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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Isten az ELSŐ
Missziótalálkozó a Sáfársági Konferencia Gödöllőn Egyházterületen
A Magyar Unió Sáfársági Szolgálatok Osztálya országos Sáfársági Konferenciát szervezett Gödöllőn 2018. június 1. és 3. között
Isten az ELSŐ mottóval, amelyre mintegy
százan jelentkeztek testvérek a teljes három
napra. Szombaton 400-an is lehettünk.
A Sáfársági Szolgálatok Osztálya rendszeresen (3-4 évente) szervez ilyen nagyszabású Sáfársági Konferenciát, mert nagyon fontosnak tartja azt, hogy gyülekezeti
tagjaink életében helyén legyen ez a kényes,
de lényeges kérdés. Sáfárság nélkül nincs
keresztényi élet, mert a sáfárság életünk
minden mozzanatát magába foglalja, úgy a
lelki dolgokat, mint az anyagi kérdéseket,
amelyek elválaszthatatlanok egy keresztény
életében. Mivel az ember természeténél
fogva önző lény, nem magától értetődő az
adakozás és a jótékonykodás, ezt tanulni és
gyakorolni kell. Nélküle összeomlik a kereszténység. Az első keresztények élete és
missziója azért volt olyan sikeres, mert három pilléren állt: 1) A Szentlélek kenetével
rendelkező tanítás, 2) egy újfajta közösség
és 3) a sáfárság. Ha bármelyiket kivesszük,
sérül a kereszténységünk. És ez így van ma
is. Erre a tényre hívta fel a figyelmünket ez
a konferencia.
Az alkalomnak két előadója volt: Marcos Bomfim, a Generálkonferencia Sáfársági Szolgálatok Osztályának vezetője és David Neal a Transzeurópai Divízió Sáfársági
Szolgálatok Osztályának vezetője. Mindketten jól felkészülve érkeztek hozzánk,
és úgy mondták el üzenetüket, hogy saját
tapasztalataikat és küzdelmeiket is őszintén

megosztották velünk, ami erősítette az üzenetet és annak elfogadását, mert gyülekezeti tagjaink
közül is sokan küszködnek ezen a
területen.
A konferencia istentiszteleti
légkörét emelték a színvonalas
zenei és énekszolgálatok, amelyeket a Szabolcsi Adventista Vegyes

David Neal (középen)
szolgálatuk végzésében, és sokkal
hatékonyabbak missziójuk végzésében. Gyülekezeteink olyan helyekké válnak, ahol a bűn következményeitől szenvedő emberek
otthonra, gyógyulásra és üdvösségre találnak.

Marcos Bomfim (jobbra)
Kar, az Advent Rézfúvós Kamaraegyüttes,
a gödöllői, isaszegi, valamint a józsai kórusok szolgáltattak Isten neve dicsőítésére és
a résztvevők áldására. Külföldi előadóink
nagyra értékelték ezeket a minőségi zenei
szolgálatokat.
A konferenciáról videofelvétel is készült,
amelyet megnézhetnek azok a testvéreink
is, akik nem tudtak részt venni az alkalmon.
Különösen ajánljuk gyülekezeteinknek, hogy
időközönként szombati istentiszteleteken is
vetítsenek le egy-egy előadást.
Hisszük, hogy a sáfársági munka eredményeképpen nemcsak az egyház pénzügyei lesznek könnyebben kezelhetőek, hanem a személyes keresztényi
élet is megerősödik és gyülekezeteink sokkal erőteljesebbek lesznek
A VIDEOFELVÉTELEK ITT
TEKINTHETŐK MEG:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuUGa-Io73vVwAXg-cNV62hBZnmTGz18b
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Hegyes-Horváth Géza
Sáfársági Szolgálatok Osztálya

Helyesbítés
A Károli Biblia továbbra is
kapható lesz!
2018. április 19-én honlapunkon és az AdventInfoban (ápr. 28.) megjelent egy közlemény, miszerint
az 1908-ban revideált Károli Biblia nem lesz tovább
kapható.
A Kálvin Kiadó a Magyarországi Bibliatársulat
megbízásából a jövőben is ki fog adni Károli Bibliákat változatlan szöveggel, így továbbra is testvéreink rendelkezésére áll majd a kedvelt Biblia.
A Bibliák ára változik majd. A mostani készlet még
a régi áron elérhető, korlátozott számban.
Az áprilisi téves közlésért testvéreink szíves
elnézését kérjük. A változó árakról tájékoztatást
fogunk adni.
Advent Kiadó
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Közérdekű közlemény
Szeretettel tudatjuk a testvéri közösséggel,
hogy Csapkó-Zohán Tünde, az ADRA Alapítvány ügyvezető igazgatója benyújtotta
lemondását vezetői szolgálatáról. Testvérünk
az alapítvány ügyvezetői szolgálatát 12 éve
egy igen nehéz időszakban vette át, munkájával sikerült egy komoly bizalmi válságból
kivezetnie, vezetői szolgálata során számos
nagyszerű hazai és nemzetközi program valósult meg, és mindvégig a legnagyobb tisztességgel végezte munkáját.

Az utóbbi évek megváltozott szükségletei miatt szükségessé vált az alapítvány
szolgálatának stratégiai újragondolása, ezért
az Unióbizottság a legutóbbi ülésén (2018.
június 5-én) elfogadta a lemondást, és egyúttal kinevezte Sitkei Zoltán testvért az ADRA
Alapítvány ügyvezető igazgatójának. Sitkei
testvér, a Debrecen Fazekas Mihály utcai
Gyülekezetének felszentelt presbitere, hos�szú évek óta az alapítvány kuratóriumi tagja,
nemzetközi, segélyezési, katasztrófa-menté-

„Isten dicsőségére szolgálhatunk
a világnak”
Az alábbi rövid interjúban az ADRA Adventista Szeretetszolgálat Alapítvány újonnan
kinevezett ügyvezető igazgatója, Sitkei Zoltán
testvér megbízatásával kapcsolatos meglátásait, terveit ismerhetjük meg.
– Hogyan fogadtad az Unióbizottság kinevezését?
– Örömmel. Megtiszteltetésként élem meg,
hogy ilyen különös módon szolgálhatom
Istent. Családommal és barátaimmal a kinevezést megelőzően azért imádkoztunk, hogy
Isten mutassa meg az utat számunkra, és hálás szívvel fogadtuk a döntést.
– Kuratóriumi tag lévén jól ismered az
ADRA Adventista Szeretetszolgálat Alapítvány eddigi tevékenységét és jelenlegi
helyzetét. Hogyan értékeled, milyen szervezetet veszel át elődödtől?
– Több, mint 10 éve voltam kuratóriumi tag,
önkéntesként pedig már azelőtt is dolgoztam.
Voltak mélységek, amit megjárt a szervezet,
melyből elődöm sikeresen vezette ki az alapítványt, helyre állítva a bizalmat sokakban.
Az ADRA programjai, partnerkapcsolatai,
pénzügyi helyzete az utóbbi években stabilizálódott, így gyakorlatilag a szervezet
fejlesztésének irányait meghatározva kell
előrehaladnunk. Hiszem, hogy Isten vezetésével olyan utakat sikerül találnunk, melyek
megkülönböztetnek majd a többi hasonló
szervezettől, és Isten dicsőségére szolgálhatunk a világnak.
– Tervezel-e változtatásokat, és ha igen,
mely területeken? Illetve, milyen főbb célkitűzésekkel látsz neki a munkának?
– A meglévő, jól működő programokat és
kapcsolatokat tovább folytatjuk, hiszen ezek
jó alapot képeznek a szervezet számára. Átfogó stratégia kidolgozása mellett a kuratórium már korábban elköteleződött, melyet az
ADRA Irodával az előkészítéssel fogunk támogatni javaslat kidolgozásának formájában.

Sitkei Péter családjával
Szeretnénk, ha a jövőben nagyobb
hangsúlyt fektetnénk fejlesztési programokra – először belföldön, majd akár külföldön
is. Ez lényegében azt jelenti, hogy abban
segítünk az embereknek, hogy a magasabb
életminőség elérésében saját forrásaikat, erejüket használják hatékonyabban. Ilyen irányú
egyeztetések már elkezdődtek.
Továbbá szeretnénk az önkéntesbázisunkat is fejleszteni képzésekkel, helyi szintű
programok elindításával. A jelenleg rendelkezésre álló raktárkészletünket hatékonyan
használva keressük azon intézményeket,
csoportokat, akiknek a legnagyobb szükségük van a segély jellegű támogatásra, mely
kapcsolatokat ezután átadjuk a helyben munkálkodó önkénteseinknek, gyülekezeti tagjainknak.
Megjelenésünkben és tevékenységünkben igyekszünk erőteljes társadalmi jelenlétet biztosítani az egyház részére is, támogatva ezzel a küldetést, melyet Jézus Krisztus
bízott ránk.
– Mit üzensz a gyülekezeteknek, hogyan
segíthetik a munkádat?
– Először is szeretnék megkérni minden gyülekezeti tagot, hogy imáikban emlékezzenek

2

si, valamint szociális téren szerzett korábbi
tapasztalatait figyelembe véve nevezte ki az
Unióbizottság a vezetői feladatok ellátására.
Isten áldását kérjük mind Csapkó-Zohán
Tünde testvérnő további életére, mind pedig
Sitkei Zoltán testvér új szolgálatára. Kérjük,
imáinkban és aktív támogatásunkkal segítsük
továbbra is az ADRA Alapítvány szolgálatát.
Testvéri üdvözlettel:
Kommunikációs Osztály
meg az ADRA Alapítványról. Nagy szükségünk van Isten jelenlétére, az Ő bölcsességére a mindennapi döntések meghozatalában.
Csak ilyen háttérrel haladhatunk előre.
Előbb-utóbb szeretnék minden gyülekezetbe eljutni, minden lelkésszel egyeztetni.
Addig is, ha van bármilyen ötletük, szeretettel várjuk a megkeresést, illetve arra bátorítok
mindenkit, hogy nézzen körül a településen,
ahol lakik, abban a környezetben, ahol él, és
mérje föl, milyen szükségletek vannak. Mi
az, amire a legnagyobb szükség van? Mi az,
amire a meglévő források segítségével olyan
választ tudnánk adni, ami a megoldás felé vezeti az embereket? Ezen kérdések megválaszolásával olyan, kifejezetten helyi igényekre
adhatunk választ, ami kiemeli munkánkat.
A harmadik, hogy akit Isten Lelke indít
bármilyen jellegű felajánlásra – anyagi, tárgyi, önkéntes munka, ötletek stb. –, mindent
hálás szívvel veszünk, és a legjobb helyre
fogjuk eljuttatni.

NÉVJEGY
Születési hely és dátum:
Békéscsaba, 1977. május 26.
Iskolák: 1997–2001 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Főiskolai Kar, szociális munkás szak
munkaügyi előszakosodás, Nyíregyháza
Munkahelyek, munkakörök:
 2017– Blachere Illumination Hungary
Kft.: Területi képviselő; 2003–2017 –
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály,
Igazságügyi Osztály: pártfogó felügyelő,
mentor mediátor, tréner;
 2002–2003 – Menekülteket Befogadó
Állomás, Debrecen: mentor;
 2001– Hetednapi Adventista Egyház,
Debrecen: projekt menedzser (rövid távú
projektek teljes lebonyolítása 2001 és
2006 között, valamint 2015. év során).
Családi állapot: 2003-ban kötött házasságot
Gila Cecíliával. Gyermekeik: Sitkei Hanna
(2007), Sitkei Hunor (2010), Sitkei Regő
(2016)
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Kopp-Skrabski-díjat nyert
Mihalec Gábor
Dr. Mihalec Gábor adventista lelkész, párés családterapeuta kapta az idei Kopp-Skrabski-díjat, amit a neves orvos-szociológus
házaspárról, Kopp Máriáról és Skrabski
Árpádról neveztek el. A díjátadásra a közelmúltban alapított Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) épületében került sor június 4-én. Prof. dr. Kopp
Mária (1942–2012) 1968-tól kezdve olyan
témakörökkel foglalkozott, mint a klinikai
epidemiológia, pszichofiziológia és pszichoszomatika. Munkásságát több kitüntetéssel és díjjal jutalmazták a népegészségügyi
jelentőségű megbetegedések pszichoszociális, társadalmi, gazdasági és demográfiai
háttértényezői kutatásában elért tudományos
eredményeiért.
A Kopp Máriához kötődő Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány díjában
olyan szakembereket jutalmaznak, akik „kiemelkedő tevékenységet végeznek a társadalom lelki egészségéért, támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemléletért,
mások boldogulásáért, a kívánt gyermekek
megszületéséért.” A zsűritagok Engler Ágnes, a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének oktatója, a
Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom tudományos vezetője; Purebl György, a
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézetének klinikai igazgatóhelyettese; Réthelyi János, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának
igazgatója; Vigh József, a Három Királyfi,
Három Királylány Alapítvány operatív igazgatója, valamint Skrabski Fruzsina, az alapítvány elnöke és Skrabski Luca bíró voltak.
A díj indoklásában hangsúlyozták, hogy
Mihalec Gábor „saját példáján és munkáján
keresztül is mérhetetlenül sokat tesz a há-

zasság, a gyermekvállalás és a család értékének megerősítéséért és
megtartásáért”, valamint
„pár- és családterapeutaként több száz kapcso-

latot és házasságot mentett vagy alapozott
meg, de nemcsak a pároknak, hanem a családoknak és az egyedülállóknak is hasznos,
szakmai, de érthető tanácsokat tud adni.”
Felvezetőjében dr. Engler Ágnes hangsúlyozta, hogy kiváltságos azok szolgálata,
akiknek a foglalkozása a hivatásuk, és nem
csupán a munkájuk, és ezt látni rajtuk. Egy
bibliai parafrázisra építve elmondta, hogy
akik a családokért és a gyermekekért dolgoznak a szeretet jegyében, azok jó helyen
gyűjtik a kincseket.
A díj névadójának és Mihalec Gábornak
a pályafutása nem először keresztezte egymást. Prof. dr. Kopp Mária 2009-ben indította el a Tudományos Akadémia szárnyai
alatt a Népesedési Kerekasztalt, aminek
célja az volt, hogy többek között szociológusok, pszichológusok, pedagógusok, mérnökök, közgazdászok, szociális munkások
segítségével kutassa a demográfiai helyzet

javulásának feltételeit, és ezek megvalósulásáért lobbizzon. 2011-12-ben a Népesedési Kerekasztal egyik munkacsoportjába
meghívta a Ketten Együtt Házassági Műhely alapítóit, Mihalec Gábort és Csizmadia
Róbertet, hogy a párkapcsolati kultúrára és
családi életre felkészítő oktatási anyag kifejlesztésében működjenek közre.
A Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalmat 2009-ben indította útjára Kopp
Mária professzor asszony, hogy civil szerveződésként segítse a vágyott gyermekek
megszületését, miután kutatásai során azzal
szembesült, hogy sok pár szeretne gyermeket, vagy még több gyermeket, de különböző körülmények miatt ezt nem tudják bevállalni. Az alapítvány küldetésének tekinti,
hogy olyan feltételek létrejöttéért működjön
közre, melyek a gyermekek megszületését
segítik elő. Munkájuk, hogy ötleteket adjanak, és összefogják a társadalmi, kormányzati, tudományos szereplőket, hogy ez a cél
valósággá válhasson.
Kívánjuk, hogy Gábor szolgálata során
minél több házaspár és család tapasztalja
meg a kapcsolatok helyreállását, a szeretet
újra felfedezését, és ezeken keresztül rácsodálkozzanak arra az Istenre, aki maga a
Szeretet!
Csizmadia Róbert Csaba

Sikeres doktori fokozatszerzés
a Károli Egyetemen
Kormos Erik testvérünk június 12-én, egy
forró nyári napon, nyolc év kitartó kutatómunkája után sikeresen teljesítette doktori
szigorlatait, illetve sikeresen védte meg
doktori értekezését az Egyetem Doktori Tanácsa előtt.
Nyolc évvel ezelőtt testvérünk azzal a
céllal jelentkezett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Doktori
Iskolájába, hogy felvállaljon egy olyan kutatási témát, amely népszerűsíti az adventista írásmagyarázat módszereit, bemutatva
azt egy olyan tudományterületen keresztül,

amivel mind ez ideig alig foglalkozott valaki. Értekezése olyan
szavak magyarázatáról szól,
amelyek csak egyszer fordulnak
elő a görög, eredeti Újszövetség
szövegében. Az értekezés 518
oldalban, ami a szokásos terjedelem háromszorosa, mutatja be a görög
szövegek eddigitől eltérő elemzésének lehetőségeit.
Az értekezés témavezetője prof. dr. Balla
Péter volt, a Károli Egyetem rektora. Opponensek: dr. Pecsuk Ottó, a Bibliatársulat
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Kormos Erik testvér fogadja
a gratulációkat és jókívánságokat
Alapítvány elnöke, illetve egyházunk részéről prof. dr. Szigeti Jenő. A Doktori Tanács
bizottságának elnöke dr. Karasszon István
volt, az egyetemmel munkaviszonyban nem
álló külsős professzorok prof. dr. Szigeti
Jenő, illetve az Evangélikus Hittudományi
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Egyetem részéről dr. Bácskai Károly tanszékvezető egyetemi professzor.
A védésen az elnök méltatta egyházunkat, s elhangzott, hogy a „hosszú évtizedek
óta tartó jó testvéri kapcsolat” ismét egy tudományos teljesítménnyel gazdagodhatott.
A jelölt, Kormos Erik testvér, több mint egy

órán keresztül kapott különböző kérdéseket,
amelyeket a bizottság és a nyilvános hallgatóság előtt sikeresen válaszolt meg!
Testvérünk hivatalos doktorrá avatása
és doktori fogadalomtétele június 30-án,
de. 10.00 órai kezdettel lesz megtartva Budapesten, a Károli Egyetem Hittudományi

Karának (IX. ker. Ráday út 28.) II. emeleti
dísztermében, ünnepélyes istentiszteleti keretek között, amelyre mindenkit szeretettel
várunk!
ATF

Tanévzáró és ballagás
Tiborszálláson
Júniusban került sor a Tiborszállási Péchy
László Adventista Általános Iskola tanévzáró és ballagási, valamint a Tiborszállási
Nyitnikék Adventista Óvoda évzáró és ballagási ünnepségére.
Nyolc nagycsoportos gyermek vett búcsút óvodájától és kezdi meg tanulmányait
szeptemberben az iskolában. A „kisdiákokat” az intézmény vezetője, Fenyvesi Fe-

rencné búcsúztatta, majd az óvodások közös
évzáró műsorát a ballagó nagycsoportosok
búcsúzása követte, amely sokak szemébe
könnyet csalt.
Eseménydús évet tudhat maga mögött
az iskola is. Sok program és szombati ünnepély megszervezése után egy tanévzáró
ünnepséggel zártuk az évet. Az eseményt
megtisztelte jelenlétével Hegyes-Horváth
Géza TET elnök, Várhelyi Zoltán, a Má-

„Küldj el engem!”
Én is azok közé tartozom, akikre nagy hatással volt Janet és Jerry Page magyarországi
látogatása a 2017 elején megtartott Fiatalok
Jézusért Konferencián. Hitünket általában
értelmileg éljük meg, a személyes hitélet, a
személyes ima fontosságáról beszélünk, de
a gyakorlatban jóval fontosabbnak tartjuk a
gondolkozást, az igeolvasást. A Page házaspár megmutatta, hogy mindkettőre szükségünk van az életünkben, a nehéz krízisekben
az ima és a személyes hit segít.
A Page házaspár ajánlására Pavel Goia
lesz a következő ASI Konferencia vendége
(augusztus 23–26., Dürer Ház, Budapest),
aki velük együtt dolgozik a GK Lelkészi
Szolgálatok Osztályánál, imakonferenciákat

tészalkai Gyülekezet
lelkésze, Tulbura Gábor Tiborszállás polgármestere és Hiripi
Sándor Tiborszállás
alpolgármestere is. Az
Igét Hegyes-Horváth
Géza tolmácsolta, aki
az áldásokról beszélt és kiemelte, hogy milyen fontos részét képezik Isten
gyermekei életében az áldások.
A végzős diákokat, az iskola
tanulóit és vendégeit Kovácsné
Lengyel Andrea, az intézmény
vezetője köszöntötte, majd felelevenítettük a tanév élményeit,
amelyből jutott bőséggel.
Több új program is otthont
kapott az iskolában az elmúlt
évben, ilyen például a gombolyagfoglalkozás, a főzőiskola,
sportfoglalkozások, kertészeti és családi
életre nevelés szakkörök, valamint a gyerekek pénzügyi ismeretekkel is bővíthették
tudásukat. Igazgató asszony kiemelte, hogy
a programok által sok gyerek nyerhetett új
élményeket, amelyek gazdagították életüket. Miután bemutatásra kerültek az év élményei, megkezdődött a végzős diákok búcsúztatása, melynek során minden búcsúzó
nyolcadikos tanuló személyre szólóan kavezet és a Ministry magazin szerkesztője.
Sok személyes imatapasztalata van, bizonyságtevése már sokak életét megváltoztatta.
Nemrég jártam egy írországi, vidéki
gyülekezetben, ott beszélgettem az egyik
aktív taggal, szóba került az ASI Konferencia is. Mondta, hogy van egy javaslata az
előadóra, a kedvenc igehirdetőjét szeretné
javasolni – Pavel Goia-t.

pott egy „útmutatást”, egy bibliai idézetet.
Igazgatónő emlékeztette a tanulókat, hogy
milyen út van mögöttük. A világító lámpás
példázatát említette meg búcsúbeszédében,
és bátorította a tanulókat, hogy úgy éljenek
ebben a világban, mint világító lámpások,
akik fényt visznek mások életébe, megmutatják a helyes utat másoknak. Végül az iskola lelkésze, Csomó Hajnalka búcsúztatta
a nyolcadikos tanulókat. Az ünnepélyt az
iskola énekkara és a diákok versszolgálata
színesítette. Több tanulmányi díj került átadásra, illetve a végzős diákok Bibliákkal
lettek gazdagabbak, amely számukra is világító lámpás lehet az élet ösvényén.
A nyári szünet újabb élményeket tartogat a diákok és a nevelők számára egyaránt,
hiszen több táborban is jelen lesznek résztvevőként. Így élményekkel gazdagabban és
pihenten várjuk majd az új tanévet és az új
kihívásokat.
Csomó Hajnalka
iskolalelkész
Balla Lóránd, a Román Unió Kiadványok, Etnikai Csoportok, Prófétaság Lelke
Osztályainak vezetője is a vendégünk lesz,
az ő missziós tapasztalatokkal átszőtt előadásai is sok országban lelkesítették már a
testvéreket.
Mindkettőjüktől számos igehirdetés
megtalálható a YouTube-on.
Reményeink szerint zenei
élményben is részünk lesz, az elmúlt évhez hasonlóan a bózsvai
Zenei Tábor résztvevői egyik zárókoncertjüket az ASI Konferencia szombat délutánján tartják.
Várunk szeretettel téged is!
Ambrus András
ASI Magyarország Egyesület
asi-hungary.org
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Lelkészképzés a Cseh–Szlovák
Unióban magyar közreműködéssel
A Cseh–Szlovák Unió meghívására tartott
képzést Kormos Erik testvérünk Milovyban,
Csehországban az adventista írásmagyarázat
és identitás kapcsolatáról május 27–31-ig.
A képzésre testévünk még 2016-ban
kapott felkérést, két másik neves teológiai
tanárral együtt: Richard M. Davidson (And-

rews University, USA) a szentélytan néhány
érdekes sajátosságáról tartott előadásokat,
valamint Marcel Ladislav (Collonges, Franciaország) a tiszta és a tisztátalan teológiai
jelentőségéről beszélt a mai társadalom és
adventizmus vonatkozásában. Mindhárom
téma az adventista identitással függött ös�-

A három előadó
sze, annak modern teológiai kihívásait
vizsgálta, valamint a lehetőségeket, hogy a
jövőben milyen sajátságokra számíthatunk,
mi adventisták.
A képzésen az unió három egyházterületének több mint 110 lelkésze vett részt a
festőien szép Milovyban, a Cseh- és a történelmi Morvaország képzeletbeli határán.
Az előadások angol, illetve francia nyelven
hangzottak el.
-s -k

Wilson Paroschi
A következő negyedévi szombatiskolai
tanulmány szerzője
Wilson Paroschi brazil származású lelkész,
a teológia professzora, teológiai tanulmányait Brazíliában, az Egyesült Államokban
és Németországban végezte. Brazíliai tartózkodásom alatt, volt szerencsém személyesen is megismerkedni vele, így ebben a
rövid bemutatóban a biográfiai adatok helyett a vele szerzett személyes élményemet
szeretném elmesélni.

Paroschi testvér túlzás
nélkül az egyik legintelligensebb ember, akivel valaha
találkoztam. Nagyon nagy tudással rendelkezik a teológia
területén, amit a diákjainak
is igyekszik átadni, emellett
számos nyelven beszél, többek között portugálul, angolul, spanyolul és németül. Az
átlagos brazilok temperamentumához képest
őt egy végtelenül nyugodt, higgadt, kutató
és elmélkedő személyként ismertem meg.
Érdekességként elmondható, hogy nagyapja
Magyarországról vándorolt ki, és bár ő sosem tanult meg magyarul, többször járt már

Hír egy nagyszerű könyvről
Szűcsné Novák Mária: Hetven bibliai nőalak tűzzománc képe és története
A könyv szerzője és a művész, aki a tűzzománc képeket készítette, egy és
ugyanaz. Hosszú korszakot
fognak át azok a leírások,
amelyek a bibliai eseményeket kétség kívül erőteljesen befolyásoló nőalakokról szólnak. Ennyire
gazdag és szinte teljes
képet azonban – bár több
kezdeményezés,
kisebb
kötet is megjelent korábban – a bibliai nőalakokról mindeddig nem rajzolt
meg senki. Természetesen Éva az első ábrázolt asszony, aki minden ember ősanyja,

és Priszcilla az utolsó a
könyvben, aki a keresztény
misszió egyik áldozatos
életű hirdetője volt. Hetven
lányról és asszonyról írni
is nagyszerű cselekedet, de
mindhez egy-egy csodásan
megalkotott tűzzománc alkotás fotója társul.
A Székesfehérvári Vörösmarty Társaság adta ki
ezt az egyedülálló könyvet.
A könyvbemutató iránt,
amely 2018. június 12-én a
Vörösmarty Társaság székhelyén történt, igen nagy volt az érdeklődés, annyira, hogy sokan álltak a teremben.
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Budapesten, nagyon szereti
a várost, és a magyar nyelv
iránt is lelkesedik.
Mindig is nagy álma volt
magyarul tanulni, hiszen ez
a nyelv a gyökereihez köti,
így nagyon örült annak, hogy
személyemben egy anyanyelvi magyartanárra lelt egy
éven keresztül. Ezért, ha legközelebb Magyarországon jár, akkor nyugodtan üdvözölhetjük a gyülekezetben egy
hangos „Boldog szombatot!” felkiáltással –
remélem, hogy erre még emlékszik.
Demjén Évi
A művésznőt Bobory Zoltán, a Vörösmarty
Társaság elnöke kérdezgette. Minden egyes
válaszban egy hithű embert ismerhettünk
meg, aki a vágyáról beszélt: „Bár segítené a
könyv vagy a művészi ábrázolások az embereket, lányokat, asszonyokat vagy férfiakat
ahhoz, hogy közelítsenek Istenhez; szerezzenek vele élő és áldott tapasztalatokat!” A
művésznő által kiválasztott két ismert, új
protestáns ének is ezt a célt szolgálta, amely
a könyvbemutató estjén elhangzott.
A kötetet Steinbach József, a Református Egyház Dunamelléki Területének püspöke ajánló sorai vezetik be.
Szíves szeretettel ajánljuk bárkinek,
akit érdekel a Szentírásnak ez a vetülete. Ha
megfelelő érdeklődés mutatkozik, az Advent Kiadó beszerzi a könyvet a Vörösmarty
Társaságtól.
Egerváriné Kökényes Zsuzsa
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Időzavar Hódmezővásárhelyen
Nagy sikert aratott a 23. Hódmezővásárhelyi Ifjúsági Nap a környékbeli ifjak
körében. Száz fölötti létszámban vettek
részt rajta a többnyire Csongrád és Békés
megyei fiatalok, de a határon túlról is érkeztek, hogy erről a sokakat érintő témáról
(az időzavarról) gondolkozhassunk együtt.
A vendég előadónk ezúttal Horváth Gábor
(lelkész, addiktológus) volt, aki most járt
nálunk először, és egy igen érdekes témával készült. Gábor szenvedélybetegekkel
foglalkozik, olyanokkal, akik ugyan vágynak rá, hogy valamely rendszeresen folytatott káros tevékenységüket elhagyják,
mégis erősebb a belső késztetés, hogy azt
újra és újra megtegyék. Elmondta, hogy
nemcsak az alkoholra és a dohányra kell
gondolni, hanem például sokak életéből
rengeteg órát elvesz a televízióval és a
játékokkal eltöltött idő, illetve ráismerhettünk, hogy köztünk is vannak olyanok,
akik jóval több időt töltenek el a közös-

ségi médiával, mint amennyit helyesnek
tartanak. Megtudhattuk továbbá, hogy
a fiatalok körében nagy százalékban elterjedt az internetes szexuális tartalmak
„fogyasztása”, aminek elsősorban az az
oka, hogy bárki könnyedén hozzáférhet
a végtelen mennyiségű pornográf anyaghoz. Ennek elkerülésére nagy figyelmet
kell fordítanunk szülőként. A függőségeink nemcsak az életünket, egészségünket
károsítják meg, hanem a legtöbb időnket
is elveszik.
Az ifinap programjában
volt lehetőség más fiatalokkal
(és a régebb óta fiatalokkal)
is beszélgetni, ismeretségeket
kötni egy közösen elfogyasztott ebéd mellett. A programot
nagyban színesítették a vendégek szolgálatai is, amelyekből nem volt hiány. A délutáni istentisztelet után a helyi
gyülekezet épületében láttuk

Ifjúsági hétvége Nemesvámoson
Különleges
szombaton
vehettünk részt május 26án. Az előadónk Poenariu
Gelu volt, akit Palotás
Kristóf tolmácsolt. Gelu a
Román Unió Dél-erdélyi
Egyházterülete Ifjúsági
Osztályának vezetője, aki
az adventista identitásról
és a Z generációról beszélt.
Elmondta, hogy miként kell kezelni és elfo-

vendégül a sokaságot, akiknek – a nap
egyik témájához, az internetfüggőséghez
kapcsolódva – egy számítógép és internet nélkül játszott netes játékkal, egy kör
Honfoglalóval készültünk. Ezt követően
a már-már éhező fiatalság a nap zárásaként ismét jó társaságban fogyaszthatott el
egy-egy szelet pizzát.
Az ifinapot gazdagon megáldotta Isten, mindenki jól érezhette magát és sokat tanulhatott. Legközelebb ősszel kerül
megrendezésre ez az alkalom, amelyre
sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Szabó Gábor

gadni ezt a korosztályt, illetve azt, hogy
mire van szükségük ahhoz, hogy Istenhez
közel kerüljenek.
Sokat énekeltünk és még többet beszélgettünk egymással. Áldásos és örömteli volt ez a szombat!
Este Balatonfüreden voltunk. Egy
kalandos és mély lelki tartalmú játékban vettünk részt. A nap végét pizzával
és fagylalttal zártuk. Nagyon jól éreztük
magunkat. Reméljük, még több hasonló
szombaton vehetünk majd részt!
F. B. Orsolya

Istennek RÁD van szüksége!
Ifjúsági napot tartottunk Debrecenben
2018. június 16-án. A program célja az
volt, hogy a fiatalokat, elsősorban az
egyetemistákat szólítsuk meg és a Krisztustól kapott küldetésben erősítsük meg
őket.
A körzet gyülekezeteiből Újfehértóról,
Hajdúböszörményből, Hajdúhadházról, de
még Gödöllőről is érkeztek fiatalok.
Igyekeztünk minél több fiatalt bevonni a szolgálatokba, melyet örömmel
elfogadtak. A zenei szolgálat terén is igen
sokszínű repertoárban volt részünk, mivel
a BlesSings énekegyüttes, a debreceni
kórus, és az erre a napra alakult női kar
is dicsérte Istent. Az igei gondolatokat

Palotás
Kristóf
osztotta meg velünk, melyben arról prédikált, hogy
Istennek RÁD van
szüksége.
A délutáni istentisztelet alkalmával a misszióról,
a küldetésünkről
beszélgettünk csoportokban, és osztottuk meg egymással
ezzel kapcsolatos véleményünket.
Majd ezt követően Debrecen Nagyerdőre mentünk ki, és tehettük próbára képességeinket egy lelki kalandpályán.
6

Az egész nap áldásos volt nemcsak a
fiatalok, hanem más korosztály számára is.
Sitkei Zoltán
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Balassagyarmaton 27-en
Rendhagyó alkalmak a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben – I.
A március 29-ei húsvéti istentisztelet alkalmával három hittestvéremmel és 27
fogvatartottal közösen megtapasztalhattuk
Jézus szeretetét.
Áldásos alkalom volt. Közösen dicsőíthettük mennyei Atyánkat versszolgálatokkal, énekszolgálatokkal, valamint
a Jézussal járás – olykor könnyű, olykor
rögös, nehéz – útját osztotta meg velünk
Csilla testvérünk, aki verseiben tudja leginkább bemutatni Jézus szeretetét. Vele
szerzett tapasztalatait szép virágcsokorba
kötötte: elmesélte megtérése, betegsége és
gyógyulása történetét.
Dicsőítésünk fontos részét képezték
a versek, melyekből hat hangzott el, két
szerző tollából: egy fogvatartott (R.O.),

illetve Tótok Csilla szerzeményei. A versszolgálatban
három elítélt is részt vett,
majd Csilla, és jómagam is
egy-egy költeménnyel tettük
ünnepélyessé az alkalmat.
Nagy Attila László, Balázs Ervin,
A legmeghatóbb az volt
Tótok Csilla és Ömböli Krisztián
számomra, amikor átélhettem, hogy a mi drága Jézusunk nem személyválogató. Nála nem lelkeknek, akik ezen a nyelven értenek.
számít bőrszín, származás, rang; nem Nem utolsósorban köszönöm Krisztián
számít vallás; nem számít a bűn, az ítélet lelkész testvéremnek, hogy az Ige szavait
súlya; nem számít, milyen fajhoz tartozol. „kánaáni” nyelven is megnyitotta mindaKöszönetet mondok Ervin testvérem- zon szomjazó lelkek számára, akik ezen a
nek, aki egyszerű, minden nemzet nyel- nyelven értenek.
vén érthetően szólta az Igét, és szórta az
Ige drága magvait mindazon szomjazó
NAL

Segélykiáltás és segítség
Göncön
Egy, a gönci gyülekezetünk szomszédságában élő család kért segítséget a KerSong együttesünktől, hogy tartsunk kon-

certet rákos beteg családtagjuk megsegítésére. Június 9-én este telt házzal kezdtük
a koncertet Göncön, a Diákotthon szépen
berendezett ebédlőjében. Sajnos, a műve-

lődési ház állapota miatt
ott nem lehet minőségi
programot tartani, emiatt izgultunk is egy
kicsit.
A 1,5 órás koncerten
szokásunknak megfelelően
keresztény dicsőítő énekek
különböző stílusú, modern
felfogású feldolgozásai hangzottak el. A koncert félidejében helyet kapott Isten Igéje
is: Kormos Erik lelkész testvérünk tartott áhítatot „A kegyelem érintése” címmel.
A koncertet nemcsak nagy siker és
vastaps követte, de hála az Úrnak, vala-

Pünkösdi közönségtalálkozó
a balassagyarmati börtönben
Rendhagyó alkalmak a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben – II.
Május 17-én a pünkösdi istentisztelet alkalmával két hittestvéremmel és 27 fogvatartottal közösen megtapasztalhattuk a
Szentlélek jelenlétét.
Ünnepi istentiszteletünkön az „Új
esély” című filmet néztük meg közösen az
elítéltekkel, miután alkalom nyílt arra is,
hogy a film rendezőjével beszélgessünk.
Először Krisztián lelkész testvérem kér-

Nagy Attila László, Ömböli Krisztián Gyula
és Czeily Tibor

A segélykoncert szolgálattevői: a KerSong
együttes tagjai és Kormos Erik lelkipásztor
mivel több mint 270 000 Ft-ot tudtunk
gyűjteni és a családnak átadni!
Zenekarunk sikerét fémjelzi, hogy a
nyárra már több koncertmeghívásunk is
van, többek között a híres zeneszerzővel,
Pintér Bélával is fogunk együtt zenélni!
Istennek legyen hála, amiért bevont
művébe és lehetővé tette, hogy mi is részt
vegyünk abban, amikor Ő adni akar!
-s -k
dezte Tibort a film ötletéről, illetve megvalósításáról.
Megható volt számomra Tibor testvérem megtérésének története a sportkarriertől egészen a filmkészítésig. Többször
visszatért életének nagy tanulsága úgy a
film, mint a beszélgetés során: ha győzni
akarsz, akkor először veszítened kell…
Jó volt megtapasztalni azon őszinte
kérdések áradatát, amelyeket az elítéltek
intéztek Tibor testvérünkhöz. Áldásos
alkalmunkat Krisztián záró imádságával
fejeztük be.
Gondolataimat egy elítélt szavaival
zárom: „Mikor lesz a következő?”
NAL
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Évzáró raji tábortűz Kecskeméten
2018. június 16-án este a 431. számú
Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat Kecskeméti Kova Raja évzáró tábortüzet szervezett az egyik őrsvezető gyönyörű szép tanyáján. 5 őrsben, 24 gyerek
és 10 felnőtt érkezett az eseményre.
Az izgalmas, erdőn-mezőn át vezető,
útjelekkel kirakott bevezető ösvényen a
cserkészet alapítójának, Baden Powell
életének egy-egy meghatározó állomásával ismerkedtek meg az őrsök. A tábortűzig a nagyobbak számot adhattak frissen szerzett cserkésztöri tudásukról, majd
mindenki felfedezhette a hatalmas parkosított területet.
A tábortűz BiPi életével folytatódott,
és – nagy meglepetésre – megérkezett közénk Baden Powell személyesen (Árvai
Tamás). A közöttünk folyó kommunikációt segítve jelen volt BiPi csinos titkárnője

fordítóként (Ambrus Anett),
aki öltözetét tekintve láthatóan
nem készült a természetközeli
terepviszonyokhoz – és a cserebogarak is üldözőbe vették
szegényt, ami okozott némi
derültséget a gyerekek körében.
Sok vidám pillanat részesei lehettünk,
amikor az 5 őrs tábortűzi számát láthattuk. Különböző nyári tábori jelenetek elevenedtek meg előttünk, ahol néptáncos,
forma 1-es, focis, úszkálós vagy épp ejtőernyős közegbe csöppentünk. A vidámság
mellett persze komoly dolgokról is volt
szó, amit reméljük, minden gyerek magával vitt emlékeiben.
Ezzel az eseménnyel zártuk le a Kecskeméti Kova Raj megalakulása utáni első
féléves őrsi munkát, és nagy izgalommal

készülünk a nyári nagy cserkésztáborra
(ANT-Vácrátót).
A cserkészet eddig is sok örömet, tapasztalatot és sok kihívást is tartogatott
számunkra, de amíg érezzük Isten vezetését és jelenlétét, addig bátran megyünk
előre. Azt kívánom, hogy sok helyen
tapasztaljátok meg, milyen nagyszerű a
cserkészeten keresztül is a gyerekekért
munkálkodni.
Ambrus Gyöngyi
rajvezető

Farmoson járt a Terézvárosi
Gyülekezet gyermekkórusa
2018. május 26-án Farmosra látogatott el
a Terézvárosi Gyülekezet gyermekkórusa.
A gyülekezet nagy örömmel várta a kórust, a gyerekek pedig szintén érdeklődéssel indultak a találkozóra, amire nagy
szorgalommal és lelkesedéssel készültek.
A kitartó felkészülésnek be is ért a
gyümölcse. A szépen csengő énekeket
sugárzó örömmel fogadta a hallgatóság.
Néhányak szemébe még örömkönnyeket
is csalt a gyerekek tiszta éneke és a dalok
szívhez szóló szövege. A gyermekkórus
Istent dicsőítette énekével, de örömmel
hallgattuk még az egyik fiatal hegedűszólóját, valamint a megható versszolgálatot

a csapat legifjabb tagjától, a
még óvodába járó kislánytól.
Az istentisztelet után a
Farmosi Gyülekezet barátságos és szívélyes fogadtatással
várt mindenkit közös ebédre, ami közben
felszabadultan beszélgettünk és ismerkedtünk egymással, tapasztalatainkról beszélgettünk.
Valóban boldog szombatot töltöttünk
együtt. Megismerkedtünk olyan testvérekkel, akikkel még nem találkoztunk, a
szolgálat közben közelebb kerültünk Istenhez és valóban egymáshoz is. Mindannyian úgy éreztük, hogy szükségünk

Gyermekbemutató Balatonfüreden
Öt gyermekkel ajándékozta meg az Úr a
Balatonfüredi Gyülekezetet az elmúlt időszakban. Meg is telt a fél imaház a gyermekbemutatóra Liza, Alexander, Johanna,
Olivér és Ábel szeretteivel, családtagjaival.
Három kedves házaspár egy időben
döntötte el, hogy a gyülekezet színe előtt
Isten oltalmába helyezi kicsinyeit, s egyben mennyei segítséget kérnek a gyermeknevelés szép, felelősségteljes szolgálatához. A gyülekezet a fogadalomtétel
alkalmával boldogan fejezte ki támogatását a szülők felé, s az Úr előtt fogadta:
„Ígérjük, hogy támogatunk benneteket
imáinkkal, gyülekezeti programokkal és

növekedést biztosító gyülekezeti légkörrel!” Isten áldja meg a szülők és a gyülekezet fáradozásait!

van az ilyen különleges találkozókra,
amikor örömet vihetünk más gyülekezet
életébe is.
A Terézvárosi Gyermekkórus következő nagy eseménye szeptember 22-én
lesz, amikor gyerekkórus-találkozóra szeretettel hívjuk ér várjuk más gyülekezetek
gyerekkórusait!
Nagypál-Roller Barbara
Minden szülő különlegesnek érzi
gyermekét. Minden anya és apa szeretné,
ha boldog és kiegyensúlyozott gyermekkort, gondtalan jövőt tudna biztosítani a
felnövő gyerekeknek. Hogy meglepődött
Mária és József is, amikor meghallották,
hogyan tanítja a gyermek Jézus kora akadémikusait a templomban (Lk 2:46–47).
A felnőtt Jézus Krisztusból mégsem lett
a Szanhedrin tagja, Júdea királya, római
politikus vagy nagynevű feltaláló, „csak”
megváltotta az egész világot. Minden
gyermek Isten különleges csodája, egyedi
Isten-tervezte életúttal.
Érdeklődéssel kísérjük figyelemmel
az „ötök” fejlődését. Isten óvja őket,
egyengesse útjukat!
Kalocsai Tamás
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Keresztség Kiskunhalason
Bensőséges testvéri közösségben követte
Tünde azt a krisztusi példát, mely szerint
„így illik nékünk minden igazságot betöltenünk.”
Gondos, szerető, talentumaikat kamatoztató testvérek tették ünnepélyessé a május 19-i eseményt, ahol Isten és
Frankné Galló Tünde szövetségkötésének
lehettünk tanúi. Az igehirdetés, a kórusok
szolgálata, és a szavalatok méltóan dicsőítették Istenünket.
Tündét a keresztségre készítette:
Tokics Péter, Kis István lelkészek, és
Faddi Zoltán a Kiskunhalasi Gyülekezet
vezetője. Istenhez közel vezették, és sokat köszönhet Cserbik Attilának és Hites Gábornak, akik az évek során közös,
nagy beszélgetésekben mélyítették Tünde
Istenhez fűződő kapcsolatát. A keresztségi

igehirdetést Hites Gábor lelkész tartotta.
A bemerítést Kis István, a gyülekezet lelkésze végezte. A kiskunhalasi testvérek
szervező, előkészítő munkájában, majd
pedig az ünnepség megtartásában a Bajai,
Kiskőrösi és a Ráckevei Gyülekezettől
számos segítő testvér érkezett, hogy ezt
a halasi kicsi gyülekezetet erősítsék abban, hogy a megjelenő családtagok és a
meghívott vendégek bepillanthassanak
keresztény, közösségi életünkbe. Hálásak
vagyunk a szolgálatot vállalóknak, és köszönjük a munkájukat.
Az ünnepségen elhangzott visszajelzés alapján reméljük valóság, amit egy rokon hölgy megállapított. „Látom, Tünde,
jó helyre kerültél. Jó neked, hogy ilyen
sokan szeretnek.”
Faddi Zoltánné

Tóparti piknik Jézussal
Lenyűgöző történet, azt hiszem a legjobb
arra, hogy egy hosszú tanév után a hittanórák sorát lezárjam. Ha kimondom ezt a
szót, hogy rendhagyó hittanóra, minden
tanuló tudja, hogy egyedül a Bibliáját kell
hoznia, más egyéb nem szükséges, de főleg a tankönyv nem.
Még be sem csengetnek, a lányok már
a tanteremben várnak. Hamarosan elárulom nekik, az iskola udvarán tartjuk az
órát, a halastó mellett. Nagyszerű helyszín, hiszen a mai történetünk is éppen
egy tó mellett játszódik.
Leterítem a plédet a frissen vágott
fűre, nem szólok, csak pakolok ki szépen
sorjában a padra.
– Piknik lesz? – kérdezik.
– Igen! Bibliai piknik! – mondom.
Előkerül a narancslé, a tonhalas pirított kenyér sajttal, fűszerrel megszórva.
Apró ajándékok is kerülnek az asztalra:
pici dobozkák kövecskével, világító kövek, szalaggal átkötött idézetek és kagylók, mivel közeledik a nyár. Választhatnak belőle, ajándék. Még a szünetben
egyik diákom a kezembe nyomott egy
belga bonbont, amelyben tengeri állat formájú, barna és fehér csoki van. Erre soha
nem gondoltam! Micsoda meglepetés!
Köszönöm Istenem, ahogyan odafigyelsz
életünk apró, szép részleteire is!
– Micsoda összhang, tanár néni! Tengeri csillagok és kagylók – mondják a
lányok –, és mindez megismétlődik csokiból is! Kezdetnek nem rossz!
– Egyszer van ötödikben utolsó, rendhagyó hittan óra! – mondom és közben
kacsintok egyet.

Ők szürcsölik a narancslevet,
szívószállal próbálják kikaparni a
dobozba olvadt csokit, én pedig
arra gondolok, a díszlet sikerrel
járt, de ha az órát nem tudom megtölteni tartalommal, kár a gőzért.
Kiosztom a szerepeket. Van
közöttük egy Simon nevezetű
leányzó, ő lesz Péter, aztán Jézus és János, valamint a többi öt tanítvány. Előbb
elmondom röviden a történtet János evangéliumából, majd felolvasom ugyanezt.
Ezután következnek ők, kérdéseket szegezek feléjük, mert szeretném megtudni,
mi a véleményük.
A történet egyike a feltámadás utáni
eseményeknek. Egyik nap, amikor a tanítványok a Tibériás-tónál egész éjszaka
eredménytelenül próbálkoztak a halfogással, megjelent egy férfi a parton. Az idegen ennivalót kért a halászoktól. Később
azt tanácsolta, hogy a hálót ne a bal, hanem a jobb oldalra tegyék, mert ott lesz
bőséges a halfogás. János apostol, aki a
legközelebb állt Jézushoz, felismerte Őt,
Péter apostol pedig örömében beugrott a
vízbe, és amilyen gyorsan csak tudott, kiúszott a partra. Az evangélista tudósítása
szerint a kifogott halak száma pontosan
153 volt, de a háló nem szakadt el.
A leglenyűgözőbb rész, amikor Jézus
a parton vár és figyeli, hallgatja a tanítványok beszélgetését, csalódásaikat, reménytelenségüket, majd tüzet gyújt, és
reggelivel várja az elcsigázott halászokat.
Ez a Jézus-kép számomra az eddigi szenvedő áldozathoz képest merőben újszerű.
Isten Fia feltámadása után segít egy elke9

seredett, gyászoló csoporton, akik a legjobb barátjukat veszítették el. Otthagyja a
mennyet, és visszatér a földre csak azért,
hogy pár éhes és pénztelen tanítványon
segítsen, parázson halat és kenyeret süt.
Isten Fia vágyik egy közösségre, egy csapatra, akikért kész áldozatot hozni.
Tágra nyílt szemmel hallgatták a történtet, csodálkoznak, miért volt fontos Jézusnak még a tanítványok gyomra is?
János evangéliumában nyomon követhető, miszerint a tanítványok közül
senki nem merte Őt megkérdezni, hogy
kicsoda. Az én kérdésem pedig ez: Te, ha
ott lettél volna a Tibériás-tó partján mint
az egyik tanítvány, mertél volna kérdezni
Jézustól bármit is, s ha igen, mégis mit?
 Hogyan sikerült Jézusnak kenyeret és
halat szerezni?
 Hogyan gyújtott Jézus tüzet?
 Milyen érzés volt Jézusnak meghalni?
A halál az tényleg csak alvás?
 Te vagy az Jézus, nem hiszem el…?!
És elszaladtam volna.
Így telt az utolsó hittan óra, amikor
megelevenedett egy régi Jézus-történet,
ott a Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola halastavának partján.
Szőllősyné Nagy Annamária
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Frissen végzett cserkésztisztjeink
Uniós cserkészvezetőnk, egyben a 431. Huenergardt János Frigyes cserkészcsapat
parancsnoka, Kassai Csaba és felesége, Gizi (lásd a képen balról) adventista
cserkészvezetők közül elsőként szerezték meg a legmagasabb cserkészvezetői képesítést.
Az egész Kárpát-medencéből kilencedmagukkal végezték el a Magyar Cserkészszövetség
2017/2018-as cserkésztisztképzését május 11-én. Velük készítettem ezt az interjút.
– Miért jelentkeztetek erre a képzésre?
Csaba: Megszoktam, hogy úttörőként megyek
előre. Ösztönzött, hogy voltak, akik hittek
bennem. Jó lehetőségnek tűnt ez a képzés arra,
hogy gazdagítsuk az adventista cserkészetet, és
egyúttal növeljük annak súlyát a Szövetségen
belül. Meg aztán amúgy is rám fér a tanulás. 
Gizi: Szerettem volna jobban átlátni a szövetség működését. Ezen kívül fontosnak tartottam, hogy közülünk is kerüljenek ki végre
cserkésztisztek. Vezetői találkozókon a segédtiszti nyakkendő „szériafelszerelés". A tiszti
nyakkendő ehhez képest olyan „extra", ami elismerést szerez a viselője által képviselt egész
közösségnek.
– Mit vártatok tőle, és abból mi teljesült?
Cs.: Két dolgot feltétlen vártam tőle: kapcsolatokat és szélesebb látókört. Mindkettőt
megkaptam. Olyan cserkészvezetőkkel ismerkedhettünk meg és tanulhattunk együtt, akik
az általunk eddig ismert csapatszint fölötti:
regionális, országos vagy akár nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek. A kiképzőkkel és
a résztvevőkkel jó barátságok alakultak ki. Az
oktatás és a kötetlen beszélgetések révén pedig
mindnyájunk látóköre szélesebbé vált.
Mi kitekintést kaptunk pl. a Cserkész
Világszervezetre, a hazánkon kívüli magyar
és nem magyar cserkészetre, a hazai ifjúsági
szervezetekre, ők pedig általunk ráláttak az adventista hitre és cserkészetre.
G.: Én azt vártam, hogy a részvételünk révén
hatékonyabbá válik az együttműködésünk a
Szövetség nem adventista többségével. Az eddigi tapasztalatok szerint ez így is lett.
– Hogyan zajlott a képzés?
G.: Ez egy több hétvégéből álló, egy tanéves
képzés. A képzés módszertana változatos: vegyesen elméleti és gyakorlati, sok csoportos
megbeszéléssel, nagy hangsúlyt fektetve a csapatmunkára.
Cs.: A hétvégi időpontok miatt számunkra a
szombaton állt vagy bukott a képzés elvégezhetősége. A Cserkészszövetség vezetői rendkívül figyelmesek és segítőkészek, de nyilván
nincsenek 100%-ig tisztában a határainkkal.
Ebből fakadóan akadtak kihívások, sokat
imádkoztunk és egyeztettünk. Nem könnyítette
meg a helyzetüket, hogy a péntek estétől vasárnap kora délutánig tartó alkalmak java része
értelemszerűen szombatra esik. Ezért velünk
– rendhagyó módon – mindig előre egyeztették a programot, hogy mi az, ami a tervezettből
számunkra szombaton „ehető", és igyekeztek
úgy intézni, hogy ami nem, az szombat naple-

mente utánra kerüljön. Ha ez mégsem sikerült,
azon a képzési blokkon nem vettünk részt. És
természetesen délelőttönként gyülekezetbe
mentünk. Összefoglalva: a szombatból együtt
voltunk a társasággal a reggeli és esti áhítatokon, étkezésekkor és a délutáni képzéseken,
ha azok témáját összeegyeztethetőnek ítéltük
a szombattal. (Ahogy gyülekezeti képzések
is szoktak lenni szombat délutánonként, teljes
összhangban Ellen White tanításával.)
De ami a legfelemelőbb
volt számomra, amiben én Isten jelenlétét láttam: több ízben
megkaptam egész hétvégére a
képzést szervesen átszövő lelki
program vezetését (zászlószertartások, áhítatok, étkezések
előtti felolvasások...). Ezek a
szombatok egészen felemelők voltak számomra. És még
hónapok múlva is sok pozitív
visszajelzést kaptam, hogy mit
jelentett a többieknek egy-egy
igehelyhez fűzött gondolat,
vagy hogy a hozzá kapott egyegy jelképet még mindig őrzik.
– Mi tetszett benne nektek a legjobban?
Cs.: A kialakult barátságok és az előbb említett
lelki feltöltődés, amit másoknak adhattam, és
általa én is üdülhettem.  És persze a nagyszerű képzések és remek gyakorlati feladatok.
G.: Nagyon tetszettek a képzés során kapott
kreatív feladatok és a megoldásukhoz szükséges csapatmunka. Az is nagyon jó volt, hogy
új barátságokat köthettünk, és hogy képviselhettük a hitünket.
– Min változtattatok, változtattok a képzésen kapott tudás alapján?
Cs.: Volt egy nagyobb horderejű dolog, ami
végigkísérte a képzésünket: csapatunk a tavaly tavaszi kb. 60 főről őszre 80-85 főre, télre
pedig már 150-160 főre nőtt. Ez új szervezeti
felépítésért kiáltott, hogy a csapat működése
átlátható legyen, és alegységeinek, a rajoknak
további fejlődési lehetőséget biztosítson. Ennek a rendszernek a felépítése végigkísérte a
képzési időnket, és a frissen szerzett ismereteinket, tapasztalatainkat rendszeresen beépítettük ebbe.
G.: Az eddig végzett munkánkat kiegészítendő
nagyobb hangsúlyt fektetünk csapatunk tagjainak képzésére és aktivizálására.
– Miért tartjátok fontosnak, hogy az adventista cserkészvezetők részt vegyenek a szövetség képzésein?
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Cs.: Egy önkéntes szervezetben, mint a cserkészet – de egyébként az egyház is ilyen –,
nagyon fontos szerepet játszanak a személyes
baráti kapcsolatok. Ezek nélkül a csapatok elszigetelődnek, belterjessé válnak, és hanyatlásnak indulnak.
De számunkra nemcsak az fontos, hogy
mi ismerjünk másokat, hanem missziónk
szempontjából az is, hogy minket ismerjenek
és jó hírnevünk legyen. A magyar társadalomban az adventisták aránya tízezrelékben mérhető, ugyanakkor a Cserkészszövetségnek 1%át adjuk. Így sokak számára mi vagyunk azok,
akiken keresztül először találkoznak hitünkkel.
Mindkét előny a képzéseken való részvétellel
érhető el leghatékonyabban.
G.: Ennek egy másik vetülete, hogy minél
több regionális és szövetségi szintű vezető és
minél több kiképzőgárda találkozik adventista

cserkészekkel, összességében annál hatékonyabban tudjuk képviselni hitünket és tudunk
érvényt szerezni nézeteinknek.
Ha jobban megismerjük egymást, mindkét
oldal részéről leomlanak az önkéntelen előítéletek, és jobban tudunk együtt dolgozni, amivel mindkét fél csak nyer.
És ne feledkezzünk meg a képzések tulajdonképpeni céljáról, arról, hogy módszertanilag és emberileg egyaránt jól felkészült
fiatalok és felnőttek foglalkozzanak a gyülekezeteink vonzáskörzetébe tartozó gyerekekkel!
– Mik a további terveitek?
Cs.: Mindenféleképpen szeretném tovább
szolgálni az adventista cserkészetet. Az adventista csapatok közti összefogást fontosnak tartom, de szorosan a Cserkészszövetséggel és az
azt alkotó többi csapattal. Olyan módon, ami
minden felet gazdagít.
G.: Segíteni az adventista cserkészetet.
– Valamennyi adventista cserkész nevében,
köszönésünkkel kívánok hozzá: Jó munkát!
Dr. Hegyi Márton
cserkész segédtiszt,a Tábortűz Adventista
Cserkészközösség elnök
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Búcsúzunk...

„… mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy Ő az én nála letett kincsemet
meg tudja őrizni ama napra” (2Tim 1:12).
A temetési szolgálatot Szilvási András, a
Gyömrői Gyülekezet lelkésze végezte. Emléke kísérni fog bennünket, és hisszük, hogy
találkozhatunk vele Isten Országában.
Sz. A.






Kövesi Józsefné
sz.: Egyed Eszter
1935–2018

Fenyvesi Géza
1935–2018
Fenyvesi Géza 1935. április 13-án született
Hajdúhadházon. Szülei Precsina Géza szabómester és Csonka Sára földműves. A család
nagy szegénységben, de tisztességben és szilárd hitben élt.
Szülei úttörő adventisták voltak Hajdúhadházon. Géza is ebben a hitben nőtt fel és
1950-ben – amikor a hit megélése egyre nehezebb lett – 15 éves korában kötött szövetséget
Megváltójával. Hitéért meg kellett küzdenie,
hiszen abban az időben nehéz volt a szombatot megünnepelni. Fiatalon került Budapestre.
Nőtlenként munkásszállón lakott. Küzdelmes,
becsületes, istenfélő életet élt. Munka mellett
leérettségizett és szakács szakmát szerzett.
36 éven át a zsidó konyhán dolgozott, előbb
konyhai kisegítőként, majd szakácsként.
Önszorgalomból tanulta a német nyelvet,
ez a kötődése végigkísérte az életét. A másik
kötődése a gyülekezeti énekek szeretete és a
harmóniumozás volt.
1957-ben kötött házasságot Deák Juliannával, majd hamarosan Gyömrőre költöztek.
Házasságukból egy fiú, Tibor született. Az
élet úgy hozta, hogy 1975-ben elváltak, a második felesége pedig meghalt. Rózsikával özvegyemberként ismerkedett meg, és 20 évvel
ezelőtt házasságot kötöttek.
Lelkes szolgálata, gondoskodó precízsége
nagyszerű példa volt a Gyömrői Gyülekezetben. Mint a bibliatanulmány zenei felelőse és
orgonistája, még a kórházi ágyról is igyekezett
hűségesen ellátni feladatát.
A múlt év decemberében kórházba került, és már nem térhetett vissza családjához
és gyülekezetéhez. Mások felé mindvégig
bizakodó volt, de belül készült a távozásra.
Kórházi ágyán számot vetett életével, és még
arról is gondoskodott, hogy kedvenc énekei jó
bizonyságot tegyenek hitéről a temetési szertartáson is.
2018. március 2-án, egy műtétre várva,
a boldog feltámadás reményében adta vissza
életét Teremtőjének. Életét Pál apostol hitvallásával lehetne egy mondatban összefoglalni:

Demeter Imre
1935–2018
2018. március 8-án búcsúztunk Cegléden
Demeter Imre bácsitól, gyülekezetünk legidősebb tagjától.
Imre bácsi 1935-ben, Tiszakécskén született egy vegyes vallású (katolikus, református) családba. Korán érdekelni kezdte a hit,
de az első közösségben, a reformadventisták
között, nem találta meg a helyét. Elbeszélése
szerint kizárták, mert motorral ment haza a
munkából.
1960-ban kötött házasságot Marika nénivel, aki viszont nagyon szeretett motorozni.
A Hetednapi Adventista Egyházhoz is felesége vezette el, és miután elfogadta az egyház
hitelveit, 1972-ben meg is keresztelkedett.
Két gyermeke született, Imi és Betti.
Imre bácsi akin tudott, segített, mind
lelkileg, mind – ezermesteri képességeiből
kifolyólag – fizikailag, és a gyülekezetben is
nagyon fontos szerepet játszott. Sok helyre
járt prédikálni.
2010-ben kezdődő betegsége lassú leépüléséhez vezetett, míg végül 2018. február
27-én elaludt az Úrban.
A gyászszertartáson Deák Judit prédikált
arról, hogy Isten megbocsátása és szeretete
milyen mély és átható, és Imre bácsi is ebben
a kegyelemben növekedett, és ez a kegyelem
biztosítja számára az örök életet is.
Á. T.






„ És ímé hamar eljövök; és
az én jutalmam velem van…”
(Jelenések 22:12)
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2018. április 30-án búcsúztunk Kövesi Józsefné, Egyed Eszter testvérnőnktől, a nemesvámosi temetőben.
Eszti néni 1935. január 15-én született
Nemesvámoson, egyszerű, földművelő család egyetlen gyermekeként.
Már fiatal korában látszott, hogy men�nyire érzékeny a szépre, a jóra és mennyire
nem közömbös számára a másik ember sorsa.
A Biblia igazságait felismerve egészen fiatalon fogadta el szerető Megváltója hívását, és
lett a Hetednapi Adventista Egyház nemesvámosi gyülekezetének tagja.
Férjével, Kövesi Józseffel, 1955. május
22-én kötöttek házasságot. Az Úr négy gyermekkel ajándékozta meg őket.
A megélhetés nehézségi ellenére sohasem zúgolódott. Örömét lelte abban, ha
családjáról gondoskodhatott. Sütött, főzött,
végezte a ház körüli munkákat. Kertészkedett, vagy a kis gazdaság nehéz munkáit
végezte. Mikor megkérdezték tőle, hogy képes erre az emberfeletti küzdelemre, mindig
kedvenc igéjével válaszolt: „Mindenre van
erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”
(Fil 4:13).
Míg ereje engedte, hűségesen látogatta
gyülekezetét, szombatról szombatra szívesen
hallgatta Isten Igéjét. Az elmúlt télen aztán
egészsége fokozatosan romlani kezdett.
Többször volt kórházban, a leépülés megállíthatatlannak bizonyult.
Szívében a feltámadás boldog reménységével, betelve az élettel, 84 éves korában, férje, gyermekei és unokái jelenlétében csendben elaludt.
A gyászszertartáson Kalocsai Tamás,
Szabó Attila és Tóth Szilárd lelkészek szolgáltak Isten Szavából: „Ezután egy hangot
hallottam a Mennyből. Ezt mondta nekem:
»Írd le ezt: mostantól fogva boldogok és
áldottak azok, akik az Úrban halnak meg.«
»Igen – mondja a Szentlélek – most már megpihenhetnek a munkájuk után, mert amit elvégeztek, az követi őket«” (Jel 14:13).
Emlékét a feltámadás reménységével szívünkben őrizzük!
K. T.
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ADRA program a Győr-Moson-Sopron
megyei Gyermekvédelmi Központban
Az állami gondozott gyerekek több szempontból is hátrányos helyzetűek. Már kisebb-nagyobb gyermekként traumákat kell átéljenek.
Elszakadnak a vér szerinti családjuktól, nagyon gyakran a barátaiktól, és bár védett közegben nőnek fel, mégsem egy szerető család
nyugodt légkörében.
A családban felnőtt gyerekek rengeteg
olyan dolgot tanulnak akaratlanul is, ami az életük későbbi szakaszában nélkülözhetetlen. Így
tanuljuk a kommunikációs mintát, a pénzgazdálkodást, a munkához, tanuláshoz való hozzáállást, az indulatkezelést, és még sok egyéb
dolgot. Mintegy belenövünk ezekbe a dolgokba,
pusztán azzal, hogy látva szüleink életét, egy
mintát kapunk arra, hogy hogyan is kell ezt csinálni, esetleg arra is, hogy hogyan nem szabad.
Sajnos sok gyerek nem lát ilyen mintát,
vagy egy erősen hibás mintát hoz. Az állami

gondozott gyerekek egy része lakásotthonokban él, ahol a műszakokra osztott nevelők felügyelik és gondozzák őket. A sok kedvesség
és jóindulat sem tudja pótolni azokat a dolgokat, amikkel nem, vagy csak érintőlegesen
találkoznak ezek a gyerekek. Természetesen az
ilyen helyeken is vannak nevelő és gyermek
közötti mély beszélgetések, és igyekeznek
minden fontosat átadni a gyermekeknek, de
mégis döccenő ez a gyermekek életében.
Látva, hogy közülük sokan küzdenek indulatkezelési problémákkal, pénzgazdálkodási
gondokkal, életvezetési- és kapcsolatépítési
nehézségekkel, egy programot készítettünk
számukra.
A nevelők munkáját segítve, és támogatva a gyermekeket a felnőtté válás útján, egy
tízalkalmas beszélgetős, interaktív előadás-sorozatot indítottunk a fent említett intézmény

Az ADRA ügyvezető igazgatója, Sitkei Zoltán,
valamint a helyi ADRA kapcsolattartó, Soós
Róbert lelkész testvérünk látogatást tettek
Tiszabura Községi Önkormányzatánál 2018.
június 13-án. A polgármesterrel, Nagy Imrével tartott megbeszélésen a helyi közhasznú
munkaprogramban dolgozók támogatásáról
egyeztettek.
Átadásra került egy szállítmány munkaruha, melyet az önkormányzat azon munkásoknak ad át használatra, akiknek az intézmény
nem tudta azt korábban biztosítani. Az Ön-

kormányzat vállalta, hogy beszámolót készít
az adomány felhasználásáról, valamint az önkormányzati épület 4 pontjára kihelyez egy tájékoztatót, mely szerint a közhasznú munkaprogramban dolgozók munkaruháit az ADRA
Alapítvány támogatja.
További fejlesztési programok megvalósításáról is történt egyeztetés: szívesen vennék
egy vetőmag-program megvalósítását, melyet
a helyi háziorvos, dr. Horváth Balázs testvérünk egy komplex életmódfejlesztő program
részeként képzel el. A fejlesztési program ki-

központjában lévő lakásotthonban. Havonta
egy vasárnap délután próbáljuk csepegtetni a
felnőtt élethez nélkülözhetetlen dolgokat. Eddig szó került az ünnepeinkről, hogy hogyan
is éljük meg ezeket; arról, hogy mindenkinek
szüksége van tervekre, amik mentén halad az
életében; a vágyakról és azok eléréséről. Beszélgettünk a függőségekről, köztük a keveset
említett internet, társ- és vásárlás függőségről
is, szót ejtettünk a pénzgazdálkodásról, amit a
legközelebbi alkalommal folytatunk még; az
indulatkezelésről, amin belül még a konfliktuskezelő típusokról is szó volt. A program
folytatódik még néhány alkalommal.
Ezek az alkalmak nem helyettesítik a
családi mintát. Sajnos a hibás mintát se tudják önmagukban közömbösíteni. Azonban,
ha még egy helyről hallják a kívánatosat, ha
az otthon nevelői, az iskola pedagógusai és
még mi is egységesen közvetítjük feléjük a
helyes, érett, felnőtt mintát, nagyobb esél�lyel kerülnek el buktatókat a valós életben.
Pappné Szigeti Gyopár
ADRA önkéntes

Közhasznú munkaprogram
támogatása Tiszaburán

ADRA támogatás
a tiszaburai
lakosság számára
Testvéreink nagy erőkkel és lelkesen dolgoznak Tiszaburán: istentiszteleteket szerveznek,
hátrányos helyzetű családokat támogatnak,
rendszeresen gyermekfoglalkozásokat tartanak. Munkájuk megsegítésére segélyadományt
küldtünk: elsősorban ruhákat, bútorokat. A segély kiosztása az átadáskor megkezdődött és
folyamatosan tart, a készlet erejéig.

Látogatás a Tiszaburai Önkormányzatnál
dolgozására a helyiek és az ADRA munkatársai további lépéseket tesznek a közeljövőben.
Kérjük, támogassátok imáitokban e kezdeményezést!
ADRA Iroda

F e l h í vá s !
Fejlesztési program megvalósításához várunk felajánlásokat bármilyen használt, de működőképes mosógépre, melyet hátrányos helyzetű településeken és településrészeken mosási lehetőség
biztosítására szeretnénk felhasználni.
Felajánlásokat elektronikus úton (adrahungary@adra.hu), vagy telefonon (30/269-5689)
várunk!
Számos segélykérés érkezik hozzánk gyülekezetek, lelkészek, gyülekezeti tagok részéről rászorulók támogatására, ezenfelül a közösségen kívülről is nagyon sok megkeresést kapunk szükséget
szenvedők megsegítésére. Megannyi embertársunk küzd ténylegesen napi szintű megélhetési
gondokkal.
Amennyiben van lehetőségetek és indíttatást éreztek, hogy több segítséget tudjunk adni
ezekben a helyzetekben, úgy anyagi felajánlásaitokat várjuk a következő számlaszámra: OTP
Bank Nyrt, ADRA Alapítvány, 11707024-20430928.
ADRA Iroda

ADRA Iroda
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