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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XX. évfolyam 4. szám

„Ki a sótartóból!”
Missziótalálkozó a Tiszavidéki Egyházterületen

A Tiszavidéki Egyházterület vezetése 
immár negyedik alkalommal szervezte 
meg a „Ki a sótartóból!” missziótalálko-
zót 2018. április 14-én Debrecenben. A 
találkozó mottója: „Épülő gyülekezetek 
egy omladozó világban.” Ez alkalommal 
két kitűnő előadónk volt, Raafat Kamal 
testvér, a Transzeurópai Divízió elnöke, 
és Simon Martin testvér, aki a tanítvány-
képzésért felelős vezető három skandináv 
országban.

A kezdeményezés 2015-ben indult, mint-
egy 500 résztvevővel. Ez a létszám azóta 
több, mint 700-ra növekedett a Tiszavi-
déki Egyházterület 2200 fős tagságából. 
Célunk az, hogy a misszióra lelkesítsük 
tagjainkat; visszaadjuk a látást, hogy a 
misszió még a mai világban is lehetséges 
Istennel; s hogy Istentől jövő megbízá-
sunk van arra, hogy megismertessük Őt 
a világgal. Lenyűgöző volt látni, hogy 
milyen sok gyülekezeti tag érdeklődik 
a misszió iránt, mennyien szeretnének 
dolgozni Istenért, és képzést kapni an-
nak érdekében, hogy még hatékonyabban 
szolgálhassanak. Hisszük, hogy meg kell 
ragadni a lehetőséget arra, hogy motivál-
juk és képezzük a tagjainkat mindaddig, 
amíg még hisznek a misszió lehetséges 
voltában. 

Amikor megszervezzük ezt 
az eseményt, mindig összekap-
csoljuk egy lelkészértekezlet-
tel, ahol a meghívott előadók 
tartanak képzést. Ezúttal is így 
történt. Pénteken Simon Mar-
tin lelkész tartott egész napos 
képzést a Tiszavidéki Egy-
házterület lelkészeinek, ahol 
arról igyekezett meggyőzni a 
munkatársakat, hogy vannak 
nagyon egyszerű és hatékony 
módszerek arra, hogy minden 
gyülekezeti tag végezhesse a missziómun-
kát és tanulmányozza a Bibliát másokkal.

Péntek este sokan összegyűltek a 
Tiszavidéki Egyházterület központi gyü-
lekezetében, Debrecenben, hogy együtt 
imádják Istent, és meghallgassák Isten 
Igéjét, amit Simon Martin lelkész tolmá-
csolt a Szentlélek erejével. 

Szombaton délelőtt két előadó szólta 
Isten Igéjét a több mint 700 fős hallgató-
ság előtt. Simon Martin testvér az Abija és 
Jeroboám közti háborúról, és a só szövet-
ségéről beszélt. Elmondta, hogy a misszi-
óban fontosabb tudni, ki van velünk, mint 
ismerni az ellenség erejét; és hogy minden 
gyülekezeti tagnak a só szolgálatát kell be-
töltenie lakókörnyezetében. Sót kell adni 
mindennapi tevékenységeinkhez, amiket 

egyébként is, naponta 
végzünk.  Raafat Kamal 
testvér végigvezette a 
hallgatókat az egész Bib-
lián, és bemutatta, hogy 
az Igében minden az Is-
ten missziójáról szól, ami 
által meg akarja menteni 
gyermekeit. 

Ez a szombat Isten 
jóságának és a misszió-
nak a valódi örömünnepe 
volt. Ennek az ünnepnek 
csak emelte a fényét a sok 

kórus és énekcsoport szolgálata. A legfel-
emelőbb pillanat talán a két befolyás-
központ munkatársainak szolgálatra való 
odaszentelése volt. A két befolyásközpont 
Magyarország második, illetve negyedik 
legnagyobb városában kezdte, illetve kez-
di el a munkát. Az egyik ilyen központ, a 
debreceni, már három éve működik, most 
azonban kibővíthetik tevékenységüket 
annak köszönhetően, hogy pályázatukat 
elfogadta a Transzeurópai Divízió, illetve 
a Generálkonferencia. A másik befolyás-
központ most indul Magyarország negye-
dik legnagyobb városában, Miskolcon. 
A pódiumra hívtuk a négy alkalmazottat 
házastársukkal együtt, valamint az önkén-

Fent (balról jobbra): Hegyes-Horváth Géza, 
Raafat Kamal és Ócsai Tamás
Alatta (jobbról balra): Simon Martin és 
Csizmadia Róbert 

A konferencia résztvevői
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teseket, akik velük fognak dolgozni, majd 
imádkoztunk értük. Letérdeltünk az alkal-
mazottakkal, vállukra tettük a kezünket, 
és Raafat testvér imádkozott értük. Áldást 
kért rájuk, családjaikra és a városért vég-
zett munkájukra. A népes hallgatóságért is 
imádkozott, akik újra odaszánták magukat 
Isten szolgálatára. A szünetben Raafat 
testvér a Magyar Unió elnökének, Ócsai 
Tamásnak a kíséretében meglátogatta a 
debreceni befolyásközpontot, a Remény-
Pont Közösségi Irodát. 

Isten gyülekezeti családja egy csodá-
nak is tanúja volt ezen a szombaton. Az 
előző missziótalálkozón (2017. október 
28-án) buzgón imádkoztunk Váradiné 
Ócsai Eszter gyógyulásáért, aki éppen 

akkor esett át szívátültetésen, 
és a gyógyulási folyamat nem 
tűnt nagyon biztatónak abban az 
időben. Most viszont férjével és 
gyermekeikkel együtt eljöttek, 
köszönetet mondtak Istennek a 
gyógyulásért és a testvéreknek a 
sok imáért, amit gyógyulásáért 
mondtak. Ilyen csodálatos és ha-
talmas a mi Istenünk!

A délután folyamán Simon 
Martin testvér tovább bátorította 
a jelenlévőket, mint egy nagy családot, 
hogy dolgozzanak Istenért, és legyenek 
bizonyságtevők a környezetükben olyan 
egyszerű módon, hogy például meghívják 
heti egy étkezésükre a barátaikat. 

A gyülekezeti tagoktól nagyon 
jó visszajelzések érkeznek a szom-
bati nappal kapcsolatosan, és egy-
re többen és többen csatlakoznak a 
csoporthoz, amely további képzést 
szeretne kapni a misszióra. Ezzel a 
kezdeményezéssel az a célunk, hogy 
motiváljuk a testvéreket a misszió-
munkára, és találjunk olyan gyüle-
kezeti tagokat, akik képzést akarnak 
kapni a szolgálatra. Az egyházterü-

leten  egy nyolc főből álló munkacsoport 
dolgozik együtt azért, hogy koordinálja a 
terület misszióját, és minél több személyt 
képezzen ki a szolgálatra. 

Hálásak vagyunk Istennek ezért a cso-
dálatos alkalomért, és szívből mondunk 
köszönetet Raafat Kamal és Simon Mar-
tin testvérnek, akik szolgálatukkal hozzá-
járultak a program megvalósulásához. 

Legyen sóvá az életünk, hadd ízesül-
jön a világ! 

Hegyes-Horváth Géza
a Tiszavidéki Egyházterület elnöke

Utolsó lehetőség 
Károli Bibliát 

rendelni!

Úti cél a menny 

2018. május 26-án az országos gyer-
mekszombat keretében mindenkit egy 
fantasztikus utazásra hívunk a saját gyü-
lekezetében, amelynek úti célja a menny! 
Ez az utazás nem kerül semmibe, mert 
Jézus már kifizette helyettünk. Halálával 
egy örök időkre szóló vízumot pecsételt 
az útlevelünkbe. A mi feladatunk csupán 
az, hogy megvalljuk bűneinket, kérjük Jé-
zus bocsánatát, és már miénk is lehet ez 
a vízum, az üdvösség. Köszöntünk min-
denkit, aki részese szeretne lenni ennek a 
nagy kalandnak, ennek az utazásnak! 

„Bár szem nem látta és fül nem hallot-
ta, mit készített számunkra Isten” (1Kor 
2:9), a Jelenések könyve által mégis bete-
kintést nyerhetünk a menny szépségeibe. 
Ez a gyermekszombat azokról a nagysze-
rű és gyönyörű dolgokról szól, amelyek 
végső úti célunkon, a mennyben várnak 
ránk. Jézus az Őt szeretőknek mennyei la-
kást készít, és ha elfogadjuk a meghívását, 
örökké vele élhetünk. 

A gyermekszombat egy olyan nap, 
amit világszerte arra szánnak gyüleke-
zeteink, hogy közösségünk gyermekeit a 
középpontba helyezzék és megerősítsék. 
Egy olyan alkalom, amikor a gyerekek 
kiállnak, és az evangéliumot az ő szem-
szögükből osztják meg. Talán ez az a nap, 

amikor egy jövendőbeli tanár, gyülekezet-
vezető vagy éppen lelkész először hallja 
az elhívást. Miért ne támogatnád hát gyü-
lekezeted gyermekeit, gyermekosztályá-
nak tagjait, hogy vezessék a gyerekeket, 
amint megosztják Isten iránti szeretetük 
mélységét?! Ez egy jó alkalom meghívni 
szomszédokat, barátokat, passzív gyüle-
kezeti tagokat is, hogy hozzák el gyerme-
keiket. 
  Egy szombat – ennyit kérünk. 
  Egy szombat – a gyülekezeted gyer-

mekeinek megerősítésére.
  Egy szombat – amikor megengedjük, 

hogy megosszák fényüket a felnőttek-
kel és kortársaikkal.

  Egy szombat – amikor hatást gyako-
rolhatunk a gyermekek életére.
Az „Úti cél a menny” című anyagot 

a Gyermekszolgálatok Osztálya biztosítja, 
amely innen letölthető: https://drive.goog-
le.com/drive/folders/0BwfgFjDS6imfaD-
NFVTdKYnhXeUE. A segédanyag a célja 
vezetni és támogatást nyújtani a gyermek-
szombat megtervezésében.

Ha ez a nap esetleg nem megfelelő a 
számotokra, bátorítunk, hogy szervezzé-
tek meg a gyermekszombatot egy nektek 
alkalmas időpontban!

Köszönjük, hogy gyülekezeteddel 
csatlakoztok a gyermekszombathoz! 

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

ORSZÁGOS   GYERMEKSZOMBAT   –   2018. május 26.

Szeretettel hívjuk fel kedves testvéreink 
figyelmét, hogy a Kálvin János Kiadó ér-
tesített minket arról, miszerint régi Károli 
Gáspár fordítású Bibliát nem adnak ki töb-
bé. Ezentúl csak a revideált Károli-fordítás 
áll majd a protestáns bibliaolvasók rendel-
kezésére. 

Az Advent Kiadó javaslata, hogy azok-
ban a gyülekezetekben, ahol ragaszkodnak 
a testvérek a „régi” Károli fordításhoz, vásá-
roljanak fel annyi Bibliát, amennyit tartalé-
kolni tudnak.

Az újonnan revideált Károli Biblia ol-
vasmányos és könnyebben forgatható, de 
a Tízparancsolatban a szombatnap „nyu-
galom napja”-ként szerepel. Ez megfelel 
a sabbat pontos fordításának, de azok 
számára, akiknek a vasárnapi nyugalom 
cáfolatát meg kell adnunk, kevesebb erő-
feszítéssel mutatható ki a IV. parancsolat 
örökérvényűsége, hogyha a „régi” Károli 
fordítású Bibliát használjuk.

Igényeiteket mielőbb jelezzétek az Ad-
vent Kiadó felé!

az Advent Kiadó munkatársai

Az  Advent  K iadó  fe lh ívása

Váradiné Ócsai Eszter és családja

Raafat Kamal testvér felszentelő imát mond
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A Női Konferencia újra megrendezésre 
került 2018. április 20–22. között Buda-
pesten, a Székely Bertalan utcai kápolná-
ban. Ezen a hétvégén péntek estétől vasár-
nap délig a résztvevő nőknek rendkívüli 
élményben volt részük.

Raquel Arrais a Generálkonferencia 
Női Szolgálatok Osztályának igazgatóhe-
lyettese óriási lelkesedéssel, mély hitbeli 

meggyőződéssel adta át Isten üzenetét. A 
konferencia célja a nők lelkének ápolása, 
a nők képzése és a nők missziós küldeté-
sének megerősítése volt.

Péntek este Raquel nagyon szemléle-
tesen mutatta be Jézus közbenjárói szol-
gálatát. Bátorító az a tudat, hogy bármikor 
mehetünk a szentek szentje kárpitja elé.

Szombat délelőtt a kubai nőkért vég-
zett missziós szolgálatot mutat-
ta be, majd a Szentlélek szol-
gálatának munkájára hívta fel 
figyelmünket. „Nem lehet félig 
betöltekezni a Szentlélekkel, 
hanem teljesen. Csak teljesen 
megüresedett szívet tud csor-
dultig megtölteni!” – hangsú-
lyozta Raquel.

Délután a női lélek ápolását a 23. 
zsoltár feldolgozásával, 5 állomáson ke-
resztül, csendes elmélkedéssel tettük meg.

„Mit tehetünk az elveszettekért? – 
hangzott a kérdés. – Hogyan dolgozzunk 
a régen nem látott és elmaradt nőkért? 
Senkit se engedjünk el, és senkiről se 
mondjunk le! Imádkozzunk értük kitar-
tóan!”

Vasárnap megtanultuk, hogyan szer-
vezzük meg a Női Szolgálatok Osztályát 
a saját gyülekezetünkben.

Az előadások lendületesek és szem-
léltetésben gazdagok voltak. A nők fel-
bátorodva, új erővel, új elhatározásokkal, 
munkára készen indultak haza, hogy Jé-
zus lábnyomán haladva dolgozzanak to-
vább. A konferencián 250 regisztrált nő 
vett részt 31 gyülekezetből.

Ennek az osztálynak nagy feladatai 
vannak. Nőként dolgozni, Jézus jó híré-
vel, a környezetükben élő más nőkért, 
amíg tart a kegyelmi idő. Ezt a munkát 
csak a Szentlélekkel és Jézus lábnyomá-
ban haladva tudjuk megtenni. Ehhez kap-
tunk most sok erőt és bátorítást.

a Női Szolgálatok Osztályának
munkacsoportja

Az Ő lábnyomában haladva!
Országos Női Konferencia

Különleges és rendkívüli keresztségi al-
kalommal ajándékozott meg bennünket 
az Úr április 14-én, Sátoraljaújhelyen! 
Igehirdetéssel, énekkel, zenével, szolgá-
latokkal gazdagított nap volt, azonban az 
alkalom savát-borsát nem ez adta.

Ritka, hogy egy olyan keresztségi  
alkalmat tarthatunk, amelyre egy refor-
mátus gimnázium két lelkésze is kíván-
csi, ezért ellátogatnak erre az adventista 
keresztségi istentiszteletre. Ez történt meg 
a fent nevezett napon gyülekezetünkben: 
Kormos Tamás – Kormos Erik lelkész 
kisebbik fia –, a Sárospataki Református 
Gimnázium diákja kötött szövetséget az 
Úrral. A lelkészek és a diákok is kíváncsi-
ak voltak ránk! Gyülekezetlátogatásuknak 
nem ez volt az első alkalma, de keresztsé-

gi istentiszteleten még nem voltak, mind 
ez ideig.

A gyülekezet szolgálata sem volt 
szokványos: az igehirdetésen túl a Ker-
Songs dicsőítő zenekarunk (Gönc – Telki-
bánya – Sátoraljaújhely) énekelt és zenélt, 
amely kibővült a Refi-Dics Band-del. Ez 
utóbbi együttes énekesei a Sárospataki 
Református Gimnázium és a Teológiai 
Akadémia diákjaiból tevődik össze. Ők 
önként ajánlották fel szolgálatukat, amely 
nagy áldására szolgált a gyülekezetnek.

Az istentiszteleten részt vett Fejér 
Zoltán és Nagyné Nádasi Erika a gimná-
zium református lelkészei, akik köszöntőt 
is olvastak a keresztelendőnek. Elismerő-
en méltatták az alkalom ünnepélyességét 
és azt, ahogyan emberközelivé tesszük az 
evangélium és a megtérés fontosságát! 

Elvitték jó hírünket a Református 
Egyház felé! Dicsőség az Úrnak!

-s  -k

Különleges keresztségi alkalom 
Sátoraljaújhelyen

Raquel Arrais (középen) a munkacsoport tagjaival

A  képzés résztvevői a terézvárosi kápolnában

Raquel Arrais szemléletes  
igehirdetése közben

Apa és kisebbik fia a keresztelő-medencében
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2018. március 23–25. kö-
zött összesen több mint 
500 résztvevőnek, nagy-
részt fiataloknak jelentett 
különleges áldást az Ér-
tékteremtő Konferencia. 
Az izgalmas téma, az 
előadó, a felemelő zene, 
az esti teaházak alkal-
mával megtapasztalható 
közösség élménye, a va-
sárnapi szekció-előadások mind hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a résztvevőknek tar-
talmas, felemelő lelki élményben legyen 
része. A szombat délutáni „Szólj bele a 
vezetésbe!” beszélgetések idén is nagy-
szerű lehetőségként álltak azon fiatalok 

rendelkezésére, akik szívesen megosztot-
ták gondolataikat, javaslataikat, látásukat 
az egyház vezetésével. A résztvevők 8 té-
mából válogathattak. 

A fő előadások gondolatmenete ko-
moly kihívások elé állította a résztvevő-
ket, lehetőség volt Istenre, az Ő szerete-

tére, a vele való kapcsolatunkra tekinteni, 
megszabadulni Istenről alkotott tévesz-
méktől, mindezt a Szentírás fényében. 

„Isten ateista. Ő nem hisz abban az is-
tenképben, amit az emberek alkottak róla.” 

„Az értünk végzett munkájában a ki-
indulópont Isten számára az Ő szeretete. 
Ő nem irányítani, hanem vonzani szeretne 
minket az Ő szeretetével.”

„Isten szeretetének építő, alkotó, éle-
tet formáló ereje van.”

„Isten a veled való kapcsolatát nem 
annak régisége, hosszúsága, hanem annak 
minősége alapján méri.”

Ezek és hasonló gondolatok segítették 
a résztvevőket újragondolni Istent, az Ő 
szeretetét. A világunknak az igaz Istenre 
van szüksége és olyan imádókra, akik Őt, 
az igaz Istent, nem pedig egy általuk el-
képzelt istent követnek!

K.P.

Istenkép a 21. században 
Értékteremtő Konferencia

Egy szuper nap!
Szuper Szombat – 2018

A modern kalózcsalád, kalóz mama és 
papa, valamint a gyerekeik, a kissé szem-
telen, ám okos Kaluci és Kalujza élik egy 
kalózcsalád mindennapjait. A gyerekek 
kalóziskolába járnak, unatkoznak, és ter-
mészetesen a nagy kincsre vágynak, hogy 
nekik is lehessen végre iPhone10-esük, 
mint az osztálytársaiknak, mígnem ka-
lózpapa egy különleges szerkezettel, egy 
időgéppel állít haza, amit egy Jack Szpe-
nót nevű kalózkapitánytól kapott egy tér-
képpel együtt, amely a világ legnagyobb 
kincséhez vezet el. Mondanom sem kell, 
a kincs iránti mohóságukból fakadóan a 
család azonnal ki-
próbálja az időgépet, 
amelyen csodálkoz-
va veszik tudomá-
sul, hogy két gomb 
van: Krisztus előtt 
és Krisztus után. De 
ki az a Krisztus? – 
teszik fel a kérdést.

Így indult a már 
másodszor megren-

dezett országos gyermektalálkozó, azaz 
Szuper Szombat 2018. március 31-én 
Budapesten. A mintegy 300 résztvevő, a 
sok-sok csillogó és izgatott gyermekszem 
a délelőtt folyamán érdeklődve figyelte, 
milyen kalandokban is lesz része a mo-
dern kalózcsaládnak, és meglelik-e a nagy 
kincset. A vidám énekekről Zápfogkapi-
tány bandája gondoskodott. A színpadról 
természetesen nem hiányozhatott a hajó 
sem, hiszen egy kalózcsalád hajó nélkül 
mégsem maradhat. 

Kalózcsaládunk és a közönség az 
időutazásnak köszönhetően tanúja lehetett 
Jónás történetének (a Kecskeméti Gyüle-
kezet gyermekeinek és lelkészüknek az 
előadásában), és megismerkedhetett a 
szerető Istennel, aki mindenkinek megbo-
csát, aki csak kéri tőle. Mivel azonban az 
időgépen két gomb volt, ezért a másikat 

is ki kellett próbálni, mégpedig a Krisztus 
utánit…

A „hosszas” időutazások alatt, hogy 
senki se „unatkozzon”, a jelenlévő gyü-
lekezetek gyermekei szolgáltak énekkel, 
verssel, zeneszolgálattal. Még a legkiseb-
bek is ügyesen, talpraesetten álltak ki a 
nagyközönség elé. 

A Krisztus utáni időkbe érve, Pál 
apostollal ismerkedtek meg hőseink, akit 
Julius százados éppen Rómába kísért. Kí-
váncsiak voltak, hogy vajon az az Isten, 
akit Pál szolgál, azonos-e a már korábban 
megismert Istennel, és hát tudni szerették 
volna, hogy az az ember, akiről gombokat 
is neveztek el, vagyis Jézus Krisztus, ki is. 
Pál apostol a gyerekek számára is érhető 
módon szeretett volna erre a kérdésre vá-
laszolni, ezért segítségül hívta a már tava-
lyról is ismert Róka Robit és barátait, akik 

egy bábelőadásban 
mutatták meg, hogy 
Jézus micsoda áldo-
zatot hozott értünk. 
Feláldozta életét, 
hogy megmentse az 
embert!

Mivel Róma raj-
ta van a térképen, 
ezért kalózcsaládunk 
felvette Pált és a szá-
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Élni vagy túlélni?!
Regionális ifjúsági nap Zuglóban

Imádat, áldás, Isten dicsőítése, közösség, 
remény… Ezekkel a szavakkal foglalhat-
juk össze az április 24-én, a Zuglói Gyüle-
kezetben megrendezett regionális ifjúsági 
napot. Hálásak vagyunk Istennek azért, 

hogy a délelőtt folyamán együtt lehetett 
sok fiatal, együtt dicsőíthettük Istent, 
együtt gondolkodhattunk a hűségről, a re-
ményről, miközben újra Isten üzenetének 
adtunk helyet az életünkben. Láthattunk, 
Isten terve az, hogy reményteljes életet 
éljünk, viszont a reménynek megfelelő 
alapja kell legyen az életünkben, olyan 
alapja, amelyre akkor is építhetünk, ha 
meghal a remény. Az igazi remény alapja 
Jézus Krisztus. Amikor kételyeink van-

nak, jöjjünk hozzá azokkal, hogy 
reménnyel töltse el szívünket! Is-
ten nem túlélésre teremtett min-
ket, hanem nagybetűs Életre. Ő 
azért létezik, hogy ezt az Életet 
lehetővé tegye számunkra.

A gyülekezet jóvoltából egy 
finom ebédben lehetett része a 
résztvevőknek, nagy örömünk-
re a szabadban. A gyönyörű ta-
vaszi idő lehetővé tette azt is, 

hogy ebéd után a virágzó fák árnyékában 
osszuk meg egymással gondolatainkat, 
tapasztalatainkat. A beszélgetés Isten 
gondviselését, a közösség erejét, a Jézus 
Krisztusra épülő igazi remény fontosságát 
járta körül személyes példák, tapasztala-
tok megosztásával. 

Köszönjük mindenkinek, aki jelenlé-
tével, szolgálatával, gondolataival vagy 
bármi mással hozzájárult ennek az alka-
lomnak a megvalósulásához!

K.P.

zadost a sajátnak kinevezett hajójukra, és 
elindultak Rómába. Hogy, hogy nem, vi-
harba kerültek… ők is.

A viharos tengertől való megmene-
külés és Pál bizonyságtétele meggyőzte 
kalózcsaládunkat az igaz Isten létezésé-
ről, és rájöttek, hogy a nagy kincs, amit 
valójában keresnek, nem más, mint Jézus 
Krisztus és az Ő húsvéti áldozata, akit ez-
után a szívükbe fogadtak. 

A délután folyamán a jelenlévő gyere-
kek is bekapcsolódhattak a kincskeresés-
be. Ugyan a kisebb gyermekek számára 
kézműves foglalkozással és arcfestéssel 
készültünk, azonban a többségük olyan 
lelkes volt, hogy ők is elindultak kincset 
keresni. A húsvéti kincskeresés során a 
csapatok Jézus utolsó napjainak, óráinak, 
majd feltámadásának eseményeit járták 
be, ahol ők is átélői lehettek ezeknek az 
eseményeknek (jelképesen lábat mos-
tak, kóstoltak páska vacsorát, éljeneztek 

a Jeruzsálembe érkező Jézus láttán stb.) 
Természetesen mindenhol egy-egy, a tör-
ténethez kapcsolódó feladat is várta őket, 
ezzel gyűjthették össze a ládikójukba a 
kincset és megtudhatták, hogy a Biblia 
szerint mi is a kincs. Ilyen például a sze-
retet, az okosan beszélő száj, Jézus Krisz-
tus stb. 

Természetesen idén is lehetőségük 
volt a gyerekeknek, hogy szüleiket bead-
ják a szülőmegőrzőbe, ahol Theisz Dóra 

pszichológus Így neveld a sárkányodat! 
címmel tartott előadást nekik. 

Hálával tartozunk Istennek, hogy is-
mét gazdagon megáldotta ezt a napot, és 
gyermek, felnőtt egyaránt jól érezhette 
magát!

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

Az előző év tavaszán kerestük meg elő-
ször dr. Gürtler Kata régészt és teológust, 
hogy tartson bibliai történeteken alapuló 
előadásokat; akkor Jézus születése, élete 
és halála volt a téma. A komoly érdeklő-
désre való tekintettel, ismét felkerestük 
a régésznőt, vállalna-e az idén is hason-
ló sorozatot, amire ő örömmel mondott 
igent. Mivel ő maga is a Filiszteusok 
földjén kutat, arra gondoltunk, talán ez 
adhatná az idei témát. 

Két előadáson vagyunk túl, amelyek-
nek a keszthelyi Balaton Színház ad ott-
hont.  Eddig a világ hét csodájáról hallhat-

tunk, valamint Ábrahám vándor-
lásáról és életéről, megtekintettük 
azokat a helyszíneket, amelyeket 
a Biblia is megemlít, és a valóság-
ban is léteztek, hiszen régészeti 
bizonyítékai vannak. Úgy tűnik, 
a keszthelyi embereket érdekli a régészet, 
mert sokan eljöttek az előadást meghall-
gatni, így lehetőségünk van nyilvánvaló-
vá tenni számunkra is, hogy a Biblia nem 
csupán mese, az abban foglaltakat tudo-
mányosan is alá tudjuk támasztani. Megy-
győződésem, hogy ez még egy keresztény 
ember számára is szükséges időnként. 

Imádkozunk, hogy az Úr minél több 
érdeklődőt küldjön ezekre az alkalmakra, 
hogy minél több emberhez juthasson el 
az evangélium jó híre, akár a tudomány 
segítségével is!

P. T.

Régészeti előadás-sorozat 
Keszthelyen
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Ez év április 7-én, a Hetednapi Adventista 
Egyház Hévízi Gyülekezetének meghívá-
sára a nagy hírű – alapvetően reneszánsz és 

barokk zenét játszó együttes – Musica An-
tiqua a helyi kórussal közös hangversenyt 
adott a gyülekezet közösségi házában. 

A tavaszi ünnepkör, a 
keresztény világban ünne-
pelt húsvét és pünkösd adta 
az ötletet, hogy együttesen 
kiálljunk az emberek elé, és 
örömzenével örvendeztes-
sük meg őket. Megszólal-
tattunk aznap este Mozart, 
Händel, Vivaldi darabokat, 
de a kórus énekelt a világ 
Megváltójáról és a szere-
tetről is. Fuvola, hegedű, 
furulya, zongora, gyönyörű 
énekhangok, és lelkészünk, 
aki néhány igei gondolatot 

osztott meg, szólalt meg szombat este. A 
népes közönség sokáig tapsolt, kifejezve 
elégedettségét, ami nekünk reményt adott, 
hogy a zene útja számunkra még mindig az 
egyik leginkább járható út az emberek szí-
véhez, és érdemes a továbbiakban is szer-
veznünk különféle hangversenyeket. 

P. T.

Aktív tavasz
A szolnoki körzetben igen aktívan telt az el-
múlt hónap. Március végén befejeződött a 
kunszentmártoni életmód sorozat. 8-10 ko-
moly érdeklődő maradt a végére, közülük 
többen pedagógusok, akik tovább is adhat-
ják a tanultakat. Igényelték, hogy életmód 
klub induljon havi egy alkalommal. 

Múlt hónapban kez-
dődött Karcagon is a 
NEWSTART sorozat, 
ahol a 20-25 fős látoga-
tottság jellemző. Sztán 
János nyugdíjas lelkész 
testvérünk nagy előmun-
kálatokat végez: házról 
házra járva ajánlja az al-
kalmakat. Várhatóan itt is 
életmód klub fog indulni. 
Külön öröm, hogy a hall-
gatók életkora vegyes, 
több fiatal is van közöttük.

A szolnoki életmód klub keddenként 
működik tovább. Április 3-án, az Egész-
ség világnapja alkalmából egy kb. 4 km-
es túrát szerveztünk a Tiszaligeti-körgá-
ton, melyen heten vettek részt. A tavasz 
még megújulást is hozott: minden előadás 
rövid gerinctornával záródik, a résztvevők 
nagy örömére.

A Családok éve kapcsán indított tava-
szi előadás-sorozatunk is sikeresen lezaj-
lott. Első alkalmunkon voltak a legtöbben, 

melyet Dankó Ferenc tar-
tott, a továbbiakban Soós 
Róbert és Jónás Tibor 
volt hallható. Vers- és ze-
nei szolgálatok vezették 
be az alkalmakat. Több 
külsős vendég érkezett, 
közülük többen végig 
kitartottak. A szolnoki 
testvérgyülekezetből is 
köszönthettünk vendége-
ket. Külön kiemelendő, 
hogy nem pusztán elmé-
leti ismereteket kaphat-

tunk, hanem gyakorlati segítséget, tapasz-
talatokat is. A hallgatóság interaktív volt, 
számos kérdés elhangzott, és a hivatalos 
zárás után még tovább folytatódtak a sze-
mélyes beszélgetések. Minden résztvevő 
épülhetett belőle, és a gyülekezet tagjai 
számára újabb fejlődési lehetőséget is je-
lentett. 

Isten áldása kísérje a további missziós 
alkalmakat!

óbkk

Helyesbítés
Előző számunkban a Ruhák Tiszaburára c. írá-
sunkban a segélyként felajánlott ruhaneműk 
forrása tévesen jelent meg. A ruhane műket a 
Neeka Alapítvány biztosította, melynek Rácz 
Ferenc testvérünk a hazai képviselője. 

Ezúton is köszönjük az alapítványnak a 
segítséget! 

óbkk

Tavaszi örömzene Hévízen

Korhű jelmezekkel, kellékekkel és csalá-
di programokkal színesített passiójátékkal 
várták az érdeklődőket a Húsvéti séta 
szervezői. A Hetednapi Adventista Egy-
ház támogatásával megvalósuló program 
Jézus szenvedéstörténetének állomásait 
mutatta be.

Immár harmadik alkalommal rendez-
ték meg a Húsvéti sétát Kecskeméten, 
az Alföld Áruház parkolójában. A kon-
cepció szerint hat sátor testesítette meg a 
Jézus-passió állomásait az Olajfák hegyé-
től, Kajafás, Heródes, Pilátus palotáin és a 

megfeszítés helyén, a Golgotán át 
a szent sírig.

Az interaktív játékban a lá-
togatót mint „Jézus követőjét” 
fogadták a szereplők. Az első  
állomáson elmondták neki, hogy 
késve érkezett, elhurcolták a Meg-
váltót, siessen utána, és mentse 
meg. Így fejlik fel Krisztus története; 
mindenhol újabb adalékot kap a vándor 
a passióból, míg a végállomáson, a szent 
sírnál kiderül számára, hogy oda is késve 
érkezett, már nincs ott Jézus teste. Azon-

ban egy angyal tudatja vele, hogy nem 
kell megmenteni, hiszen éppen Ő tette ezt 
az emberiséggel.

K.I.

Húsvéti séta Kecskeméten

A tavaszi túra lelkes résztvevői

Soós Róbert és felesége, Andrea



AdventInfo

7

A reformáció 500. évében, 2017 őszén két 
koncertet tartottunk 16-17. századi zsoltá-
rok feldolgozásából. A nagy érdeklődés-
re és a tavalyi két hangverseny sikerére 
való tekintettel április 15-én újra előadtuk 
műsorunkat Dunaharasztiban. Közremű-
ködőink Csörsz-Rumen István és Tóth 
Emese Gyöngyvér voltak. 

A különböző nyelvű és hangvételű 
zsoltárok között kis időutazáson is részt 
vehettünk, miközben felelevenítettük a re-
formáció születésének körülményeit, Lu-
ther gondolatait. A minket vendégül látó 
református lelkész a koncert végén alig 
találta a szavakat, de úgy fogalmazott, mi-

nél tovább hallgatott 
minket, annál inkább 
sajnálta a harasztia-
kat, hogy nem jöttek 
el többen.

Április 8-án, az 
Adventista Motoros 
Misszió által szerve-
zett jótékonysági kon-
certen is részt vettünk 
a Práter utcai gyülekezetben, a fenti pro-
jektből vett énekekkel, mely szintén cso-
dálatos alkalom volt.

A kórus legközelebb június 3-án 
Szentendrén énekli újra a reformációs 

műsort, majd június 9-én részt veszünk 
a kórusok éjszakáján Budapesten, június 
23-án pedig a Múzeumok éjszakáján Lo-
vasberényben. Soli Deo Gloria!

óbkk

ÚJAK – koncertismétlés

Ünnepélyes úrvacsorai istentiszteletünk 
volt április 7-én, melyen ismét  megerősí-
tettük az Úrral kötött szövetségünket.

Örömünket fokozta ezen a szom-
baton, hogy Istvánffy Péter testvérünk 
családja elhozta harmadik gyermeküket, 
hogy megköszönjék őt az Úrnak, és fel-
ajánlják neki, magukkal együtt. A bemu-
tatást és az áldáskérést Csókási Pál lelkész 
testvér végezte.

Új tagok csatlakozására is sor került 
ezen a szombaton. Tóth Gábor és felesé-
ge felvételt nyert a Hetednapi Adventista 

Egyház tagjai sorába és a gyülekezetbe. A 
tagfelvételi szolgálatot Bodnár János lel-
kész testvér végezte.

Adjon az Úr sok ilyen örömteljes na-
pot az Ő népének!

(K. I.)

Hármas ünnep 
az Őrjárat utcai 
gyülekezetben

A közös gyülekezeti étkezéseknél álta-
lában a nőtestvérek készülnek és szol-
gálnak. Nálunk van egy nap, amikor a 
szerepek felcserélődnek és a férfiaké a 
konyha. Mi lányok/asszonyok ilyenkor 
– szó szerint – ki vagyunk tiltva onnan. 
Ha valamiért mégis szeretnénk bemenni, 
kedvesen utunkat állják, hogy nekünk ott 
most nincs semmi dolgunk. 

A férfiak által készített ételekben 
érezhetjük a szeretetet és törődést. Volt ott 
minden mi szem-szájnak ingere. Ezek a 
ritka alkalmak mindig jó hangulatban tel-
nek, hiszen a végén még a mosogatást is 
elvégzik. Remek lehetőség ez arra, hogy 
mindkét nem tagjai kifejezhessék a másik 
iránti tiszteletüket. Ajánljuk a gyülekeze-
teknek kipróbálásra Isten áldásával.

Pásztor JuditFordított nap 
Vámoson

Hetedik alkalommal került meg-
rendezésre Kecskeméten a 
Tesz-vesz gyülekezet, ahol 
kicsik, nagyok, gyerekek és 
szülők tölthettek minőségi 
időt Istennel és egymással. 

A március 17-ei Tesz-
vesz délután témája a 
barátság volt. Dávid és 
Jonatán történetét játékos 
előadásban hoztuk egy kicsit 
közelebb a mai gyerekekhez. 
Nemcsak elméletben beszéltünk a 
barátságról. A gyülekezetbe járó gyerekek 
elhívták barátaikat is erre az alkalomra, 
ahol „barátság-bögrét” kaphatott az a 12 

barát páros, akik együtt jöttek el 
erre az alkalomra. A történet-

ben Dávid hárfázott, a gyüle-
kezetben pedig a gyerekek 
meg vidáman énekeltek a 
tesz-vesz énekeskönyvből. 
A kézműves foglalkozás 
keretében a kicsik királyi 
koronát, íjat, csörgőt ké-

szítettek, a nagyobbacskák 
virágos, igés barátság-tányért 

vittek haza magukkal. 
       Az estét finom tésztavacsorá-

val zártuk, minden gyerek örömére.

(K. I.)

Tesz-vesz gyülekezet Kecskeméten

Az Adventista Motoros Misszió által szervezett koncert alkalmán
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Barátok. Élmények. Jézus…

Találkozás
Egy tábor, ami összeköt

2018. július 16–július 22-ig idén is megrende-
zésre kerül a Találkozás tábor, a nagy sikernek 
örvendő, nagyszerű helyszínen, a festői Zemp-
lénben, Bózsván.

Az elmúlt években rendkívül jó légkörben, 
vidáman és mégis nagyon komoly témaköröket 
tanulmányozva teltek el a nyári táborok. Sokan 
megismerték Jézust és megváltozott az életük. 
Ez egy olyan bibliatábor, ahol az evangélium 
életre kel, hiszen tapasztalni, ízlelni, érezni lehet 
a különbséget! Egy tábor tele: 
  meglepetéssel: a természetben és a Bibliá-

ban;

  élménnyel: a kreatív programokon keresztül;
  közös emlékkel: mert a kihívások és erőpró-

bák közösséget teremtenek;
  erővel: mert segítünk elcsendesedni, felsza-

badulni, tankolni;
  felfedezéssel: mert kérdéseidet felteheted és 

választ is kapsz rájuk.

Kiknek ajánljuk a tábort?
GYERMEKEKNEK – segítünk, hogy a ki-

csik közelebb kerüljenek Jézushoz, kreatív, játé-
kos, biblikus foglalkozásokon keresztül.

FIATALOKNAK – a kreatív ifjúsági foglal-
kozásokon Isten valóságának személyes életünk-
ben való megtapasztalásáról is fognak beszélget-
ni a résztvevők. Ezen felül önismereti tesztek, 
valamint „ki vagyok én” és „mit tud Isten kihoz-
ni belőlem” témakörök segítenek megtalálni a 
helyünket.

KÉTELKEDŐKNEK – akik keresik, de ed-
dig még nem találták meg Őt.

KRÍZISBEN ÉLŐKNEK, AKIK HIÁBA 
KÉRNEK – szakemberek bevonásával segítünk 

abban, hogy észre vegyék a fényt az alagút vé-
gén.

AZOKNAK, AKIK TÖBBET SZERET-
NÉNEK TUDNI RÓLA VAGY KÉRDÉSEIK 
VANNAK – a Biblia jobb megismerésében nyúj-
tunk lehetőséget.

HA KIHŰLT AZ ELSŐ SZERETETED 
– Eltávolodtál Istentől? Segítünk visszatalálni 
hozzá.

Jelentkezés és szállásfoglalás: TALALKO-
ZASJEZUSSAL.HU vagy a gyülekezetben ta-
lálható nyomtatványokon.

Regisztrációs határidő: június 20. Aki áp-
rilis 30-ig regisztrál a teljes részvételi díj átutalá-
sával együtt, az 5%-os kedvezményben részesül.

Találkozzunk a TALÁLKOZÁS táborban! 
Én ott leszek. Gyere te is!

Bicskei Róbert

Nyári programajánló

Köszönet
„Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel 
rólad, és nem engedi, hogy valamikor inga-
dozzék az igaz” (Zsolt 55:23). 

Köszönetet szeretnék mondani az egyháznak 
és mindenkinek, aki minket jól, kevésbé vagy 
egyáltalán nem is ismerve, belföldön és kül-
földön imádkozott értünk, kedves üzenetekkel, 
szavakkal, segítséggel, vagy anyagilag támoga-
tott. Felsorolni sem tudnék mindenkit... Hálás 
vagyok a családomért, a régi és új barátokért, 
minden testvérért, és az Úr jelenlétéért. Bár 
vannak nehéz időszakok, de az Ő jelenléte min-
dig biztos pont, ami átsegít a hullámvölgyeken.

Röviden, ami a baleset óta történt velünk: 
A biztosító kifizette a lakáshitelünket, így vég-

re van saját otthonunk. Mivel 70 éves, volt 
mit felújítani benne, de lassan a végére érünk 

(a kereteinknek is). A gyermekeknek talál-
tunk megfelelő iskolát (ének-zene tagozat) és 
óvodát, kiváló pedagógusokkal, akiknek célja 

EMBER-t nevelni. A Szolnoki Gyülekezetben 
igazi közösségre leltünk, mellette az Új Advent 
Kórustársaságban és a Fiatalok Jézusért Kon-
ferencia szervezésében vagyok aktív. Angol 
tanulásba kezdtem januárban (ez a nyelv még 
hiányzik), és jelentkeztem a Szolnoki Főiskola 
szeptemberben induló 7 féléves képzésére. Így 
olyan végzettséget, tudást szerezhetek, amivel 
hosszabb távon is gondosodni tudok majd a 
család jövőjéről. Biztosan nem lesz egyszerű, 
de szükséges önállóan lábra állnunk.

Köszönjük, hogy a Testvéreink vagytok, 
csodálatos dolog ebbe a nagy Családba tartozni!

Ócsainé Bartalos Klára és a gyerekek:  
Jázmin, Zsani, Lora és Ármin

Gyülekezetünk egy különleges alkalmat, a Zsu-
ga házaspár 50. házassági évfordulóját ünnepel-
te 2017. november 26-án. Több évtized óta ők 
gyülekezetünk Józsi bácsija és Erzsike nénije, 
akik a szolgálatban, segítőkészségben fáradha-
tatlanok. Csodálatos nap volt ez, ahol nem volt 
szükség újbóli fogadalomtételre, hisz az elmúlt 
50 évben is példásan helytálltak, és hisszük, to-
vábbra is így lesz.

A köszöntések sorát Józsi bácsi kezdte a 
100. zsoltár hálaénekével, majd egy Ady Endre 
versidézettel köszöntötte Erzsike nénit: „Sor-
sunk egybeforr, együtt megyünk tovább,/Az élet 
viharában Te vigyázol reám./Köszönöm, hogy 
szeretsz, s hogy hiszel nekem,/S hogy megosz-
tod az életed velem.” Az unokák, Nóri és Ádám 
verssel örvendeztették meg a nagyszülőket.

Gyülekezetünk lelkésze, Simon Zsolt az 
Énekek Énekéből idézett: „»Helyezz engem 
mint pecsétet a te szívedre« – a hűség pecsétje 
nélkül nem lehet az életet végigélni. Bátran vi-
seljétek, hordozzátok azt egy élten át, Ő veletek 
lesz!” – hangzott a pásztori tanács és bátorítás.

Zarka Péter lelkész testvér is – aki hosszú 
évekig volt gyülekezetünk lelkésze – szólt az 
Igéből: „Mindenben tenmagadat adván példak-
épül a jó cselekedetekben; a tudományban rom-
latlanságot, méltóságot mutatván” (Tit 2:7), 
majd így folytatta: „A család és közösségünk 
két oszlopos, hűséges emberkéi vagytok, példa-
adásotok kiemelkedő…”

Ünnepélyes istentiszteletünkön zenei, 
ének- és kórusszolgálattal is dicsőítettük az 
Urat. Az ünnepség után igazi „lakodalmi” ven-

dégségben volt része a családnak, barátoknak, 
közösségünknek.

Kedves Zsuga házaspár! Mint gyülekezet, 
hálásak vagyunk az Úrnak Értetek! Kérünk, 
továbbra is tanítsatok minket, és meséljetek a 
múltról, hogy példátok nyomába tudjunk lépni.

Kovács Zsuzsanna

50 éves házassági évforduló
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Szatmári István
1945–2018

Szatmári István 1945. augusztus 21-én szü-
letett Marosvásárhelyen. Kemény gyermek-
korát egy székelykeresztúri nevelőotthonban 
töltötte. Egy mezőgazdasági szakiskolában 
nehézgépkezelői szakmát végzett. 1968-tól 
1991-ig Temesváron élt és dolgozott. 1970–
71 között katonai szolgálatot teljesített Mold-
vában. 

A rideg környezetben mély szeretetvágy 
élt benne, valami jobb után vágyakozott. Így 
jutott el egy pünkösdista gyülekezetbe, ahol 
vigaszt nyert, hogy  Isten tud a szenvedéseiről. 

A román forradalom után megnyíltak 
a határok, és lehetősége adódott, hogy Ma-
gyarországra jöhessen. Tótkomlóson hallott 
először az adventistákról, nagy odaadással 
látogatta a Stuber György által vezetett evan-
gelizációs alkalmakat. Megismerkedett az 
orosházi Rajki családdal, akiktől munkale-
hetőséget kapott. Lett egy kis „birodalma” a 
csorvási tanyavilágban. 

1992. április 4-én megkeresztelkedett, et-
től kezdve az Orosházi Gyülekezet elválaszt-
hatatlanul hozzánőtt életéhez. Ez lett a csa-
ládja, buzgón fáradozott, hogy amit Istentől 
kapott, továbbadhassa mindenkinek, akivel 
csak kapcsolatba kerül.

 A fárasztó, dolgos hét után feltartóztat-
hatatlanul járt be a tanyáról a gyülekezeti 
alkalmakra, mindig is azt keresve ,hogyan 
szolgálhat, hogyan lehet Isten munkatársa. 
A szórványban élő gyülekezeti tagjainkat is 
folyamatosan látogatta, bátorította. Békés 
megye vonatain, buszain jól ismerték „a  
missziózó embert”. Bárkinek tiszta lélekkel 
beszélt Jézusról, Isten megmentő kegyelmé-
ről. Minden alkalommal kereste, kit szólíthat 
meg, és őszinte szívvel próbálta ébresztget-
ni őket. Könyveket, szórólapokat ajándéko-
zott, meg kívánta osztani embertársaival az 
örömhírt. Buzgóságával mindenkire hatást 
gyakorolt. Akadt, aki visszautasította, volt, 
aki csodálkozott, volt aki csodálta nagy hi-
tét, és voltak, akik hallgattak Istennek buzgó 
szolgájára. Személye, önzetlensége, fáradha-
tatlansága jelenséggé vált. 

2016 májusában egy kór támadta meg, 
műtéti beavatkozásra volt szükség. Részlege-
sen felépülve a kórház folyosóján is olvasta a 
Biblia sorait a köréje gyűlő betegek számá-
ra. Missziós lelkülete éltette. Egy panaszszó 
nem hagyta el ajkát.

Ugyan műtétének komoly maradványa 
lett, másfél éven át hatalmas alázattal, fegyel-
mezettséggel példamutató kitartással viselte a 
nehézségeket. Tanyáját nem akarta elhagyni, 
míg ereje engedte dolgozott, rendíthetetlenül 
járt a gyülekezetbe is.

De eljött az idő, amikor a kór erősebbnek 
bizonyult. 2018. január 6-án még hatalmas 
erőfeszítések árán, de jelen volt az úrvacso-
rán, rohamosan romló állapota miatt viszont 
kórházi ellátásra szorult. Január 29-én végleg 
lehunyta szemét.

Valamennyien, akik ismertük, tudjuk,  
tökéletesen illenek rá az Ige méltóságtel-
jes szavai: „…Végezetre eltétetett nekem az 
igazság koronája, melyet megád nekem Az 
Úr ama napon…”

S. A.

  

Szabó Sándorné
sz.: Bodó Margit

1951–2018

Február 9-én a feltámadás reménységében 
búcsúztunk Szabó Sándorné testvérnőnktől 
Hajdúböszörményben.

Elhunyt szerettünk tíz éve fogadta el a 
Jézus Krisztus közeli visszajövetelébe ve-
tett hitet, s lett hitvalló keresztség által a 
Hajdúböszörményi Gyülekezet tagja. Úgy 
emlékezünk reá, mint aki a közösség aktív, 
szolgálatra kész, hűséges tagja volt. A gyü-
lekezetben úrvacsorai diakónus és karitatív 
szolgálatot végzett hűséggel és szorgalom-
mal. Egész életét – munkahelyén és szeretett 
családjában is – a csendes szolgálatvégzés 
jellemezte.

Tavaly decemberben került kórházba, 
ahol súlyos betegséget állapítottak meg nála. 
Haláláig családja és a hittestvérnők gondos-
kodását vehette el. Isten iránti hitben hunyt 
el, fájó űrt hagyva maga után. 

Temetési búcsúztatása alkalmával Isten 
Igéjét Szilasi Zoltán gyülekezeti lelkész és Fo-
dor László presbiter szólaltatták meg: „Csaló-
ka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő 
asszony dicséretre méltó” (Péld 31:30).

Emlékét a feltámadás reménységével a 
szívünkben őrizzük meg!.

Sz. Z.

  

özv. Varga Imre
1930–2018

Április 6-án a feltámadás reménységében bú-
csúztunk özv. Varga Imre testvérünktől Haj-
dúböszörményben. 

Hittestvérünk 1930. január 1-jén született 
Hajdúböszörményben, egy hívő református 
(4 gyermekes) család 3. gyermekeként. 

24 évesen kötött házasságot feleségével, 
Takács Margittal, akivel 55 évet élhettek bol-
dogságban és istenfélelemben.

Úgy emlékezünk reá, mint aki mindig 
szorgalmasan munkálkodott, és a kertészke-
dést is kellő szaktudással, szeretettel végezte. 
A palántákból és a termésekből nemcsak a 
piacra jutott, hanem a családnak, a hittestvé-
reknek, a szomszédoknak, ismerősöknek – az 
ő kedves mosolyának kíséretében. Ő így tett 
bizonyságot Jézus Krisztus szeretetéről.

Hittestvérünk 60 éven át volt hűséges, 
szerető szívű, felszentelt diakónusa a gyüle-
kezetnek, aki feleségével együtt hittestvérei-
hez és Megváltójához odaadóan ragaszkodott.

Kilenc éven át tartó özvegységében és 
újabb veszteségeiben lelki békességét a ter-
mészetben és a kertészkedésben találta meg.

Közel 1 évvel ezelőtt egészségi állapota 
gyengülni kezdett, de nem hagyta el magát: 
szorgalmasan látogatta a gyülekezet alkal-
mait és otthonában sem tétlenkedett.

Súlyos betegségének hordozásában leá-
nya és családja, valamint ápoló kezek voltak 
segítségül. Megfáradt, meggyengült szerve-
zetét a halál végül legyőzte. Március 31-én, 
szombaton délelőtt otthonában, csendben el-
aludt az Úrban. 

Temetése alkalmával Isten Igéjét Szilasi 
Zoltán gyülekezeti lelkész és Szőllősi Ár-
pád TET kincstárnok testvéreink szólaltatták 
meg: „Még a fának is van reménysége: ha 
kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el haj-
tásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, 
ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától 
kihajt, ágakat hoz, mint a csemete…” (Jób 
könyve 14:7–9).

Emlékét a feltámadás reménységével a 
szívünkben őrizzük meg!

Sz. Z.

Búcsúzunk...
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A Transzeurópai Divízió Gyermekszol-
gálatok Osztálya ismét támogatást nyújt 
két magyarországi Tesz-vesz gyülekezet 
elindításához.

Mi a Tesz-vesz gyülekezet?
A Tesz-vesz gyülekezet egy havonta 

megrendezésre kerülő gyülekezeti prog-
ram, amelyen a gyülekezet apraja-nagyja 
és a meghívott vendégek együtt vannak 
jelen. A különböző életkorú emberek 
közösen vesznek részt egy Krisztus-köz-
pontú áhítatban, együtt dicsőítik Istent 
énekléssel, zenével és imádsággal, a gya-
korlatban pedig bemutatják a keresztény 
vendégszeretet. Különböző kézműves 
dolgokat készítenek, közösen étkeznek. 
Bár látszólag ez a rendezvény nagyon ha-
sonlít a keresztény játszóházra, mégsem 
az, mert itt a szülők és a gyermektanítók 
együtt foglalkoznak a gyermekekkel.

Ha lehetőséget láttok ebben a szolgá-
latban, akkor csatlakozzatok ti is a már 5 
működő, magyarországi Tesz-vesz gyüle-
kezethez (Budapest-Terézváros, Békéscsa-
ba, Gyula, Kecskemét, Székesfehérvár)!

Ha további részletekre vagytok kíván-
csiak a Tesz-vesz gyülekezettel kapcso-
latban, akkor nézzétek meg a békéscsabai 
vagy székesfehérvári Tesz-vesz gyüleke-
zet facebook oldalait. A fényképek mellett 

rövid videókat is láthattok arról, hogyan 
működik egy Tesz-vesz gyülekezet Ma-
gyarországon. 

A pályázati támogatás a Tesz-vesz 
gyülekezet működtetéséhez szükséges kb. 
félmillió forint (a font árfolyamától füg-
gően) anyagi juttatást jelent. Ez a pénz 
a program lebonyolításához, a szükséges 
kreatív eszközök megvásárlásához és az 
étkeztetéshez használható fel.  (A fél-
millió forint gyülekezetenként értendő!) 
A támogatás megszerzéséhez pályázatot 

hirdetünk. A pályázati űrlap megtalálható 
a mellékletben, de letölthető egyházunk 
honlapjáról is. 

Magára a képzésre 2018. szeptember 
8-án, szombaton és 9-én, vasárnap kerül 
sor. A képzés során Clair Saches-Schutte, 
a divízió Gyermekszolgálatok Osztályá-
nak vezetője a pályázatnyertes gyüleke-
zetbe utazik, hogy ott a helyszínen, a gyü-
lekezet egésze előtt tartsa meg a képzést. 
Az egyik gyülekezetben 8-án, a másikban 
9-én kerül sor a képzésre. Amennyiben a 
vasárnapi képzést választjátok, a gyüleke-
zet egészének akkor is jelen kell lennie!

A támogatás folyósításának a feltéte-
le, hogy havonta fényképes beszámolót 
küldjetek a Tesz-vesz gyülekezetről a di-
vízió Gyermekszolgálatok Osztályának.

A pályázatot az alábbi e-mail címre 
várjuk: gyermekszolgalatok@gmail.com. 
A pályázat beadási határideje: május 10.

Testvéri szeretettel:

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

Örömünkre szolgál, hogy az idén is lehe-
tőségünk van arra, hogy a hitoktatói támo-
gatás erre a célra kijelölt részét eljuttassuk 
a gyülekezeteknek, és ezzel is támogassuk 
a gyülekezetekben a gyermekekért vég-
zett szolgálatot!

A rendelkezésre álló forrásokat (a hi-
toktatói támogatás 20%-a) igyekszünk a 
lehető leghasznosabban és legigazságo-
sabban elosztani.

A gyülekezeteknek pályázatot kell 
benyújtani a kért összeg és az összeg fel-
használási céljának pontos megjelölésé-
vel. A pályázati űrlap az egyház honlapjá-
ról (www.adventista.hu) tölthető le. 

A keretösszeget a pályázó gyüleke-
zetek között osztjuk szét. A pályázatok 
elbírálásánál a végső szót az Unióbizott-
ság mondja ki. A pályázatok beérkezési 
határideje 2018. május 10. 

A pályázatokat a gyermekszolgala-
tok@gmail.com e-mail címre, vagy postai 
úton a Mihalec Dóra, 6762 Sándorfalva, 
Zrínyi u. 10. címre várjuk. 

A következő, a gyermekek gyüleke-
zeti hitoktatását szolgáló dolgok vásár-
lására, lebonyolítására adható be pályázat: 
  Papír és írószerek, kézműves eszközök.
  Keresztény gyermekkönyvek, CD, 

DVD, társasjáték. (Ha az Advent Ki-
adónál is megtalálható, akkor onnan 
rendelve.)

  Helyi szervezésű, nyári szünidei bib-
liatábor költségeire. (Figyelem! Egy 
táborhoz csak egy helyről igényelhető 
támogatás.)

  A balatonlellei országos Szünidei Bib-
liatáboron, a bózsvai Fürkész táboron 
és a cserkésztáborokon való részvétel 
(mindhárom esetben csak gyermekek 
részére kérhető a támogatás, 1 gyer-
meknek 1 tábor).

  Tanítók számára kézikönyvek, se-
gédanyagok.

  Egyéb, a gyermekek hitoktatását szol-
gáló kreatív tevékenység eszközeire 
(pl. bábok, gyermek hangszerek stb.).
Amire a keret NEM használható:  

Tárgyi berendezések (asztal, szék, sző-
nyeg, függöny, szekrény stb.), élelmi szer, 
kozmetikumok, kirándulási költségek, 
elektronikai berendezések, szolgáltatás 
után járó munkabér, a fentiekben fel nem 
sorolt táborok részvételi díja és egyéb 
költségei.

A kiadásokat továbbra is a gyüleke-
zetnek kell megelőlegeznie, és utólag, 
számlával lehet elszámolni a Magyar 
Unió (2119 Pécel, Ráday u. 12.) felé. A 
számlák beküldési határideje: 2018. au-
gusztus 31. A borítékra írjátok rá: „Hitok-
tatói pályázat”.

Kívánunk sok-sok áldást a gyermek-
munkához és személyes életetekhez is!

Testvéri üdvözlettel:

Mihalec Dóra 
Gyermekszolgálatok vezetője

Ismét itt a lehetőség félmillió forint támogatás megszerzésére Tesz-vesz gyülekezet indításához!

Kedves Lelkipásztorok, Gyermektanítók!

„A jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Hogy Istenbe vessék  
reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.” (Zsoltár 78:4, 7)

Kedves Gyermektanítók, Lelkipásztorok!

Újra  lehet   pályázni   hitoktatói   támogatásra!


