbképzéseket 
hirdetjük meg:

  adventista lelkipásztori asszisztens,
  családi életre nevelés,
  életmód-tanácsadó,
  hitoktató.

Jelentkezési határidő: 2016. július 30.

További részletek és a jelentkezési lap le-
tölthető a főiskola honlapjáról (www.atf.
adventista.hu), vagy a Tanulmányi Hiva-
taltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday 
u. 12; telefon: 28/547-295; e-mail: atf@
adventista.hu).

ATF

Az Adventista Teológiai Főiskola felvételi tájékoztatója
a 2016/2017-es tanévre

Kedves Testvérek!

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a Reménység Evangelizációs Központ (REK) megújult szolgálatát, a hanganyagok (CD) rendelési 
lehetőségeit. A REK munkatársának bemutatkozását és a hanganyagokkal kapcsolatos információkat az alábbi levélben olvashatjátok.

Ócsainé Demeter Irén
REK vezető

Jankó Béla vagyok, a KERAK-ból „települ-
tem” át, ahol a Média Osztály munkatársa 
voltam 20 éven át, és hanganyagok terjesz-
tésével foglalkoztam. Januártól a Magyar 
Unió Reménység Evangelizációs Központ-
jának munkatársa lettem, ahol ugyanezt a 
munkát fogom folytatni, tehát előadások 
hanganyag formájában való terjesztését, 
népszerűsítését. Ez annyit jelent, hogy 
nemcsak a már meglévő hanganyagainkat 
szeretnénk továbbra is forgalmazni, hanem 
ezentúl az országban elhangzó előadásokat, 
evangelizációs sorozatokat is rögzítenénk 
és adnánk ki, lehetőségeinkhez mérten.

A hanganyagokat CD-n forgalmazzuk, 
főleg MP3 formátumban, de – főleg a zenei 
anyagokat – digital audió formátumban is. 
A CD-k árai igen barátságosak, a rajta levő 
előadások mennyiségétől függően kb. 600 
Ft-tól 1300 Ft-ig terjednek. Tehát az előadá-
sonkénti ár 100-120 Ft körül van. Az árak a 
borítón vannak feltüntetve.

A megrendeléseket postán tudjuk el-
juttatni (postaköltség: 200–300 Ft, 1-2 CD 
esetén).

Újdonságnak számít, de egyre többször 
veszik igénybe megrendelőink, a hanganya-
gok e-mailen továbbított változatát. Itt nincs 
adathordozó, nincs postaköltség, és nincs 
plusz várakozási idő. És nem utolsó sorban 
100–200 Ft-tal olcsóbb, mintha azt CD-n 
vennék meg.

Szép számú választékunk van, amiből 
most egy csak kis ízelítőt küldünk. Termé-
szetesen ez a választék folyamatosan to-
vább bővül, hiszen igyekszünk minél több 
előadás-sorozatot felvenni, amit utána for-
galmazni fogunk.

Jankó Béla
REK munkatárs

A Reménység Evangelizációs Központ ajánlója

Megrendelés:
Hetednapi Adventista Egyház

Reménység Evangelizációs Központ
rek@adventista.hu
+36-30/530-7279

Rendelési azonosító: 
Száll az ének…
Audió CD ára:  
1000 Ft

Rendelési azonosító: 
CD-35
MP3-CD ára:  
700 Ft

Rendelési azonosító: 
CD-34

MP3-CD ára:  
1300 Ft
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Az Úr megáldotta gyülekezetünk gyerme-
kekért végzett kitartó és szorgalmas fára-
dozását (gyermekművészeti pályázatok, 
bibliasuli, Szünidei Bibliatáborok stb.), és 
megajándékozott minket saját kisgyerme-
kekkel is. 

Az elmúlt évben adtunk hírt Hasznos-
Székely Liliána baba bemutatójáról, aki 
azóta immár 20 hónapos lett. Időközben 
másik baba is született, ő Dániel Tádé, és 
negyedik hónapos. Néhány hónapja jár 
egy fiatal pár a gyülekezetünkbe, az ő kis-
lányuk Berta, kilenc hónapos.

Így született meg az elhatározás, hogy 
bár külön szobát nem tudunk nekik be-

rendezni, de egy kicsiny sarkot igen. Az 
imaterem végéből kivettünk egy széksort, 
és kialakítottunk egy babasarkot. A költsé-
gekhez jelentős adománnyal járult hozzá 
egy pár és egyikőjük felnőtt fia, a többit 
a gyülekezet állta. Nemcsak a mi örö-
münk határtalan, hanem a kicsiké is, akik 
az elmúlt szombaton birtokba is vették, 
úgymond „letesztelték” a babasarkot, és 
nagyon kiválónak tartották. 

Örülünk, hogy időnként hangos gyer-
meknevetés töri meg a csendet, hiszen 
a jövő az övék, és mindannyian azt sze-
retnénk, ha ebben a fogékony életkorban 
megszeretnék a gyülekezetbe járást. Ezért 

most is és a növekedésük során folyama-
tosan figyelembe vesszük majd az ő igé-
nyeiket is, hogy mindig második ottho-
nuknak érezzék a gyülekezetet.

Karancsi Ilona

A gyermekiskolában épp a bűnesetről tanul-
tunk. Felolvastuk 1Mózes 3. fejezetét, versről 
versre ment a Biblia, egyik kézből a másikba. 
Lelkesen és nagyon szépen olvasták az igét a 
8-9 éves, szeleburdi kisfiúk. Miközben hall-
gattam és néztem őket, elgondolkoztam azon, 
hogy vajon mennyit értenek meg belőle, nem 
túl nehéz-e a szöveg nekik. 

Eddig „elmeséltem” nekik a „történe-
teket”, de már „nagyfiúk” (híján vagyunk a 
kislányoknak). A többi tanítóval szeretnénk, 
hogy szokják a Bibliát, ismerjék meg, tanul-
ják meg érteni és használni, de ami a legfon-
tosabb, hogy szeressék meg. Fedezzék fel azt, 
hogy mennyire izgalmas, érdekes és csodála-
tos. 

Elolvastuk a fejezetet. Ezután az ő nyel-
vükre lefordítva újra akartam nekik mesélni 
a történetet, de előtte még feltettem egy kér-
dést, hogy lássam, melyik részek kevésbé 
egyértelműek.

El tudnátok mondani miről olvastunk?
Tudták! Mennyire? Teljes egészében! 

Nevetgéltek-e közben? Persze, de megenged-
tem nekik. A hangulat oldott, közvetlen, ba-
rátságos és persze játékos volt. És a gyerekek 
figyeltek. A csapat együtt mindenre emléke-
zett. Nahát! Nem kell gyermeknyelven újra-
mesélnem. Miközben végignéztem rajtuk, el 
is szégyelltem magam. Mennyire bekorlá-
tozzuk gyermekeinket azzal, ha nem vesszük 
őket komolyan! 

A történethez hozzátartozik még valami. 
A gyermekiskola új asztalt kapott, hiszen 
a nagyfiúk mégse ülhetnek kisasztaloknál, 
kisszékeken! Ha komolyan vesszük őket, jár 
nekik a komoly nagy asztal, nagy székekkel, 
amit most avattunk. A történet tanulságairól 

gondolkoztunk, miközben a srácok a gyönyö-
rű, nagy, masszív asztal alá bepréselődtek, 
de nagyfiúsan. Ez megteremtette hangulatot, 
a meghittséget. Fantasztikus beszélgetés ala-
kult ki a fiúkkal a bűnesetről. Mennyire oko-
sak ezek a gyerekek és mennyire világosan 
tud Isten szólni általuk! Gyermeki egyszerű-
ségükkel, őszinte és megkérdőjelezhetetlen 
hitükkel, az ő szemüvegükön át nézve meny-
nyire más megvilágításba kerül a hit! Meny-
nyivel egyszerűbb, tisztább és világosabb, 
minden sallangtól mentes. 

Végül is most ki tanít, kit? Én 
őket vagy ők engem? Nem ok nélkül 
mondta Jézus, hogy ilyeneké a meny-
nyek országa. Éles tükröt tartanak. A 
kérdés az, hogy hajlandóak vagyunk-e 
belenézni a tükörbe. Minden ostoba 
gőgünket, tudásunkat félretéve, be-
mászni velük az asztal alá, és meg-
hallgatni őket. Úgy tanítani nekik a 
Bibliát, hogy közben ők is taníthassa-
nak minket. Elgondolkozni az általuk 
feltett kérdéseken, figyelni a vélemé-
nyükre, és van még egy fontos dolog. 

Miközben beszélsz hozzájuk, nézd az arcu-
kat! Ez a legjobb visszajelzés. Minden sza-
vad visszatükröződik az arcukon. Ha őszinte 
hittel beszélsz, úgy, hogy közben Jézus helyet 
foglal mellettetek, jelenléte látható lesz a 
gyermekek arcán. Amit a Biblia leír, számuk-
ra vitathatatlan. 

Ha szükséged van új erőre, a hited mélyí-
tésére, beszélgess az Úrról egy kisgyerekkel!

Város Viktória

„Engedjétek hozzám jönni  
a gyermekeket…”

Gyermeki hit
Egy gyermektanító gondolatai  
a Terézvárosi Gyülekezetben.
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Rengeteg ima, közös megbeszélés, reklám 
és néhány próba után elérkezett a várva 
várt pillanat:  február 27-én Békéscsabán 
is megnyitotta kapuit a Tesz-Vesz gyü-
lekezet. Az első alkalom témájának Noé 
bárkáját választottuk. A történetben a 
hangsúlyt Isten oltalmazó szeretetére tet-
tük.

A szombat délutáni alkalmat közös 
imával indítottuk a résztvevő testvérek-
kel. Ezt követően kidekoráltuk a termeket, 
megépítettük a díszleteket is: az imaház 
nagytermében bárka készült a padokból, 
valamint égbolt és szivárvány textíliából. 
Eközben az étkezésre szánt helyen és a 
kézműves helyszínen is folytak az előké-
születek.

 A meghirdetett 15.30-as nyitás előtt 
már érkeztek vendégek, így a regisztráció 
után még bőven volt alkalmuk felfedezni 
az imaházat, valamint a vendégváró fala-
tokra is tudtak időt szánni.

 Az ismerkedés után a lel-
készünk már Noénak öltözve 
köszöntötte a megjelenteket, 
és röviden, pár szóban be-
mutatta mi is az a Tesz-Vesz 
gyülekezet, majd elmondta, 
hogy mi vár ma délután a 
családokra. Ezt követően a 
kézműves helyiségeket ve-
hették birtokba a vendégeink, 
ahol rengeteg jópofa és finom 
dolgot készíthettek a témá-
hoz kapcsolódóan.  

A jó hangulatban és alkotó kedvben 
bővelkedő kézműveskedés után egy ének 
kíséretében a készített álarcokban átvonul-
tunk az istentisztelet helyszínére. Itt a csa-
ládok részt vehettek egy interaktív isten-
tiszteleten, ahol segíthettek Noénak meg-
építeni a bárkát, az állatok szemszögéből 
élhették át a bárkába vonulást, a vízözön 
alatt a bárka (és ezáltal is Isten) oltalmát 

érezhették – ezt erősítette 
a gyermekekben Noé (lel-
készünk) is a bárkában tar-
tózkodás alatt. Az özönvíz 
levonulása után a bátor kis 
galambok is fontos szerep-
hez jutottak. A bárkából 
kivonulás után közös hála-
énekkel köszöntük meg az 
Úrnak, hogy megoltalma-
zott minket a veszedelem 
idején.

 Ezt követően egy be-
szélgetésekkel tarkított há-
lavacsorán vehettek részt a 
családok, ahol finom tész-
taféléket fogyaszthattak.

 A vendégek távozása és a rendrakás 
után mi is hálát adtunk az Úrnak, amiért 
ilyen sok áldásban részesített bennünket 
már az első alkalommal, és kértük Őt, 
hogy a továbbiakban is maradjon velünk 
ebben a szolgálatban. Hiszen nélküle ez 
nem jöhetett volna létre.

 Ez úton is szeretném megköszönni a 
környező gyülekezetekből jött testvérek-
nek és a gyülekezet gyermekeinek a se-
gítségét és bátorítását, hiszen csapatra volt 
szükségünk, és ez a csapat velük együtt 
volt teljes! Hálásan köszönjük Dórinak 
és Clair-nek, hogy megismertették velünk 
ennek az áldott szolgálatnak az alapjait.

Bátorítani szeretném az ország többi 
gyülekezetét is, hogy fogjatok bele ebbe a 
szolgálatba, pályázzatok rá, mert hihetet-
len áldásokat tartalmaz minden résztvevő-
nek. Rengeteg munkával jár, de higgyétek 
el, nagyon megéri látni a vendég családok 
és gyerekek tekintetét, mosolyát, ahogy 
betölti őket az Úr szeretete.

Zana Zoltánné Inci

Noé bárkája Békéscsabán

Szeretettel ajánljuk testvéreinknek ezt a kis könyvet, amely 
E. G. White gondolatait tartalmazza, és amelyet a II. ne-
gyedévi szombatiskolai leckéhez nagyon jól alkalmazha-
tunk. 

Mit írt E. G. White egy-egy kérdéssel kapcsolatban? 
Milyen tanácsai, meglátásai vannak? A kis kötet azért 
értékes, mert nemcsak az aktuális, abban a negyedévben 
tanulmányozandó bibliai gondolatokat egészíti ki, hanem 
különálló könyvként is használható az adott témában: 
Máté evangéliuma.

Az előző két könyvecskéből is, amelyek az előző negyedévi leckékhez csatlakoztak, 
még lehet néhány példányt kapni. 

A könyv ára: 500 Ft. (A korábbi leckékhez kapcsolódó kötetekhez most csökkentett 
áron, 300 Ft-ért lehet hozzájutni.)

Advent Kiadó

White-idézetek a II. negyedévei 
szombatiskolai leckéhez

Az istentisztelet és az azt követő vacsora

Kézműves ötletek bárkára és állatkákra

    

Az  Adventista  félóra   
következő  műsorát   

április  8-án,  pénteken,   
13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.

    

Az   AdventInfo    
következő  száma    

2016.   április   30-án   
jelenik   meg.
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Néhány óra alatt az ország minden gyüleke-
zetében, sőt a magyar és a ruandai adventisták 
között minden kontinensen elterjedt a hír, mi-
szerint 2016. február 12-én, 63 éves korában, 
közlekedési balesetben életét vesztette Szilvási 
Józsefné Zsuzsika. Azóta is folyamatosan ér-
keznek az üzenetek, melyek a közeli és a tá-
voli ismerősök együttérzéséről és szeretetéről 
tanúskodnak. Zsuzsika temetése március 4-én 
volt a péceli baptista temetőben, ahol több szá-
zan rótták le kegyeletüket. Zsuzsika életútját 
első vezetője, dr. Szigeti Jenő mutatta be, a 
ravatalnál Ócsai Tamás unióelnök, a sírnál Zsu-
zsika utolsó előjárója, Ősz-Farkas Ernő területi 
elnök szólt Isten Igéjéből.

Vajon össze lehet-e foglalni egy ember 
életét és szolgálatát egyetlen mondatban? 
Igen, Zsuzsika életét egyetlen mondatban, sőt 
egyetlen szóban is összegezhetjük: ez a szó a 
„család”. Nem pusztán a kis család, apa, anya, 
három gyerek és tizenegy unoka, bár manapság 
ez a jelenség sem tűnik mindennaposnak. Zsu-
zsika a családot egész élethivatása modelljének 
tekintette. Számára család volt az irodában 
dolgozók közössége, a gyülekezet, a Boldog 
Élet szerkesztősége, az afrikai egyetem, ahol 
nemcsak titkárnő, tanár, majd tanulmányi osz-
tályvezető volt, hanem a szó nemes értelmében 
vett First Lady, akinek búcsúebédjén másfél 
órán át hangoztatták szeretetét és kedvességét a 
munkatársak éppen úgy, mint a hallgatók kép-
viselői. Ő volt a „Mama”, de nemcsak tizen-
egy unokának, hanem a tanárok gyerekeinek 
és a ruandai utcagyerekek százainak is, akik 
– többek között – azzal fejezték ki hálájukat, 
hogy egy kosárkába írták imájukat, amit Zsu-
zsikának ajándékoztak: „Isten, áldd meg a mi 
családunkat!”

Sajnos, Európában a család egyre inkább 
elveszíti Istentől kapott értékét, ezért egyre 
jobban háttérbe szorul az a szolgálati modell is, 
amit Zsuzsika képviselt. Helyébe lép a „magá-
nyos tömeg”, ahol az egyén pusztán egy szám, 
egy figura, egy mellőzhető ráadás. Az a mély 
megrendülés, és spontán feltörő szeretet, ami 

Zsuzsika váratlan távozása kapcsán fogalmazó-
dik meg, mégis arról tanúskodik, hogy az euró-
pai embernek is hiányzik a családias közösség, 
és így azok a lelkipásztorok is, akik családapák 
és családanyák módján óvják és gondozzák a 
rájuk bízott lelkeket. 

Afrikában megértették és ki is mondták, 
hogy számukra Zsuzsika családmodellje leg-
alább olyan fontos, vagy még fontosabb, mint 
férjének intézményszervező és újjáépítő szol-
gálata. 2009. április 3-án, amikor Zsuzsika bú-
csúzott a Közép-afrikai Adventista Egyetem-
ről, az intézmény filmet készített az ünnepély-
ről, és ebben szinte minden felszólaló kifejezte 
köszönetét a családért. Válaszában Zsuzsika a 
következőket mondta: 

„Többen elmondtátok, hogy amikor mint 
új misszionáriusok jöttetek, étellel vártalak 
benneteket. Miért tettem ezt? Mielőtt Ruandá-
ba jöttünk, lelkészként dolgoztam négy gyüleke-
zetben. Fontos volt nekem, hogy összetartsam 
a gyülekezeteket, ezért minden korosztálynak 
programokat szerveztem. Úgy éltünk a gyü-
lekezetben, mint egy nagycsalád. Ruandába 
jövet elhagytuk saját családunkat, de új csalá-
dot találtunk az egyetemen. Az volt a célom és 
a vágyam, hogy úgy éljünk, mint otthon, mint 
egy család. Ez volt az oka, hogy szeretettel és 
kedvességgel vártam az új misszionáriusokat. 
Azt akartam, hogy érezzék: bár elhagyták csa-
ládjukat, de itt új családra lelnek… Nagyon 
boldog vagyok, hogy egy gyönyörű, új egyete-
met és egy gyönyörű parkot hagyhatok itt, de 
még inkább örülök annak, hogy új munkatár-
sak jöttek az egyetemre, és hogy bővült a csa-
lád. Ha egyre többen vannak itt, az azt jelenti, 
hogy jó itt lenni, ebben a közösségben, ebben 
a családban. Hálás vagyok Istennek, hogy itt 
dolgozhattam, hogy megismertelek benneteket, 
és hogy veletek együtt dolgozhattam… Folytas-
sátok ezt a munkát, és ha nem is találkozunk itt, 
valamennyien találkozunk Isten országában.”

Zsuzsika külön szólt a gyermekek iránti 
szeretetéről, és arról, hogy ez a szeretet abból 
fakad, hogy ő maga is nagycsaládban nőtt fel 

(heten voltak testvérek), és szoros közösségben 
éltek. „Mindennap tapasztaltam a szeretetet 
szüleimtől és a tágabb család tagjaitól, ezért 
nekem az volt a természetes, hogy itt is család-
ként éljünk, ezen a helyen” – mondta. 

A szoros családi közösségből való kiszaka-
dástól való félelem volt az első akadály, amit le 
kellett küzdenie akkor, amikor eldöntötte, hogy 
elfogadva az egyház hívását, az evangélium 
szolgálatába lép. Sokszor elmondta látomását, 
ami segítette végső döntésében. Négyen alud-
tak a szobában, az anyuka és a három lánya, 
amikor Zsuzsika azt észlelte, hogy nagy fényes-
ség lett a szobában, és egyszer csak megjelent 
egy papírtekercs a levegőben, ami elkezdett 
legördülni és egy igevers volt rá írva: „Hirdesd 
az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan 
időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és 
tanítással” (2Tim 4:2). Egy darabig csak nézte, 
és nem értette mi történik. Majd a tekercs ösz-
szetekeredett, és eltűnt a fényességgel együtt. 
Reggel annyira meg volt rémülve, és nem volt 
semmi ereje, hogy nem tudott felkelni. Tizen-
egy óra körül bement hozzá az apja, és megkér-
dezte: „Lányom, mi van veled? Miért nem kelsz 
fel? Nem szoktál te eddig aludni!” Zsuzsika el-
mesélte neki, amit látott, mire apja azt mondta: 
„Lányom, csomagolj, holnap indulsz Pestre!” 
Így indult el a családból, hogy munkája során 
családok szülessenek mindenütt, miközben 
megőrizte azt az egyszerűséget és közvetlensé-
get, amit otthonról hozott. 

Zsuzsika e családmodellt követve szol-
gálata során több mint 200 lelket vezetett Jé-
zus Krisztushoz, ezek fele ruandai utcagyerek 
volt, akiket az egyetem gyermek-evangelizáció 
című tárgyának oktatójaként, a hallgatókkal 
együtt végzett gyakornoki munka eredménye-
ként keresztelhettünk meg. Az 1980-as évek-
ben készült egy felmérés a Transzeurópai Diví-
zió területén a legeredményesebb lélekmentési 
módszerekről, s ebben az ő családmodellje lett 
az első (Csepelen és a Szüret utcai Gyülekezet-
ben dolgozott akkor), amiért elismerést kapott 
a divíziótól is. 

Jézus Krisztus arra tanított bennünket, 
hogy Abbának szólítsuk Istent, akinek a gyer-
mekei vagyunk. Nemcsak Édenben teremtette 
meg az első családot, hanem az új földön is 
családként élnek majd együtt a megváltottak. 
Ez a családkép volt Szilvási Józsefné Zsuzsika 
életfilozófiája, ami – hála legyen a jó Istennek 
– sokakban visszhangra talált, és így mint lelki 
örökség fennmaradhat a jövő számára.

A síron, a koszorúk alatt egy borítékot ta-
láltunk, benne egy kis levél, amit második uno-
kája írt „neki”: „Mindig emlékezni fogok rád. 
Sok emlékem van, és mindig emlegetni fogom 
őket. Sok szeretettel, Noémi.” 

Emlegessük mi is, ne őt, és ne őérte, ha-
nem azért, mert mindnyájunknak szüksége van 
arra, hogy megragadjuk és keresztény egzisz-
tenciánk központi tényévé tegyük azt, hogy egy 
családhoz tartozunk, tehát testvérek vagyunk a 
Jézus Krisztusban! 

ATF

Szilvásiné Zsuzsika emlékére
(1953–2016)
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Milyennek látták őt azok, akik szoros kapcsolatban 
voltak vele? Álljon itt néhány tanár és munkatárs 
megemlékezése!

„Kedves Hallgatóink! Egy fájdalmas és szomorú 
hír megosztásával kell kezdenünk e havi hírleve-
lünket. Évfolyamtársatok, Szilvási Józsefné Zsuzsa, 
egy tragikus balesetben elhunyt a múlt héten… 
Az adventista egyház lelkipásztoraként az egyéni 
lelkigondozásban látta azt a lehetőséget, ahol 
tovább folytathatja szolgálatát… Nagyon tiszta, 
nyitott tekintettel, ‘nénis’ kedvességgel és sok lelki-
pásztori tapasztalattal, bölcsességgel volt köztünk, 
hiányozni fog a jelenléte. Szeretnénk közös imával 
búcsúzni tőle…” (Dr. Török Gábor, csoportvezető, 
Semmelweis Egyetem, Mentálhigiénés Intézet)

Pécel város vezetői és polgárai a város lapjában 
ezekkel a szavakkal emlékeztek meg róla: „a 
misszió, az ottani (ruandai) árva és éhező gyerme-
kek megsegítése, tanítása volt, amit Zsuzsa teljes 
szívvel, teljes lélekkel végzett. Abban az országban 
nemzeti hősként tekintenek rá, most itt tőlünk is 
megérdemli a főhajtást. Büszkék vagyunk rá. Nyu-
godjon békében!” (Péceli Hírek, 2016. március 14). 

„Kedves Józsi! Együttérzésemet fejezem ki felesé-
ged hirtelen, tragikus haláláról értesülve. Mint tu-
dod, ismertem őt, amikor ártatlan, őszinte lányként 
a Székely Bertalan utcai központba jött dolgozni. 
Szeretettel emlékezem rá. Isten titka, hogy miért 
engedte meg, ami történt. Az ének verssora nyug-
tathat meg: Hogy Isten mindent jól intéz, megérted 
majd, ha célhoz érsz. Együttérzéssel, részvéttel: 
Vankó Zsuzsa” (akivel egy irodában dolgoztak 
1975-ig). 

 „Kedves Józsi! Van valami, amit meg kell köszö-
nöm nektek, amit tőled és Zsuzsikától tanultam. 
Nem emlékszem egyetlen olyan bizottsági ülésre, 
tárgyalásra, vagy személyes beszélgetésre, amikor 
ne csörrent volna meg a telefonod, és ne mondtad 
volna azt: Bocsáss meg, ezt most fel kell vennem, 
Zsuzsika az… Először furcsálltam, hogy felveszed 
a telefont, bármikor csörget Zsuzsika. Azután egé-
szen meghatott a történet, látva a szoros kapcso-
latot, ami tényleg a legfontosabb, legelőbbre való 
volt. Azóta Heli is mindig kicsöng nálam, úgy van 
beállítva a telefon… Köszönöm ezt az életleckét – a 
sok teológiai mellett” (Csizmadia Róbert).

„Kedves Józsi! Több évvel ezelőtt egy lelkészérte-
kezleten odamentem Zsuzsikához, és kértem, hogy 
imádkozzon velem, mert van egy megoldhatatlan-
nak tűnő gondom… Néhányszor hívott telefonon, 
és az imalistámon már nagyon régóta ott volt. 
Többször fölhívtam, hogy van, és beszélgettünk. 
Utoljára, amikor te vittél ki Pécelen a vasútra, csak 
hozzá mentem fel. Semmi dolgom sem Pesten, 
sem Pécelen nem volt, csak vele szerettem volna 
találkozni, beszélgetni, meghallgatni… Józsi – Zsu-
zsika elkészült. Elvégezte munkáját. Persze, hogy 
még többet is tehetett volna, de én elképzelem 
Jézust, aki azt mondta: Pihenj meg gyermekem. 
Annyi próbán mentél keresztül, annyi küzdelem 
volt a részed, hogy nyugodj meg. És Józsi! Zsuzsika 
következő öntudatos pillanatában találkozni fog 
veled. És ez neki egyetlen pillanatig fog tartani…” 
(Gyürüs Istvánné Panni).

Zsilinszky Mihály
1918–2015

A feltámadás reményében helyeztük nyuga-
lomra 2015. október 22-én Zsilinszky Mihály 
testvérünket a Gödöllői Temetőben. Távozásá-
val még kevesebben maradtak azok, akik első 
kézből tudósíthattak bennünket az adventmoz-
galom magyarországi történetének hőskoráról.. 

Zsilinszky Mihály testvér  1918. január 13-
án született Medgyesegyházán. Szülei alföldi, 
szlovákajkú, evangélikus parasztemberek vol-
tak. Az elemi iskolában tanult meg magyarul. A 
család 1930-ban fogadta el az advent remény-
ség üzenetét, így Mihály bácsi 85 évet tölthetett 
ebben a hitben. Ő maga 1938-ban keresztelke-
dett meg Csanádapácán. 

A II. világháború keleti frontján is tapasz-
talta Isten gondviselését és védelmét, ami egész 
további életére hatással volt. Könyvevangélista 
szolgálatba állt, és missziós szenvedélyét élete 
utolsó pillanatágig megőrizte.

Ebben a munkában ismerte meg későbbi 
feleségét, Szilágyi Máriát, akivel 1953-ban há-
zasságot kötött, és négy gyermeket neveltek.

Évtizedekig volt a Medgyesegyházi Gyü-
lekezet vezetője, 1978 óta felszentelt presbite-
re. Megszervezte a gyülekezeti fiatalok zenei 
oktatását, zenekarát. Az elhíresült „meggyesi 
dinnyekirándulások” az ő nevéhez is köthetők. 
A rendszerváltás után a helyi MSZMP irodájá-
ban evangelizációt szervezett. Fáradhatatlanul 
látogatta hittestvéreit, a nehéz helyzetekben 
egy-egy helyén mondott szóval békített, lelke-
sített. A szomszédos községben, Kétegyházán a 
gyülekezet megalakulását segítette.

Az utóbbi másfél évtizedben a Bp. Rákos-
csabai Gyülekezet tagjaként végezte a könyv-
missziót. A gyülekezet korelnöke volt. Misi bá-
csit, nagy tisztelet övezte a közösségben. 

Idén nyáron egy meglepetés kirándulást 
követően legidősebb fia tanyáján lel új otthonra. 
Olyan környezetben élhette utolsó hónapjait, 
amiben született. 

„Elfáradtam” mondta és lefeküdt… Már 
csak hűséges Ura új életre hívó szavára fog éb-
redni. 

Ha életét egy mondatban szeretnénk ösz-
szefoglalni, akkor nem találhatunk jobb össze-

gezést Pál apostol szavainál: „… mert tudom, 
kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy Ő 
az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama 
napra” (2Tim 1:12).

Temetésén Szilvási András és Tokics Imre 
testvérek hirdették a vigasztalás és reménység 
igéit.

Sz. A.

  

Farkas Dániel
1935–2015

1935-ben született Botpaládon, adventista 
családban. Négyen voltak testvérek: Klári, 
Edit, Sándor, Dániel – ő volt a legidősebb.

Ruhaipari technikumot végzett. 1956-
ban kötött házasságot Csepregi Erzsébettel. 
Házasságukból 5 gyermek született: Zsuzsa, 
Ibolya, Zoltán, Róbert, Péter.

1975-ben fejezte be teológiai tanulmá-
nyait, Debrecenben tett záróvizsgát a Refor-
mátus Teológiai Akadémián.

1977-ben szentelték lelkésszé. Bogenh-
ofenben egy évet tanult misszióiskolán. 

Szolgálatának főbb állomásai: Budapest 
„B” Gyülekezetben volt segédlelkész, ennek 
a gyülekezetnek volt tagja is, élete végéig. 
Óbudai körzet, rákoscsabai körzet, ceglédi 
körzet, Tass, pestlőrinci körzet, Budapest 
Eszék utca, Szüret utca, Sashalom, Gyömrő. 

1993–1996-ig a Dunamelléki Egyházte-
rület titkáraként végezte szolgálatát.

A Dunamelléki Egyházterület nyugdíja-
zása után területi revizori szolgálattal bízta 
meg.

A magyarországi adventista börtönmisz-
sziós szolgálatban éveken keresztül részt vett.

Nagyon szerette a fiatalokat, amíg tudott, 
ment a fiatalokkal ifjúsági táborokba. 

Életének utolsó öt évében családja áldo-
zatosan ápolta otthonában.

2015. november 6-án kísértük utolsó föl-
di útjára az Óbudai temető ravatalozójából, 
ahol búcsúzott tőle: felesége, gyermekei és 
családjaik, unokái, dédunokái, testvérei, ro-
konai, a Hetednapi Adventista Egyház veze-
tősége és lelkészei, munkatársai, kollégái, a 
Budapest „B” Gyülekezet lelkészei, tagsága, 
mindenki, aki szerette és tisztelte.

S. Zs.

  

Búcsúzunk...
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A D R A  h í r l e v é l
Találkozás testvéreinkkel a szeretetszolgálatban

KEDVES TESTVÉREK!

Szeretettel kérünk Benneteket, hogy sze-
mélyi jövedelemadótok 1%-ával idén is 
támogassátok az ADRA Alapítvány mun-
káját. Az így felajánlott összeget az ADRA 
Alapítvány a hátrányos helyzetű embertár-
saink, krízishelyzetbe került családok, árva 
gyermekek, valamint a katasztrófa sújtotta 
települések lakóinak megsegítésére hasz-
nálja fel. 

A 2015-ben folyósított 1%-os felajánlá-
sok eddig beérkezett összege 2 154 234 Ft 
volt. Ennek az összegnek a 70%-a az ADRA 
alapító okiratában meghatározott cél sze-
rinti tevékenységekre (szociális segélyezés, 
karitatív gyermektábor, családon kívül ne-
velkedő gyerekek támogatása), valamint 
30%-a a törvényi előírások szerint műkö-
dési költségekre kerül felhasználásra.

Szeretnék köszönetet mondani min-
den kedves, eddigi felajánlónak! Kérünk, 
hogy az 1%-os bevallások idején idén se 
feledkezzetek meg az ADRA Alapítványról!

ADRA Adventista Fejlesztési  
és Segély Alapítvány

19661414-1-42
Az ADRA kuratóriumának nevében: 

Zohán Tünde 
 ügyvezető igazgató

2015 őszén a vezetőséggel nagy örömmel kezd-
tük el tervezni és kidolgozni a jövő évre vonat-
kozóan a nemrégiben Pécelen megvalósult tiszt-
viselőképzés programjait. Az ADRA szolgálatá-
ban naponta tapasztaljuk, hogy sok testvérünk 
érdeklődik a szociális munka számos területe 
iránt, de egy-egy telefonbeszélgetés kevés ah-
hoz, hogy minden kérdésre választ adjunk. Az 
ADRA szolgálatok alkalmain is csak az adott 
gyülekezettel vagy körzeti napokon a körzet 

gyülekezeteinek tagjaival találkozunk. Azonban 
2016. február 28-án sok-sok testvérrel beszél-
gettünk és gondolkodtunk együtt. 

Sitkei Zoltán speciális mentő, aki az ADRA 
kuratóriumának tagja, arról beszélt, hogy miként 
segíthetünk hatékonyan katasztrófahelyzetek-
ben. Elmondott számos tapasztalatot is. Igazán 
sok érdeklődő jelezte, hogy a továbbiakban sze-
retne csatlakozni ehhez a nemes szolgálathoz. 

Bodnár Jánosné, aki szintén kura-
tóriumi tag, azokról a gyermekekről 
mesélt, akik számára a család csak 
egy vágyálom. Akik nem kapnak sem 
megbecsülést, sem elfogadást. Árva, 
szegény és betegségekkel küzdő gyer-
mekek és fiatalok ők, akik számára 
minden jó szó igazi kincs! 

Simon Attila, az ADRA mene-
kültügyi koordinátora beszámolt a 
szervezett segítségnyújtásról. Az ASI 
és az ADRA közös tapasztalatairól, 
olyan emberi történetekről, melyek-
ben nem az ítélkezés a feladatunk, ha-
nem az azonnali segítségnyújtás. 

Nagyon aktívak voltak a szekcióban részt 
vevő testvérek, sok kérdést beszéltünk meg. A 
szociális támogatás számos formáját is, és az 
összegyűjtött tapasztalatokkal szeretnénk továb-
bi válaszokat és tanácsokat adni az érdeklődő 
testvéreknek a nyári missziókonferencián is. 

Isten áldása nyugodjon meg a résztvevő-
kön, az elhatározásokon, a lelkesedésen, és erőt 
kérünk tőle a szolgálathoz is, melyet ránk bízott!

Zohán Tünde

Az adventisták megint segítenek
Tatabányán az Adventista Gyülekezetben a test-
vérek már évek óta rendszeresen szerveznek 
karitatív alkalmakat a helyi rászoruló családok, 
emberek támogatására. A legtöbb esetben ezek 
a város önkormányzatával közös programok, így 
hitelesen mutatják be a testvérek, hogy kik az 
adventisták és miben hisznek.

A testvérek 2016 márciusában is elindultak, 
hogy Isten segítő keze legyenek a bajban élő, 
nehézségekkel küzdő családoknak. A kis csapat 
vezetője Vörös Sándorné Irénke. Isten áldja meg 
szolgálatukat továbbra is!

Zohán Tünde

A szolnoki ADRA munkatársak a 2016. febru-
ár 28-án, Pécelen megtartott képzés alkalmával  
átvettek 25 előre elkészített élelmiszercsomagot, 
2 doboz müzlit és 15 zsák ruha segélyárut.

A Szolnoki Gyülekezethez tartozik a Tisza-
burán levő misszió (4 testvérünk keresztelkedett 
ide 2015 őszén), ahol a lakosság mélyszegény-
ségben él. Ezért úgy döntöttünk, hogy a segély-
csomagokat itt osztjuk szét. A csomagokat a 
gyülekezet lelkésze, ifj. Ócsai Imre, a szolnoki 
ADRA képviseletében pedig Lipták Györgyné 
és Kovács Andrásné önkéntesek adták át már-

cius 3-án. 17 rászorulónak tudtunk segíteni, a 
nagyobb családdal rendelkezők két-két élelmi-
szercsomagot is kaptak, és mindenki hazavihe-
tett egy adag ruhát is. 

Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy 
lehetőséget adott nekünk a szolgálatra!

Ócsainé Bartalos Klára Katalin

Segélyezés 
Tiszaburán

Sitkei Zoltán a katasztrófahelyzetekben 
szerzett tapasztalatairól beszél

Bodnár Zsóka a gyermekekért  
végzett szeretetszolgálatról beszél


