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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XIX. évfolyam 10. szám

Számvetés és tervkészítés
A 2017-es év elvégzett feladatainak értékelése és 2018 legfontosabb célkitűzései

„Küldd el világosságodat és igazságo-
dat, azok vezessenek engem; vigyenek 
el a te szent hegyedre és hajlékaidba.” 
(Zsoltárok 43:3)

Ilyenkor év vége felé jó számot vetni. 
Hasznos, ha összehasonlítjuk azt, amit 
terveztünk azzal, amit végeztünk. Termé-
szetesen hívő közösségként terveink ké-
szítésekor Isten bölcsességét, világossá-
gát; szolgálatunk végzésekor pedig Isten 
vezetését és áldását keressük és kérjük.

A 2017-es év sem szűkölködött rend-
kívüli eseményekben. 

Mindjárt az év elején számos gyü-
lekezetünk kapcsolódott be örömmel a 
különleges „mozi-misszóba”, melyben 
Desmond Doss, adventista felcser törté-
netén keresztül alkalmunk volt hitünk-
ről beszélgetni olyanokkal, akikkel talán 
másképpen nem lehetett volna. És ez a 

lehetőség nem ért véget, hiszen az elmúlt 
hetekben jelent meg film (A fegyverte-
len katona) hivatalosan is DVD-n, amely 
mellé a Biblia Levelező Iskola egy 12 
részből álló tanulmánysorozatot is elő-
készített, „Desmond Doss hite” címmel, 
mely segítségével hitünk sarkalatos pont-
jaival ismerkedhetnek meg a hallgatók: a 
Bibliától, az imádságon, szombaton, meg-
bocsátáson, Isten törvényén át egészen Jé-
zus Krisztus második eljöveteléig.

A reformáció ötszázadik évfordu-
lója is számtalan lehetőséget adott arra, 
hogy mind testvéreink, mind pedig 
felebarátaink figyelmét felhívjuk arra a 
felelősségünkre, hogy Isten újból és új-
ból azt várja, térjünk vissza a Szentírás 
tanításához, ne csak szavainkkal, hanem 
egész életünkkel. Bibliai előadás-soroza-
tok, a reformációs séta, a reformáció és a 
Biblia kapcsolatáról szóló kiállítás, köny-

vek, televíziós műsorok, folyó-
iratainkban megjelenő cikkek, 
szombati hitéleti konferenciák 
szóltak a reformáció időszerű-
ségéről, bennünket is megszó-
lító erejéről. A Magyar Unió 
osztályai, intézményei, az egy-
házterületek és a gyülekezetek 
hallatlan kreativitással, lel-
kesedéssel kapcsolódtak be a 
programokba, hogy a jubileum 

ne csak egy megemlékezés legyen, hanem 
a mi és környezetünk életét is megújító 
valóság.

A gyülekezeteket látogatva, testvérek-
kel beszélgetve nagy örömmel tapasztal-
juk, hogy a Generálkonferencia által meg-
hirdetett kezdeményezések is visszhangra 
találtak az egyházban. A „teljes tagbevo-
nás” régi-új gondolata nem csupán egy 
programot biztosított, hanem abban pró-
bál segíteni, hogy testvéreink újra átéljék 
az adventista úttörők lelkesedését: adven-
tistának lenni nem egy állapot, hanem egy 
küldetés, egy felelősség: elmondani a vi-
lágnak, továbbadni gyermekeimnek, hogy 
Isten hogyan mentett meg engem. Akár 
személyes tapasztalataim megosztása, 
akár egy-egy könyv, kis füzet (GLOW) 
átadása, akár bibliaórák tartása, vagy akár 
a szeretet fizikai segítségnyújtásban való 
megnyilvánulása, az együttérzés kifejezé-
se, a környezetünkben élők szükségletei-
nek szolgálata, mind-mind annak a mód-
szernek a része, amellyel Krisztus elnyer-
te az emberek bizalmát és az Ő követésére 
hívta az embereket.

2018-ban pedig tovább szeretnénk 
folytatni a programot. A Magyar Unió egy 
nagyszabású médiaprogrammal, tévé- és 
rádióműsorokkal, internetes tartalmakkal, Fo
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A Plenáris Unióbizottság résztvevői

Csoportos műhelymunka

 Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke  
a PUB résztvevőinek hirdeti Isten Igéjét
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Evangelizáció, missziómunka 
Ukrajnában

köztereken való médiajelenléttel szeretne 
hozzájárulni a gyülekezetek missziós kez-
deményezéseinek sikeréhez. Arra hívjuk 
gyülekezeteinket, hogy a fiatalok bevoná-
sával, a lehető legtöbb településre vigyük 
el Krisztus megváltói üzenetét, közeli 
visszatérésének reménységét.

Az örömteli tervek mellett meg kell 
említeni a kihívásokat is. A Generálkonfe-
rencia Éves Tanácsülésének, a Transzeu-
rópai Divízió Bizottsága év végi ülésének 
és a Magyar Unió Plenáris Unióbizottsági 
ülésének egyik kiemelt programja az egy-
ház tagmegtartási képessége volt. Évti-
zedes trendek mutatják, hogy miközben 
hatalmas erőfeszítéseket teszünk annak 
érdekében, hogy minél többen csatlakoz-
zanak gyülekezeteinkhez, fájdalmas látni, 
hogy milyen nagy arányban hagyják el az 
emberek a közösséget. Azon fiataljaink 
közül, akik itt nőnek fel a gyülekezetek-
ben, nagyon sokan sohasem lesznek tagjai 
az egyháznak, a megkeresztelt testvéreink 
pedig nagy arányban, néhány éven belül 

elhagyják a közösséget. Az elmúlt 50 év-
ben közel 36 millióan lettek az egyház 
tagjai, és közülük 14 millióan elhagyták 
azt. Ez azt jelenti, hogy minden 10 tag-
ból csupán 6-an maradnak egyháztagok, 
4 elmegy... és sajnos az arány a Magyar 
Unióban is hasonló.

A Generálkonferencia egy nagysza-
bású felmérést készített, amelyben nagy 
számban keresett meg olyan személyeket, 
akik elhagyták az egyházat, hogy megtud-
ják, mely okok voltak a legjellemzőbbek. 
A felmérés megdöbbentő módon kimu-
tatta, hogy elsősorban nem hitelvi okok 
miatt hagyják el a közösséget, hanem 
valamilyen konfliktus miatt: vagy  gyü-
lekezeten, családon, házasságon belüli 
konfliktus miatt, vagy a gyülekezet kép-
mutatása miatt, vagy úgy érezték, nem 
elég jók a gyülekezet által felállított elvá-
rásokhoz, vagy csak nem találtak barátra 
a gyülekezetben.

A következő évek programjaiban ki-
emelt helyet kell kapjanak azok a kez-

deményezések, amelyek segítik gyü-
lekezeteinket, hogy szerető, befogadó, 
menedéket nyújtó közösséggé váljanak, 
ahol az emberek örömmel kapcsolódnak 
be mások megmentésének szolgálatába. 
A generációk nem csak egymás mellett, 
hanem egymásért való élete, a törődés 
mások szükségletivel, a tanítványság út-
jának felfedezése, a fiatalabb generációk 
mentorálása, szolgálatba állítása mind-
mind olyan lehetőség, amely segíthet gyü-
lekezeteink számára. 

Vannak tehát feladataink, vannak ki-
hívásaink, de Isten kegyelméből vannak 
lehetőségeink is a jövő esztendőre. Kér-
jük Isten bölcsességét, világosságát, hogy 
vezessen bennünket ezen az úton 2018-
ban is.

Ócsai Tamás
unióelnök

A Hetednapi Adventista Egyház Nyugat-
Ukrán Egyházterülete meghívására dr. 
Tokics Imre lelkész testvér evangelizációs 
előadás-sorozatot tartott a Kárpátokon túli 
Barvinokban, 2017. november 16. és 26. kö-
zött. A 20 előadásból álló sorozat Jézus éle-
tének, a keresztre feszítés előtti utolsó napja-
it mutatta be, embereket és jellemeket a ke-
reszt körül, akikkel a Megváltó találkozott. 
Mindazáltal Jézus, a vádak ellenére, mégis 
ezt tudta mondani: „Atyám, bocsásd meg 
nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”

„A nemes keresztény jellem ma kü-
lönleges érték. Ugyanis azok az emberek, 
akik fontosabbnak tartják sikerüket, mint a 
becsületet, olyanná válhatnak, mint Pilátus, 
Júdás, Heródes…” – hangsúlyozta az elő-
adó.

A lelkészek a körzetükből, a Barvinoki 
Szanatóriumba hozzák el a testileg-lelkileg 
gyógyulni vágyó embereket. Tokics testvér 

munkáját négy lelkész segítette, akik min-
dennap, csoportokban összegyűlve, az ér-
deklődőkkel tanulmányozták az adventista 
hitelveket.

„Életemben először fogok kezemben 
teljes Szentírást. Köszönöm, hogy Magyar-
országról, az adventista egyház megajándé-
kozott vele, és az előadó elhozta számom-
ra” – mondta könnyeivel küszködve Nelli, 
az egyik résztvevő.

A tolmácsolás szol-
gálatát Bíró Róbert, a 
técsői körzet lelkésze 
látta el.

Bogdán és Micha-
el lelkészek dr. Tokics 
Imre testvérnek és 
feleségének Lvivben 
(Lembergben) bemu-
tatták az egyházterületi 
központot, az Ukrán 
Hope TV Stúdióját, 
valamint az adventista 
oktatási intézményt, az 

általános iskolát, amelynek közel száz diák-
ja van.

Tokics testvér szolgálata során találko-
zott Pircsák Illés testvérrel és fiával, Albert-
tel, akik ezúton is köszönetüket fejezik ki 
a Magyar Uniónak a Kárpátaljai testvérek 
folyamatos missziómunkájának támogatá-
sáért.

„A sorozatot követően, az év végi lel-
készértekezleten az egyházterület vezetői 
kiemelték, hogy nagyon hálásak az Úrnak, 
az előadónak és mindazoknak, akik közvet-
lenül részt vettek az evangelizációs progra-
mon és segítették a misszió terjedését, mivel 
négyen keresztelkedtek meg.” – jegyezte 
meg Székely Edmond kárpátaljai lelkész.

Az egyházterület vezetősége rendszere-
sen részt vett az előadásokon, jelenlétükkel 
támogatva e missziómunka fontosságát. A 
Nyugat-Ukrán Egyházterületen mintegy 
1700 keresztelendő van évente. Az Ukrán 
Unió 826 gyülekezetében közel 48 000 tag 
van. 

(TINÉ)

A résztvevők egy csoportja Barvinokban

Az egyházterület elnökével és a lelkészkarral Dr. Tokics Imre előadó és a tolmács, Bíró Róbert
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Keresztségi istentiszteletre gyűltünk össze 
a kecskeméti adventista kápolnában 2017. 
december 2-án délután, amikor egy ifjú adta 
át életét az Úrnak.

Talmácsi Janka istenfélő szülők gyer-
mekeként nőtt fel, és pici gyermekkorától 
érezte és tapasztalta Isten gondviselését, a 
közösség szeretetét. Döntésében két megha-
tározó esemény is volt, ami csalhatatlan bi-
zonyítékul szolgált arra, hogy Isten a tenye-
rén hordozza, és amiért érezte, hogy Őhozzá 
tartozását keresztség által is szeretné kinyil-
vánítani, még ha csak 12 éves is.

7 évesen két hatalmas kutya támadta 
meg és tíz percen keresztül nem engedték 
el. Bár a hatalmas próbát és fájdalmakat Is-
ten megengedte, az életét csodálatos módon 
megőrizte. A hegek földi útján végig fogják 
kísérni, ahogyan az a tudat is, hogy Isten az 
ő őrizője és életének fenntartója.

A másik meghatározó tapasztalata Is-
tennel az volt, amikor a Bibliai Olimpiára 
készülve a Jézus élete című könyvből kezdte 
el tanulmányozni Jézus földi életének utolsó 
eseményeit. Krisztus áldozata nagyon meg-
érintette.

„Jézus azért jött hogy fényt hozzon a 
sötétségbe, ezt a világosságot ismerte meg 
Janka is” – mondta Árvai Pálma a keresztsé-

gi istentiszteleten. Ezt a fényt kell magunk-
ba fogadunk és tovább adnunk a körülöttünk 
élőknek. Ezt szemléltetve Janka egy olyan 
kövecskét kapott ajándékba, amely a vilá-
gosságban feltöltődve fénylik a sötétben. 
„Légy te is ilyen kövecske! – mondta Pál-
ma. – De ne úgy ragyogj, hogy mások téged 
lássanak, hanem úgy, hogy rajtad keresztül 
Istent lássák.” Ha elegendő időt töltünk 
Isten lábánál, mi is feltöltekezhetünk és to-
vább adhatjuk a világosságot.

Az istentiszteleti alkalmat a Bodza zene-
kar, a kórus és vendég testvéreink szolgálata 
tette még ünnepélyesebbé. Az Úr gazdag ál-
dását kívánjuk fiatal testvérünk életére!

Ambrus Gyöngyi

Légy világító kövecske! 

November 18-án szombaton, a délelőt-
ti istentisztelet keretében a Nemesvámosi 
Gyülekezetben presbiterszentelési istentisz-
teletet tartottunk. Kövesi Zoltán és Pásztor 
Csaba a gyülekezet választásán keresztül 
meghallották Isten hangját és elfogadták a 
megbízást. Mindketten kipróbált, gyakorlott 
vezetői a gyülekezetnek, már eddig is sok 
áldást nyert a közösség munkájuk által. 

A presbiterszentelés szolgálatát Ka-
locsai Tamás lelkipásztor vezette, Dudás 
József és Kovács-Bíró János két korábbi, 
nyugalmazott presbiter közreműködésével. 
Isten áldja meg testvéreink szolgálatát!

KI

Presbiterszentelés 
Nemesvámoson

Egy különleges, bibliatörténeti kiállításnak 
adott otthont a Jánoshalmi Városi Könyv-
tár. A tárlat anyagát Grabarits Ágnes ma-
gángyűjtő adta kölcsön a könyvtárnak, ahol 
november 27–30. között tekinthették meg az 
érdeklődők a Bibliával kapcsolatos kiállítá-
si tárgyakat, híres kéziratokat és nyomtatott 
Bibliákat. A többnyire hasonmás kiadások 
bemutatják azokat a kincseket, melyek ere-
deti példányait lehetetlen volna egy kiállí-
tásra összegyűjteni. 

A kiállításhoz kapcsolódva a Kiskun-
halasi Gyülekezet tárlatvezetést és előadást 
szervezett Faddi Zoltán gyülekezetvezető 
és Kis István lelkész vezetésével. Három 
napon át összesen 14 osztály, mintegy 250 
felső tagozatos tanulója hallgatta meg a lel-
kész előadását a Biblia születéséről, majd 
részt vettek a tárlatvezetésen. Egy este a fel-

nőtteknek hirdettek előadást, „Az életeket 
átformáló Biblia” címmel. Minden részt-
vevő egy kis füzettel távozhatott, melyben 
rövid összefoglalást találhatnak a Bibliával 
kapcsolatos tudnivalókról.      

KI

Bibliatörténeti kiállítás Jánoshalmán

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány kurató-
riuma, valamint a MBTA munkájában részt-
vevő tizenkét tagegyház képviselői 2017. 
december 5-én 10 órakor tartották alapítói 
ülésüket. 

Az ülésen meghallgatták D. Szebik 
Imre elnöki és Pecsuk Ottó főtitkári beszá-
molóját a 2017. év fontosabb bibliamisszi-
ós tevékenységéről és bibliai vonatkozású 
eseményeiről, amelyek közül kiemelkedett 
a gyülekezetekben bemutatkozó Biblia és 
reformáció kiállítás, a vakmissziós munkát 
támogató hangzó Biblia terjesztése, a jel-
nyelvi Biblia fordítása és az Ukrán-magyar 

kétnyelvű Újszövetség kiadása és terjesztése 
Kárpátalján. Az ülés résztvevői meghallgat-
ták a 2016. évi pénzügyi és a – kuratórium 
által már jóváhagyott – közhasznúsági be-
számolót, valamint elfogadták az MBTA 
2018. évi költségvetését. 

A Hetednapi Adventista Egyházat dr. 
Tonhaizer Tibor MBTA kuratóriumi tag, il-
letve Ócsai Tamás MBTA alelnök képviselte.

Az MBTA karácsonyi hírlevele a na-
pokban fog eljutni valamennyi tagegyház 
gyülekezetébe.

az MBTA közleménye alapján: -it-

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány  
évzáró ülése
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Csodálatos adventi koncertnek lehettek a 
részesei mindazok, akik az első adventi hét-
végén úgy döntöttek, hogy szeretnének részt 
venni – az Adventista Egyház Salgótarjáni 
Gyülekezetének szervezésében – az 8in1 
Singers jótékonysági koncertjén. December 
2-án a salgótarjáni zeneiskolában, másnap 
pedig a pásztói művelődési házban csendül-
tek fel a kórus énekei, amelyek teljesen elfe-
ledtették velünk a mindennapokat és ünnepi 
díszbe öltöztették a lelkünket. 

A kórus szolgálatában nemcsak az ad-
venti várakozás dallami csendültek fel, ha-

nem a hála és dicséret hangjai is. Az igei 
gondolatokat a gyülekezet lelkésze, Ömböli 
Gyula Krisztián tolmácsolta számunkra. Sal-
gótarjánban a koncert alatt befolyt összeg a 

Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik 
Természetbarát és Tájvédelmi Egyesületét, 
Pásztón pedig a Városi Önkormányzat Óvo-
dáját támogatta, a közönség pedig mindkét 
helyszínen bőkezűen adakozott a jó ügyek 
érdekében. A pásztói koncert után mind-
annyian átmentünk a város főterére, ahol a 
városi adventi ünnepség vendégei lehettünk. 
Azt hiszem ez egy varázslatos befejezése 
volt az egész áldásos hétvégének. 

Ezúton is köszönjük a kórusnak a gyö-
nyörű szolgálatát, dr. Bozó Zsuzsának az 
önfeláldozó és önzetlen szeretetét és szer-
vezését, a szervezőknek, a támogatóknak és 
mindenkinek, akik imádkoztak és imádkoz-
nak a résztvevőkért, hogy mindennap meg-
tapasztaljuk mindannyian Isten jelenlétét. 
KÖSZÖNJÜK! 

Balázs Márta

Adventi varázslat Salgótarjánban  
és Pásztón

Gyerekzsivajtól volt hangos december 2-án 
délután a helyi Művelődési Ház Szabadkí-
gyóson, ahol közel negyven nem adventista 
gyermek és szüleik jöttek el rendezvényünk-
re, az Adventi Játszóházba. Az adventi idő-
szakra szervezett gyermekprogram kézmű-
ves foglalkozást és egy színvonalas bábelő-
adást foglalt magába. 

A nyolc kézműves állomáson a gyere-
kek lelkesen készítették el a feladatokat; 
ügyesen vágtak, ragasztottak, színeztek, dí-
szítettek. Kisebb ajándékcsomaggal kedves-
kedtünk nekik, melyet örömmel fogadtak. A 
felnőttek könyveinkből és kiadványainkból 
választhattak. Sokan nem egy, hanem két-
három könyvet is elvittek. 

A Csodakönyv című bábelőadást a 
medgyesegyházi Mosoly Bábcsoport remek 
produkciójában nézhették végig a vendé-
gek. A bábjáték a gyermekek számára ért-
hető módon mutatta be Jézus születését, és 
a Biblia olvasására biztatott. A műsor hang-
anyagát és hozzá egy foglalkoztató füzetet 
szintén ajándékba kapott minden család. 

Örömünkre szolgált vendégeink pozitív 
visszajelzése, miszerint szeretnének ehhez 
hasonló rendezvényen részt venni máskor is. 

CsSzE

Adventi Játszóház 
Szabadkígyóson

Az adventi időszak mindig a lecsendesedés, 
az odafigyelés időszaka is. Ilyenkor az em-
berek mintha fogékonyabbak lennének má-
sok problémáira. Ennek jegyében a Musica 
Antiqua reneszánsz együttes és a Hévízi 
Adventista Gyülekezet énekkara közös jóté-
konysági hangversenyt tartott a gyülekezeti 
házban decemberben. A Hévízi Családsegí-
tő és Gyermekjóléti  Szolgálat segítségével 
ebben az évben is találtunk támogatandó 
családot egy fiatal pár személyében, akik 
első gyermeküket várják. A programban az 
együttes és a kórus zenés összeállításán kí-
vül, lelkészünk néhány perces bibliai gon-
dolatai is helyet kaptak. Az estét egy közös 
agapé vacsorával zártuk, amelyre a vendé-
geket és a támogatott családot is meghívtuk. 
Mindez remek alkalom volt arra, hogy nem 
adventista emberek lépjék át a gyülekezeti 
ház küszöbét és élményekkel, gondolatok-
kal gazdagon térhessenek haza.

Több éve már, hogy a Keszthelyi Ba-
laton Színház meghívásából adventi gyer-
mekfoglalkozásokat tartunk. Hosszú együtt-
működés van már a Festetics György Mű-
velődési Ház és a Hévízi Gyülekezet tagjai 
között, amelynek egyik eredménye éppen a 
színházba szervezett kézműves foglalkozás. 
A hozzánk látogató gyermekek sokféle dol-
got készíthettek ebben az évben is, mécsese-
ket, hűtőmágneseket, ajtó- és ablakdíszeket. 

A szülőknek ajándék könyveket vittünk, és 
jókat beszélgettünk. Idén is voltak új arcok 
és régi, kedves ismerősök, akik már várják 
a megjelenésünket, az újabb találkozást. Ve-
lük időnként ötleteket is cserélünk, és meg-
csodáljuk a szemünk láttára cseperedő gyer-
mekeket. Reméljük jövőre is meghívnak!

Akik ismerősek a Hévízi Gyülekezet-
ben, azok tudják, milyen nagy szerepet ját-
szik életünkben a zene. Már gyermekeink is 
egészen kicsi koruk óta tanulják és szeretik 
a zenét. Minden szombati istentisztelet az 
ő szolgálatukkal kezdődik és nincs olyan 
program, amelyben ők ne vennének részt. 
A gyülekezetnek a vegyes kórusán kívül női 
kara és ifjúsági kara is van, és egy kicsi ze-
nekara is. Szívesen támogatunk minden ze-
nei programot, legyen az egy kórustalálkozó 
vagy egy jótékonysági hangverseny. Éppen 
ezért nagyon örültünk, amikor egyik kedves 
tagunk, aki zenepedagógus, világi tagokból 
álló kórusával látogatott el hozzánk. Egy 
nagyszerű missziós lehetőség volt ez a szá-
munkra, miközben egy csodálatos zenei él-
ményben lehetett részünk. A közös ebéden 
tudtunk beszélgetni, ismerkedni és remény-
kedünk, nem ez volt az utolsó ilyen alkalom.

P. T.

Adventi programok Hévízen
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Egy külvárosi gyermekotthont látogatott 
meg a Budapest-Terézvárosi Gyülekezet 
több tagja két novemberi vasárnap.

A lelkes csapat már reggel hétkor meg-
érkezett, hogy segítsen kifesteni az árvahá-
zat. Az első alkalommal a gyermekek nem 
voltak jelen, zavartalanul tudtunk haladni, 
így is egész késő délutánig maradtunk. A 
férfiak kifestették a szobákat és előszobá-
kat, a testvérnők pedig a rendrakásban és a 
konyhában segédkeztek. Még egy Afrikából 
származó diák fiú is kivette részét a festés-
ből, aki szombatonként a gyülekezetünket 
látogatja. Az épület tizenkét gyermeknek ad 
otthont háromtól tizennyolc éves korukig, a 
legfiatalabb lakó jelenleg nyolcéves.

 Az intézmény dolgozói ebédidőben 
mindkét alkalommal meleg étellel és finom 
desszerttel hálálták meg a munkánkat. Az 
első vasárnaphoz két hétre vártak minket 

újból. Ennek a napnak az volt a különleges-
sége, hogy immár a gyermekotthon lakóival 
is találkozhattunk. A gyerekek és fiatalok 
izgatott kíváncsisággal, szeretettel fogadtak 
minket. Mivel már kevesebb volt a munka, 
mint először, maradt idő a beszélgetésre, 
ismerkedésre, közös játékra is. Együtt fo-
gyasztottuk el az ebédet, beleértve a finom 
fánkokat. Nagyon jó hangulat alakult ki! Le-
hetőségünk nyílt focizni és pingpongozni a 
gyerekekkel. Az egyik lány hálája jeléül bú-

csúzáskor még a Barbie babáit is odaajándé-
kozta a látogatóba jött négyéves kislánynak, 
akivel sokat játszottak. 

Úgy örültünk, hogy elfogadták a meghí-
vásunkat a TESZ-VESZ Gyülekezet progra-
munkra, amit pont egy héttel később tartot-
tunk. Interaktív történetmondás grafikus ele-
mekkel és beszélgetéssel fűszerezve, ehhez 
kapcsolódó többfajta kézműves foglalkozás 
és dekoratívan feldíszített asztalnál elfo-
gyasztott különleges vacsora adja a TESZ-
VESZ alkalmak keretét minden hónap első 
vasárnapján. Az Úr kegyelméből kilencen 
is eljöttek a gyülekezetünkbe és igazán jól 
érezték magukat! Visszavárnak minket az 
intézményi karácsonyi ünnepségükre is, 
amire a gyermekiskolánk énekekkel és aján-
dékokkal készül. Bízunk benne, hogy ez is 
nagyon áldásos együttlét lesz.

Reméljük, hogy ezzel nem ér véget a 
történet. Szeretnénk, ha tartós lenne a barát-
ság köztünk és a gyermekotthon fiatal lakói 
között, mert a jó Isten ezen a kapcsolaton 
keresztül is munkálkodik! 

Dr. Boros-Kovács Szilvia

Segítő kezek egy gyermekotthonban
Ha eggyel is megcselekedtétek a legkisebbek közül…

Csenger városa Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, a román határtól nem túl mesz-
sze  található. A település kiemelt helyett 
kapott a megyében, hiszen a város vezetése 
Makovecz Imre Kossuth-díjas építészt és 
tervező csoportját hívta meg a belvárosban 
található közintézmények épületeinek ter-
vezésére. Ebbe a projektbe kapcsolódott be 
egyházunk is. A belvárostól kissé távolabb 
eső telken épült fel Makovecz Imre építész 
tervei alapján az egyház kápolnája.

Idén november 20-án lett volna 
Makovecz Imre 82 éves. Ebből az alkalom-
ból látogatták meg a helyi általános iskola 

tanulói az adventista kápolnát, így emlékez-
ve meg a magyar organikus építészet legis-
mertebb képviselőjéről. Az épületet Mezei 
Rózsa Szilvia, szórványgyülekezetünk ve-
zetője mutatta be a felső tagozatos diákok-
nak és az őket kísérő tanároknak. 

Az épület egyik érdekessége a bejárati 
és a hátsó rész nyílászáróinak kialakítása. 
Ezek egy lombos fát formázó ablakok, ame-
lyek az élet fáját jelképezik. Az építmény 
négy sarkán lévő bástya és a kápolna bel-
sejében látható 6 óriási tartóoszlop Isten 
erkölcsi törvényét mintázza. Az előbbiek az 
Isten és ember közötti parancsolatok, míg az 

utóbbiak az ember és ember közötti kapcso-
lat jelképei.

A tanulók így egy rövid bibliaismereti 
órán képet kaphattak hitünkről is. Kívánjuk, 
hogy ez a kis helyi közösség épüljön olyan 
szép lelki épületté, mint amilyen szép maga 
a kápolna épülete is!

Várhelyi Zoltán

Iskolások látogatása a csengeri 
adventista imaházban

Az Adventista Teológiai Főiskolán minden 
év egy kihívás, főleg ha Hallgatói Önkor-
mányzat Elnöknek (HÖK) választanak meg 

a diáktársaid. A feladat egyszerűnek tűnik, 
de ahogy a hetek telnek, érzed, hogy vala-
mit tenned kell. Így született meg az ötlet, 
hogy kellene közös programot szervezni a 
diákoknak, a nappalis, illetve levelezős ta-
gozatnak és a tanároknak. 

Több levélváltást követően a találkozó 
november 26-án megvalósult. Egy hosszú 
tanítási nap után sajnos nem tudott minden-
ki maradni, mivel már túl kései volt az idő-
pont, de így is minden évfolyam képviseltet-
te magát, és tiszteletüket tették a tanáraink 
közül is páran. A közös délutánt imával 
kezdtük meg, majd egy bibliai vetélkedőn 

vettünk részt. A lényeg nem az volt, hogy 
melyik csoport lesz a győztes, ha nem az, 
hogy a csoportokban megismerjük egymást, 
és erősítsük az egymás közötti bizalmat. 

A vetélkedő után kialakult kötetlen be-
szélgetés során megtudtuk, hogy ki miért 
választotta a teológiát. Volt, aki mindig is el 
akarta végezni, de eddig nem volt rá ideje. 
Volt, aki azért jött, hogy mélyítse tudását, 
mások pedig elhívást éreznek a lelkészi 
hivatás iránt. A beszélgetés egészen estébe 
nyúlt, melynek végeztével közösen elhatá-
roztuk, hogy mindenképpen ismétlést kíván 
ez a program, sőt talán egy folyamattá kell 
váljon!

Szász Barna Szilárd, ATF-HÖK elnök

Közös tanár-diák program az ATF-en
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Negyedik éve került megrendezésre jóté-
konysági koncertünk, amelyet két család 
megsegítésére tartottunk. 

Ismét különös tapasztalatban lehetett 
részünk, ahogy Isten elénk hozta ezt a két 
családot. Varga Réka ötéves testi-szellemi 

fogyatékkal élő kislány, aki anyukájával, 
nővérével, illetve nagyszüleivel él, 24 órás 
felügyeletet igényelve.

Szilágyi István 45 éves, 
agydaganatos beteg, aki fele-
ségével és hétéves kisfiával 
él. Az elmúlt hat év nehéz-
ségeivel a feleség igyeke-
zett megbirkózni, de sajnos 
szeptemberben súlyos ge-
rincproblémák miatt kórház-
ba került, emiatt elveszítette 
a munkáját.

2017. december 3-án a 
művelődési házban közel két 

és fél órás műsor keretén belül megtartottuk 
nagy rézfúvós koncertünket, amelyen mint-
egy kétszáz érdeklődő, támogató, valamint 

helyi énekkarok, hangszeres fellépők vettek 
részt. Továbbá városunk polgármestere nyi-
tóbeszédét, Dankó Ferenc igei gondolatait, 
és dr. Nagy Vilmos testvérünk konferálását 
hallhattuk. Erőfeszítéseinket az Úr gazdagon 
megáldotta, hiszen 694 510 Ft készpénzt, 
és kb. 50 000 Ft értékben tárgyi adományt 
oszthattunk meg a két család között. Ezt kö-
vetően – gyülekezetünk háziasszonyainak 
köszönhetően – a távolról érkező vendége-
inkkel, az idei és előző években támogatott 
családokkal, mintegy 85 fővel fogyasztottuk 
el közös vacsoránkat. Két nappal később, 
három támogató (akik valamilyen oknál 
fogva lemaradtak a rendezvényről), további 
27 000 Ft-ot ajánlott fel.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy mun-
katársainak fogadott bennünket, és ismét 
megáldotta törekvéseinket!

Hegyes Csaba

Immáron harmadszor csendültek fel jól is-
mert és kevésbé ismert dallamok az Adventi 
Rézfúvós Kamaraegyüttes előadásában a  
kunszentmártoni Bartók Béla Teremben 
2017. december 8-án este. A zenekart és a 
közönséget a Hetednapi Adventista Egyház 
lelkésze, Soós Róbert köszöntötte. 

A hangversenyen a népszerű karácsonyi 
énekek mellett klasszikus, Istent dicsőítő 
zeneműveket hallhattunk, köztük egy rész-
letet Händel Messiásából. A zenekar Kodály 
Zoltán halálának 50. évfordulójáról is meg-
emlékezett a szerző dalaival. A koncert egy 
pontján a közönség is bekapcsolódhatott a 
műsorba két gyönyörű dal eléneklésével. Az 

egyes műsorszámok között Molnár Miklós, 
a zenekar vezetője beszélt azok keletkezési 
körülményeiről, mondanivalójáról. 

A hangverseny végén Fazekas János, a 
város alpolgármestere megköszönte a szín-
vonalas előadást, és átvette a három DVD-t, 
melyet a zenekar a Városi Könyvtárnak ho-
zott ajándékba. 

Ajándékot a résztvevők is vihettek ma-
gukkal, a helyi adventista gyülekezet által 
felajánlott könyvek közül választhattak.

A rendezvényen befolyt összeget az 
önkormányzat szociális ügyeinek ellátásá-
ra, a nehéz helyzetben élő emberek, csalá-
dok megsegítésére ajánlottuk fel. Köszönet 

mindazoknak, akik e nemes ügy támogatá-
sához anyagilag is hozzájárultak.

Kézsmárkiné Szabó Ildikó

Rézfúvós adventi koncert Kunszentmártonban

Az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes im-
már harmadik alkalommal látogatott a szol-
noki körzetbe december 8-án és 9-én. Ka-
rácsonyi koncertsorozatuk részeként péntek 
este Kunszentmártonban, szombat délelőtt 
pedig Rákóczifalván tartottak jótékonysági 
hangversenyt. Az ünnepek valódi üzeneté-
nek megosztása mellett megemlékeznek ők 
is a reformáció 500., illetve Kodály Zoltán 
halálnak 50. évfordulójáról.

Szombaton 10 órától a Varsány Kö-
zösségi Házban hallhattuk őket. A tucatnyi 
zenészhez még négy vendég is csatlakozott, 
így még teltebbé vált a hangzás. Népszerű 
karácsonyi dallamok, keresztény énekek 
mellett felcsendült Charpentier népszerű Te 
Deum-a, Händeltől a Partenopé és a Mes-
siás oratórium egy tétele is. A műsor vége 
felé a hallgatóságot is bevonták: a „Szívből 

köszönöm, Uram” és az „Ó, jöjj szívembe, 
áldott Jézus” című dalt együtt énekeltük. A 
zenekarral együtt mintegy százan voltunk, 
megtelt a terem kicsikkel és nagyokkal.

Az adományok célja a karácsonyi kéz-
műves foglakozások feltételeinek megte-
remtése volt a Rákóczifalvi II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolában. Mind az iskola igazgatója, 
mind a város képviselője teljesen megható-
dott, és nagyon hálás volt a hangversenyért 
és a felajánlásért is. A zenekar még ajándék 
DVD-vel is hozzájárult az iskola kulturális 
neveléséhez, a reformációra emlékezve egy 
Luther című filmet adtak, illetve az egyhá-
zunk érintettsége kapcsán A fegyvertelen 
hős című dokumentum-, illetve a Fegyver-
telen katona c. játékfilmet.

A közös ebéd után rövid séta, 
majd egy meghitt délutáni óra 
következett, sok örömteli muzsi-
kával és a zenekarvezető, Molnár 
Miklós lelkész bibliai gondolata-
ival. Reméljük, még sok hasonló 
közös szolgálatunk lesz Isten ál-
dásával!

óbkk

Jótékonysági koncert Fehérgyarmaton

Vendégeink a rézfúvósok

Köszöntőt mond Fazekas János alpolgármester
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Legutóbbi meghívásaink óta újabb sikeres 
evangelizációt adhattunk, ezúttal a szlováki-
ai Migléc (Milhost) településen. Most nem 
segélykoncert, hanem a reformáció 500. 
évfordulója alkalmából mint különlegesség, 
„kis protestáns egyház a reformációban” ap-
ropóból kaptunk meghívást.

A felkérést a helyi reformátusoknak 
köszönhetjük Szitás Ida népművelő-kántor 
szervezésében. A koncertet személyen ő 
nyitotta meg, majd Géresi Róbert, a Szlo-
vákiai Református Keresztyén Egyház 
püspökhelyettese szólt elismerő szavakat. 

Jelen volt még ven-
dégeink között az 
Abaújvári Reformá-
tus Egyházközség 
lelkész házaspárja, 
Tóth István és Tóth 
Viktória is, akiknél 
korábban a nyáron 
volt együttesünk-
nek fellépése. Egy-
házunk részéről Popovics Olivér, a kassai 
adventista gyülekezetek lelkésze vett részt 
feleségével.

Koncer tünket 
telt házas közönség 
hallgatta, amelyre e 
kis településen alig-
ha volt példa a köz-
elmúltban. A másfél 
órás program kere-
tein belül Kormos 
Erik, aki az együttes 
lelkésze is, hirdette 
Isten Igéjét, amit 
odaadóan hallgattak 
a résztvevők.

-s -k

Kápolnánk zsúfolásig megtelt kicsikkel, na-
gyokkal 2017. december 3-án. Gyülekeze-
tünk bábcsoportja jóvoltából egy nagyszerű 
előadást nézhettek meg a résztvevők. Róka 
Robi, a makacs róka repülős kalandjairól 
szólt az előadás, aki a repülő összeszerelé-
séhez nem volt hajlandó követni a haszná-
lati útmutatót, hanem saját belátása szerint 
állította össze, nem sok sikerrel. Robihoz 
hasonlóan mi is sokszor magunk szeretnénk 
irányítani az életünket, és nehezen fogadjuk 
el Istentől a Bibliának nevezett használati 
útmutatóban leírt tanácsokat. 

16 hátrányosabb helyzetű 
családot hívtunk meg erre az al-
kalomra, hogy finomságokkal, 
ajándékokkal és egy tanulságos 
bábelőadással kedveskedjünk 
nekik a téli, ünnepi időszakban. 
Jó volt látni a gyerekek arcán az 
örömöt, és azt, ahogy a felszolgált gyümöl-
csöket, süteményeket jóízűen fogyasztották. 

Rengeteg ajándékot kapunk Istentől 
mindennap, és mi emberek könnyen elfelejt-
hetjük, hogy mindaz, amivel rendelkezünk, 
nem a mi érdemünk, hanem kegyelemből 

kapjuk. Ezért fontos időnként megállni és 
adni önzetlenül, hogy emlékeztessük ma-
gunkat arra, hogy ingyen kaptuk, ingyen is 
kell adnunk, mert adni jó!

ÁrPa

A Tatai Gyülekezet 2017 őszén egy egészen 
új vállalkozásba fogott: megkísérelte termé-
szetes módon felvenni a kapcsolatot a helyi 
gyermekekkel, fiatalokkal, mégpedig egy kre-
atív foglalkozás-sorozat megszervezésével.

Egy ilyen városban, ami a csodálatos, 
városba nyúló természetvédelmi területéről, 
a sportprofiljáról és a gyönyörű tavairól hí-
res (a „vizek városa”), mi sem természete-
sebb, hogy ott kell megtalálnunk az embe-
reket, ahol vannak: az Öreg-tó parkos kör-
nyezetében sétálva, biciklizve, babakocsit 
tologatva, kutyát vagy unokát sétáltatva.

Először tehát utánajártunk a hivatalos 
lehetőségeknek, majd vettünk egy rendez-

vénysátrat, felállítottuk az egyik tóparti ré-
ten az út mellett, ezután már csak tartalom-
mal kellett megtölteni.

Október 22-én valósult meg az első 
ilyen alkalmunk. ŐSZI GYEREKKUCKÓ, 
ezt írtuk ki a rendezvénysátorra, ahol 3-4-
féle kreatív tevékenységre készültünk fel: 
gesztenyefigurák készítésére, gombaházikó- 
építésre és egyedi madáretetők készítésére  
– még madáreledel-gombócot is kapott min-
den gyerek, és elláttuk őket tanácsokkal, 
hogy mire figyeljenek, ha téli madáretetésbe 
kezdenek. A legkisebbek színezhettek, gyur-
mázhattak. A kreatív tevékenység végeztével 
a szülők lefotózhatták csemetéiket, akik egy  
őszi levelekkel díszített fotófal lukjából 
kukucskáltak ki. Közben volt, aki gyümöl-
csöt, volt, aki meleg teát kínált. Nagyszerű 
érzés volt, hogy láthatóan minden résztvevő 

testvér könnyedén megtalálta 
a helyét és a feladatát ebben a 
programban! Természetesen a 
következő alkalom időpontjáról 
is osztottunk tájékoztatást, és a 
lelkesedésből ítélve már az első 
alkalom után remélhettük, hogy 
decemberben ismerősökkel is 
fogunk találkozni.

Így is történt: kedves, „régi” 
gyerekkuckós ismerősök keres-

tek meg minket a téli gyerekkuckóban, amit 
a hideg miatt már a művelődési ház egyik 
bérelt termében tartottunk. Annyi gyerek-
anyuka-apuka jelent meg a foglalkozáson, 
hogy alig-alig tudtuk zárórára befejezni a 
kívánt tárgyak készítését: 3D-s téli képes-
lapot, vattapamacs-hóembert, szegfűszeges 
narancsot, mogyorós puttonyt, origami fe-
nyőfát vagy zoknihóembert.

Nagy örömünkre bebizonyosodott, hogy 
egyértelműen szükség van erre a szolgálat-
ra a városban. Fontos ugyanakkor, hogy 
mindig figyelembe vegyük a Gondviselés 
nyújtotta lehetőségeket, és ahhoz igazítsuk 
a következő alkalmak célkitűzéseit. A lelkes 
gyermekek öröme pedig mindig egy rend-
kívül inspiráló, viszonzásul kapott ajándék!

Bóka Vera

Gyerekkuckó Tatán

Újabb KerSongs koncert

Mikulás puttonya Kecskeméten

Őszi gyerekkuckó a szabadban

Téli gyerekkuckó a művelődési házban
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1924. az az év, amikor az adventisták el-
kezdtek erőteljesen dolgozni városunkban. 
Két bibliamunkás, Tóth Lujza és Sohlmann 
Károly munkája eredményeként ebben az 
évben már két személy keresztelkedett meg. 
Aztán a következő években további kereszt-
ségek voltak, aminek köszönhetően 1927-
ben megalakult a Pécsi Gyülekezet.

Az elmúlt 90 év nagyon sok emléket 
hagyott a gyülekezet életében. Néhány név 
a régi lelkészek, bibliamunkások közül, a 
teljesség igénye nélkül: Berghauer Imre, 
Sohlmann Károly, Vankó Mihály, Henne 
József, Stoics István, Albrecht József, Eger-
vári Oszkár, Árvai Henrik.

2017. október 21-én ünnepi megemlé-
kezést tartottunk a gyülekezetben, melyre 
az ország több gyülekezetéből jöttek testvé-
rek, hogy együtt emlékezzünk a régmúltra. 
Az ünnep hangulatát emelték a zenei és kó-
russzolgálatok és a jelenlévő testvérek meg-

emlékezési. Pécs városa képviselői közül is 
részt vettek néhányan a jubileumi alkalmon, 
és köszöntötték az ünneplő gyülekezetet.  
Dr. Hoppál Péter államtitkár, aki levélben 
köszöntötte a 90 éves gyülekezetet, további 
kitartó munkát kívánt és egyúttal köszönetét 
fejezte ki áldozatos tevékenységükért.

Az emlékezés igei gondolatait Ócsai Ta-
más és Ősz-Farkas Ernő testvérek szólták.

A gyülekezeti épület folyosóján és lép-
csőházában elhelyezett több száz fénykép, 
melyek az elmúlt 90 évet mutatják be, ma is 

megállít mindenkit, és azt juttatja eszünkbe, 
hogy még sok feladatunk van a városban. 
Simon Csaba testvér a következőket írta a 
Pécsi Gyülekezetről szóló szakdolgozatá-
ban: „Ha a gyülekezet tagjai is elolvassák 
a kész dolgozatot, láthatják majd, hogy 
Isten hogyan viselt gondot a közösségről 
az elmúlt évtizedek során, és megerősíti a 
reményt a jelen nehézségekből való kilába-
lásra is. Az is nyilvánvalóvá vált azonban, 
hogy a kilábalás nem tőlünk függetlenül fog 
megtörténni, hanem ennek véghezviteléhez 
Istennek emberekre van szüksége: ránk.”

Ömböli Gyula

Hogy is volt 90 éve Pécsett?

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő 
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában 
foglalja elfogadásukat, támogatásukat, 
szeretetüket és annak kifejezését, hogy 
társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és 
mindannyiunknak nagy szükségünk van 
rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élet-
tapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, 

amivel csakis ők rendelkeznek, és a türe-
lemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevel-
nek bennünket.

Szerencsések vagyunk Hévízen, mert 
nekünk ilyen időseink vannak. Mi, a fiata-
labbja épp ezért gondoltuk úgy, hogy feltét-
lenül meg kell köszönnünk nekik az áldásos 
szolgálatukat. Arra gondoltunk, hogy egy 
kedves kis programmal, és a gyermekeink 
által készített ajándékkal lepjük meg őket, 
legyen az évben egy olyan szombat délelőtt, 
amely egy kicsit róluk és nekik szól. 

Drága Istenünk! Köszönjük szüleinket, 
nagyszüleinket és minden idős testvérünket, 
akiken keresztül megáldottál minket!

Pétervári Tünde

Gyermekbemutató 
Albertirsán
Gyermekbemutató volt gyülekezetünkben 
2017. december 2-án délután, a szolgálatot 
Cserbik János lelkész végezte. Faludi Tibor 
és kedves felesége, Éva elhozták néhány 
hónapos kislányukat, Grétát, hogy Isten ál-
dását kérjék rá.

Ezen az ünnepélyes alkalmon, melyet 
szép szolgálatok tettek még ünnepélyeseb-
bé, a gyülekezeten kívül részt vettek a na-
gyobb gyermekek is, Máté, valamint Viki és 
Kitti, és eljöttek Éva szülei, Tibi munkatár-
sai is, családjaikkal együtt.

Úgy éreztük, hogy a prédikáció üzenete 
mindnyájunkhoz szól, épülésünkre lehetnek, 
ha megfogadjuk őket. Köszönjük Istennek 
áldásait.

Az ünnepélyes alkalmat szeretetvendég-
gel zártuk.

KA

Szépkorúak napját tartottunk a Gáborjáni 
Gyülekezetben 2017. november 25-én.

A szolgálatok, versek, énekek, az ige-
hirdetés e téma köré kapcsolódott. A gyüle-
kezet legidősebb tagja, Rózsáné Ica 83-dik 

éves, de nem felejtkeztünk el körzetünk 
legidősebb igehirdetőjéről, Bartháné Jolán-
ka néniről sem. Ő Gáborjánból került Ka-
mutra és 88-dik életévében mindig szívesen 
szolgál köztünk, példát adva a fiatalabb 
nemzedékeknek. Dienes Karcsi bácsi most 
került vissza szülőfalujába Hencidára, így a 
gyülekezetünkbe is. Ő 91 éves.  Ők a leg-
idősebbek, de fiatalosak és példamutatók a 
többi idős testvéreinkkel együtt. 

A gyülekezet igés képeslappal, tortával 
és sok öleléssel fejezte ki szeretetét test-
véreink felé. Istenünk áldja meg szépkorú 
testvéreink életét és példamutató szolgálatát 
egyházunkban!                                          F. A.

Időseket ünnepeltünk Hévízen

Szépkorúak napja Gáborjánban
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özv. Labanc Imréné
sz.: Pásztor Emma

1931–2017

Emma a Körmösdpusztán élő hívő refor-
mátus, 3 gyermekes Pásztor család második 
gyermekeként született 1931. szeptember 17-
én, Pásztor Zsigmond és Kulcsár Emma há-
zasságából. A család szorgalommal és hoz-
záértéssel megáldva földműveléssel, állat-
tartással foglalkozott, ahol a gyermek korán 
szorgos-dolgos felnőtté vállhatott. Mindig 
nagyon szerény volt, ezért mindenki szerette. 
Kitűnt szeretetével, szorgalmával, énekhang-
jával, szépérzékével, pedánsságával. 

Egész életében takarékos és beosztó volt. 
A világháborús időszakban mindennapossá 
vált a nélkülözés, a túlélésért való küzdelem, 
az Istenben való bizakodás megélése. A ke-
veset is meg tudták osztani másokkal.

Labancz Imrével 1950-ben kötöttek há-
zasságot, melyből három gyermekük szüle-
tett. Az adventizmussal férje édesanyja által 
ismerkedett meg. 1955-ben a házaspár ko-
moly döntésre jutott, és Istenbe vetett hitü-
ket megvallva – az újjászületés keresztsége 
által – az Adventista Egyházhoz csatlakoz-
tak. Ezt követően gyermekeiket is a hit re-
ménységében nevelték.

Gyermekeik jövendője érdekében 1962-
ben Hajdúszoboszlóra költöztek, ahol bizto-
sítva látták fejlődésüket, taníttatásukat. Itt is 
aktív tagjai lettek a közösségnek. A vendég-
látást mindig örömmel, adakozó lelkülettel, 
fáradhatatlanul végezte, valamint pénztári 
teendőket látott el. Férjével egymást erő-
sítve, szeretettel élték családi és hitéletüket.

A polgári életben dolgozott a Béke 
Gyógyüdülőben, a TV–Rádió Üdülőben, 
mint szobaasszony, majd a Debreceni Házi-
ipari Szövetkezetben, mint gépi kötős.

Élete során felelősséggel ellátta édes-
anyai teendőit. Gyermekeit tisztességgel 
szeretettel nevelte fel, tanította. Férjének 
odaadó hűséges szerető társa volt.

Nem sokkal férje halála után ő is sú-
lyosan megbetegedett, és évekig ápolásra 
szorult. Az élet nehézségein, küzdelmein az 

Istenbe vetett hite segítette át. Hitéletének fő 
gondolata a 23. zsoltár – a Jó Pásztor zsol-
tára volt.

Szeretett testvérnőnktől a hajdúszobosz-
lói temetőben, 2017. szeptember elsején vet-
tünk búcsút szerettei és számos együtt érző 
gyászoló jelenlétében. A temetésen Szabó 
János és Restás László lelkipásztorok szol-
gáltak.

Emlékét a feltámadás reményében szí-
vünkben őrizzük.

R. L.

  

Kéri Gézáné
sz.: Nagy Karolin

1929–2017

Kéri Gézáné, Nagy Karolin 1929. július 28-
án született Nemesvámoson hívő adventista 
családba. Négyen voltak testvérek: Gábor, 
Erzsi, Eszter és Lina, ő volt a legfiatalabb. 

Már gyermekkorában közel került Isten-
hez, az állatok legeltetése közben a Bibliát 
és különböző vallásos könyveket olvas-
ták együtt testvérével, Eszterrel. A háború 
borzalmait átélve, fiatalon eldöntötte, hogy 
átadja életét Krisztusnak. 1945. szeptem-
ber 15-én Csopakon keresztelkedett meg a 
Balatonban.

1953. november 13-án házasodott össze 
Kéri Gézával. Házasságukból három gyer-
mek született: Géza, Zoltán és Judit. 

Egész életét családjának szentelte, me-
leg ebéddel várta haza mindennap férjét és 
gyermekeit, miközben idősödő szüleit ápol-
ta. A család mellett elvégzett egy varró tan-
folyamot, és évekig sokaknak varrt. Még ez 
évben is többször elővette varrógépét. 

A gyülekezetben is hűségesen szolgált. 
Szívesen invitált és fogadott vendégeket há-
zába. Mindenkit szeretettel látott vendégül, 
legyen idősebb vagy fiatal. Kedves moso-
lyára  szívesen emlékszik mindenki.

Szülei, testvérei halála után 2010-ben – 
57 év házasság után – hűséges társát; 2014-
ben pedig legidősebb fiát, Gézát vesztette 
el. Sok fájdalom, betegség, műtét, kórházi 
kezelés kísérte útját, de hite soha nem ingott 
meg, életét mindennap az Úr kezébe tette le. 

Soha nem maradt el a gyülekezetből. 
Gondolatai betegsége alatt is a család és a 

gyülekezet körül forogtak, szüntelen imád-
kozva értük. Halála előtt néhány nappal még 
együtt volt családjával és boldogan ölelte 
dédunokáját magához. 

2017. szeptember 20-án, szerda reggel 
88 éves korában Jézus is magához ölelte és 
csendben, szenvedés nélkül aludt el az Úrban.

2017. október 1-jén, a nemesvámosi 
temetőben, szikrázó napsütésben búcsúzott 
szeretett Lina nénitől családja, hittestvérei 
és a veszprémi körzet gyülekezetei, sok-
sok barátja, tisztelője. A gyászszertartáson 
Mayor Zoltán, Kalocsai Tamás, Szabó Atti-
la és Tóth Szilárd lelkipásztorok szolgáltak.

Mindannyiunkat megrendített Lina néni 
elvesztése. Nagy űrt hagy maga után min-
den korosztály számára. Bátorítson minden 
olvasót rendíthetetlen bizonyossága, hogy 
életét Isten oltalmába helyezte.

K. T.

  

Rácz Béla
1949–2017

2017. augusztus 11-én 11.00 órakor teme-
tési istentiszteletet kezdtünk a Geszti te-
metőben. Rácz Béla presbiter testvérünktől 
búcsúztunk, aki 1949. július 8-án született 
Biharugrán.

Gyermekkorát Geszten töltötte. Egé-
szen fiatal korától a helyi termelőszövetke-
zetben dolgozott. 1980-as években a Gyulai 
húskombinátban dolgozott. 1966-ban kötött 
házasságot feleségével, Lakatos Violával. 
Házasságukból négy gyermekük született. 

1984-ben keresztelkedett meg, és lett 
haláláig a Geszti Gyülekezet tagja, 2017. jú-
nius 4-től felszentelt presbitere. Élete utolsó 
szakaszában is hirdette Isten Igéjét házak-
nál, családoknak. 

2017. augusztus 4-én Békéscsabán rosz-
szul lett és infarktusban meghalt. Temetésén 
a vigasztalás igéit Farkas Attila és Czinkota 
András lelkész testvérek hirdették a népes 
gyászoló gyülekezetnek. Istenünk adjon 
boldog találkozást Béla testvérünkkel mind-
nyájunknak!

F. A.

  

Búcsúzunk...
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Ebben az évben minden a reformációról 
szól. Luther Márton munkássága gyakorla-
tilag az egész akkori Európára hatással volt, 
és a mai napig komoly visszhangja van. 
Az azóta eltelt 500 év nagy idő az emberi 
történelemben, tekintve az emberi élet rö-
vidségét, mégis megpróbáltuk 3 előadásba 
sűríteni. 

Új lelkészünk, Frend László vállalta a 
korántsem egyszerű feladatot, hogy ezt a 
több száz évnyi anyagot az emberek közé 
viszi, és erről mesél nekik mindössze három 
órában. A látogatóink száma változó volt, 
de az érdeklődésük biztató, hiszen az elő-
adás után többen még maradtak beszélgetni, 
kérdéseikre pedig igyekeztünk válaszolni. 
Könyvekkel is megajándékoztuk őket, hogy 
mélyíthessék ismereteiket ebben a témában 
és imádkozunk, hogy a jó Isten vezesse őket 
a bölcsesség és megértés útján.

Pétervári Tünde

Reformáció 
Keszthelyen

Megtartottuk az első Vándor újság szer-
kesztősége által megszervezett ifjúsági, 
s egyben író-olvasó találkozót november 
18-án Szolnokon. 

A délelőtt folyamán Palotás Kristóf 
istentisztelete keretében gondolkodtunk 
együtt a vándorlásról, a menedék kere-
séséről és az életbeli céljainkról. Délután 
az ebéd és egy frissítő séta után három 
szeminárium közül választhattak a részt-
vevők, melyek a Keskeny út, a Társasjá-

tékok és az Egészségedre! rovatok külön-
böző témáiban hívták közös beszélgetésre 
a fiatalokat. Majd az estét egy közös va-
csorával zártuk. 

Számunkra meglepő volt, s ugyanak-
kor Isten munkájának bizonyítéka, hogy a 
szolnoki fiatalokkal együtt közel 60-70-
en gyűltünk össze az ifjúságot tekintve. 
Jó volt látni a régi ismerősöket és az új 
érdeklődőket, együtt énekelni, tapasztala-
tokat és gondolatokat cserélni. 

Ezúton is köszönjük a 
Szolnoki Gyülekezet szá-
munkra végzett szolgála-
tát, a finom ebédet és va-
csorát, és hálásak vagyunk 
a mi Atyánknak, hogy 
létrejöhetett ez az alkalom 
és áldása kísérte végig ezt 
a különleges szombatot. 
Reményeink szerint 2018-
ban jön a folytatás!

L. V.

Köszönet
A Szolnoki Gyülekezet felújítása már 2015 
tavaszán elkezdődött. Akkor valósult meg a 
nyílászárók cseréje, a falak vízszigetelése 
és a belső termek festése, burkolása. Aka-
dálymentesített feljárót is létesítettünk. De 
hiányzott még a külső hőszigetelés, a nemes 
vakolat és az ablakpárkányok. 

Istennek és a testvérek adományainak 
(2016 decemberi kosáradomány) hála, a 
szolnoki gyülekezetünk ebben az évben kí-
vülről is megújulhatott. Köszönjük minden-
kinek, aki ezt adományaival, munkájával tá-
mogatta. Így megvalósulhatott a gyülekezet 
tagjainak szívügye, hogy az Úr háza ékes 
legyen.

A Szolnoki Gyülekezet

Vándor vagy Menekült?
Beszámoló az első Vándor Napról

Az Ellen Gould White Életreform Klub 
programjai folynak tovább keddenként 17 
órakor. Új előadóként köszönthettük Gulyás 
Judit egészségtan tanárt, aki a 
Stressz tűrése és kezelése témát 
boncolgatta. További előadóink: 
dr. Horváth Balázs háziorvos 
(Idős korban fiatalon), dr. Hor-
váth József ny. orvos (l. a fotón 
jobbra), aki a Boldog Élet csa-
ládi magazinba több cikket is 
írt (Egy idős orvos a gyógyító 

életpálya hétköznapjairól), Soós Róbert és 
Soósné Jeszták Andrea életmód tanácsadók 
(A tartós fogyás titkai, A depresszió lefegy-
verzése). 

A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskolában a november az egészség hó-
napja. Az egészséges életmódra nevelésnek 
megbízható eszköze a gyermekeknek szóló 
Egészség Expo, ezért már 11 éve szerepel 

az iskola éves tanrendjében is. November 
24-én a harmadikos évfolyam tanulói vettek 
részt az interaktív programon, a 8-10 fős 

csoportokat tanáraik kísérték 
a nyolc állomásra, ahol a gyü-
lekezet tagjai fontos ismeretek 
mellé ajándékokat is adtak át a 
gyermekeknek és kísérőiknek.

November 30-án a szolnoki 
Pitypang Óvodában is tartottak 
Egészség-napot, ahol nagy sze-
retettel fogadták az Egészség 
Expo csapatát. A gyermekeikért 
érkező szülőket a dekoratív, 
fényképes roll-upok vezették 

végig a folyosón, emeleten, majd hat állomá-
son volt lehetőségük különböző, életmóddal 
kapcsolatos teszteket kitölteni, életmód-ta-
nácsadással egybekötve. Többen nem tud-
tak leülni, de a teszteket elvitték magukkal, 
ajándék kiadványokkal együtt. A házi malom 
működését is bemutattuk különböző gabonák 
használatával, a gyermekek nagy örömére. A 
sikerre való tekintettel valószínűleg egy hosz-
szabb távú együttműködés kezdete volt ez a 
program. 

Így lehet az egészségügyi üzenet az 
evangélium hirdetésének jobb keze, mely 
megnyitja az ajtót. Nemcsak mi kerülhetünk 
közelebb az emberekhez az expók segítségé-
vel, hanem megnyithatjuk szívüket Krisztus 
felé is.                                 Czakó László, óbkk

Életmóddal az egészségért


