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A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja  2018. október 27.

Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XX. évfolyam 8. szám

„Ez nem egy újabb program. Nem egy kö
vetkező feladat a lelkész teendői között” 
– mondta Stephan Sigg a jelenlévőknek, 
akik azért gyűltek össze, hogy részt ve
gyenek a vezetőknek tartott iCOR-kép
zésen a németországi Freudenstadtban, 
szeptemberben.

A TED és az EUD területéről érkezett 
huszonnégy résztvevő – akik között egya
ránt voltak divíziós és uniós ifjúságveze
tők is – azért gyűltek össze, hogy elmerül
jenek az iCOR rejtelmeiben. Az előadók 
e kezdeményezés úttörőinek számítanak: 
Stephan Sigg (a Svájci Unió elnöke) és 
Bert Seefeld (az Észak-Német Unió ifjú
sági osztályvezetője).

Az iCOR mozaikszó az Inter-genera-
tional Church of Refuge (Intergenerációs 
Befogadó Gyülekezet) kifejezés rövidíté
se. Mindez azon a bibliai látáson alapszik, 
mely szerint az egyház Isten családja, egy 
biztonságos otthon, ahol a szeretetteljes 
kapcsolatok eredményeképpen lehetőség 
van a lelki növekedésre és a tanítványság 
gyakorlására. Ez a legtöbb gyülekezet 
számára nem egy új álom, de Stephan és 
Bert, a svájci és német hivatásos „válto
zás-szakértők” alaposságukból és segítő
készségükből kifolyólag az iCOR-képzést 
olyan gyakorlati eszközzé fejlesztették, 
amelynek köszönhetően ezt a célt bár

melyik gyülekezet 
vezetése – ha mind
ezt kész magáévá 
tenni – valóra fogja 
tudni váltani.

A résztvevő
ket az győzte meg, 
hogy a kezdemé
nyezés nem arra 
koncentrál, hogy 
mit kellene tennie 
a gyülekezetnek. 
„Ez nem egy újabb 
program. Mivel a 
programoknak csak 
akkor van értelmük, ha egy nagyobb fo

lyamatnak a részét képezik” – 
mondta Stephan. Az iCOR egy 
olyan folyamatot vázol fel, amely 
mélyen a felszín alá megy, a kö
zösség gyakran tudatalatti kultú
rájához, értékeihez és legmélyebb 
vágyaihoz. Csak akkor kerülhet
nek szóba a felszínnel foglalkozó 
változások, ha a teljes gyülekezet 
– a generációk együtt – megfogal
mazza, hogy mit jelent számára 
Jézus közösségévé lenni.

Az iCOR nem gyorssegély. 
Az alapgondolata egyidős a ke
reszténységgel. Folyamatos ki
vitelezést igényel. Az azonban, 

hogy közösen megfogalmazott értékek 
alapján dolgozunk, fenntarthatóvá, ter
mészetessé, dinamikussá és kevésbé lel
készközpontúvá teszi ezt a hosszútávú 
befektetést. 

Az iCOR legjelentősebb értéke nem 
a gyülekezet létszámának a növekedése 
vagy a fiatalság megtartása. Az álom ehe
lyett az, hogy valóban Jézus közössége 
LEGYÜNK, amelyben elég szeretet van 
ahhoz, hogy táplálja a kapcsolatokat, gon
dozza a lelki növekedést, szolgálja a má
sik embert, és bátorítsa az új generációt. 
Mellékesen az ilyen közösségek – a kuta
tások szerint – magasabb eséllyel tartják 
meg a fiatalokat. Sőt azok a gyülekezetek, 
ahol aktívak a fiatalok, ott a tagság létszá
ma is inkább növekszik.

Freudenstadtban a résztvevők opti
mistán és egyhangúlag úgy reagáltak, 
hogy ezt az anyagot széles körben is
mertté és elérhetővé kell tenni, nemcsak 
az ifjúság kedvéért, hanem a különböző 
generációk érdekében és az egyházunk 
jövőéért itt, Európában. A visszajelzések 
kimondottan pozitívak voltak:
  „Nagyon fellelkesülve térek haza.”

„Ez nem egy újabb program”
iCOR-képzés Németországban

Az iCOR-képzés huszonnégy résztvevője

Csoportos feladat megoldása közben

Az iCOR különféle eszközökkel rendelkezik: információs szórólap, kézikönyv a gyülekezeti 
bizottság részére, az értékekről készített videók és a hozzá tartozó tanulmányok, valamint 
az egész folyamatot bemutató, részletes kézikönyv. Továbbá vannak csoportos munkára 
összeállított, hasznos pedagógiai eszközök. Ha több információt szeretnél erről, akkor 
utánaolvashatsz a www.icor.church oldalon, vagy vedd fel a kapcsolatot Palotás Kristóffal,  
a Magyar Unió Ifjúsági Osztálya vezetőjével.
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  „Ez egy újabb módja annak, hogy 
miként élhetem meg a személyes hi
temet, értékeimet és vágyaimat az 
egyház javára.”

  „Az iCOR optimistává tett engem az 
európai adventizmus jövőjét illetően.”
Mások visszajelzései inkább arra irá

nyultak, hogy ez a program miként hozhat 
fejlődést az egyház életébe:
  „Számomra az iCOR olyan volt, mint 

a friss levegő a közösségeink és gyü
lekezeteink számára. Egy lehetőség, 

hogy eltöprengjünk egy szeretetre 
éhes világ szükségletein és értékein.”

  „Az egyház sok jó programot létreho
zott már, hogy bevonja a tagságot, de az 
iCOR egy olyan kezdeményezés, amely 
inkább átformál: jobb emberekké és Is
ten szerető családjává teszi őket.”

  „Ez egy hatalmas eszköz, amely egy
séget teremt az egyházban, hogy el
vigyük a végső üzenetet a világnak. 
Olyan eszköz, amely megmutatja a 
gyülekezeti tagoknak, hogy mind 

rendkívül fontosak és különlegesek az 
üzenet hirdetéséhez.” 

  Vagy ahogy az egyik résztvevő mond
ta: „Számomra az iCOR élet-halál 
kérdése.”

Harald Giesebrecht/TedNEWS
(Fordította: Henter Zsombor)

Forrás: https://ted.adventist.org/
news/1353-it-s-not-another-programme

Az 5. „Ki a sótartóból!” konferencián le
hettünk együtt Szegeden szeptember 22-
én, amire közelről és igencsak távolról is 
érkeztek testvérek.

A mostani előadónk, Mihalec Gábor 
három prédikációjában többször is hang
súlyozta a nap során, hogy ő szereti az 
egyházát. Ezen elgondolkodtam, hogy én 
vajon szeretem-e a saját gyülekezetemet, 
és ha esetleg a válaszom „nem”, akkor 
hogyan tovább?! De Gábor nem hagyott 
senkit magára, aki ilyen érzésekkel küz
dött, személyes példákkal támasztotta alá 
a beszédét, és gyakorlati lépéseket is kí
nált megoldásként a problémákra.

Ha a gyülekezetem „omladozik”, há
rom irányból kezdhetek neki az építésé
nek: 1) Teszek a saját lelki egészségemért 
(például azzal, hogy Jézust helyezem 

minden tanításunk középpontjába, és 
egyensúlyt alakítok ki a szív és az ész, az 
élmény és a tudás között szombatonként). 
2) Munkálkodom a családom jólétéért és 
ezzel együtt a gyerekeink megtartásáért az 
egyházban. (Tudtátok, hogy a felmérések 
szerint csak egy generációra vagyunk itt, 
Közép-Európában az Adventista Egyház 
kihalásától?!) 3) Szolgálok a gyülekezet
ben és a körülöttem élőkért. Mert amint 
Gábor is hangsúlyozta, egyedül nem lehet 
egy közösségben létező Istent visszatük
rözni, csakis közösségben.

Sok felvetés elgondolkoztatott, mégis 
a legjobban az a kép ütött szíven, ami
kor Gábor az „álomgyülekezet”, azaz az 
ideális gyülekezet jellemzőiről beszélt. 
Először elcsüggedtem, mert úgy éreztem, 
ez elérhetetlen, de később arra jutottam, 

hogy én magam valószínűleg nem tudok 
változtatni egy közösség attitűdjén, de a 
sajátomon már igen. Ha megváltoztatom 
a viszonyulásomat mások iránt, akkor 
lehet, hogy a jó példám hatására má
sok is nagyobb örömmel érkeznek majd 
meg szombatonként, mert tudják, hogy 
lesz, aki kedves mosollyal köszönti őket 
a bejáratnál; pontosan kezdünk minden 
istentiszteleti alkalmat; a testvérek is (de 
legalábbis már egy valaki) barátságosak 
egymással és az újonnan érkezettekkel; 
és ez a jó légkör visszavár és visszavonz 
majd mindenkit. Azt hiszem, ezért már én 
is tehetek valamicskét, és azért is, hogy 
ismét jobban szeressem a gyülekezetemet. 
– Mert rajtam is múlik az egyház épülése.

Czinkota Orsolya

Én szeretem a gyülekezetemet! És te?
Gondolatok a „Ki a sótartóból!” konferenciáról

Ismét találkoztak az evangéliumi kisegy
házak vezetői a Benczúr utcai baptista 
székházban. Az évek óta rendszeresen 
történő találkozások jó alkalmat adnak a 
személyes kapcsolatok ápolására, az aktu
ális egyházi kérdések megbeszélésére és 
az imaközösségre.

Ezeken a találkozásokon többnyire az 
adventista, baptista, metodista, pünkösdi 
és üdvhadsereg közösségek vezetői vesz
nek részt.

Mostani találkozásukon az értékekről 
és értékrendekről beszélgettek, de áttekin
tették a várhatóan újabb módosításra ke
rülő egyházügyi törvénnyel kapcsolatos 
információkat és véleményeket is.

Baptista Sajtószolgálat

Evangéliumi 
vezetők köre

Kapcsolódj!
Ifjúsági tábor

Zsúfolásig megtelt fiatalokkal a bózs
vai táborhely július 8–15. között, akik a 
legnagyszerűbb lehetőségét választották 
annak, hogy egy héten át megtapasztalják 
Isten közelségét, az együttlét örömét, a 
kapcsolatok áldását egy sokszínű prog
ramsorozat váltakozásában, amely lehe

tőséget adott a feltöltődésre, játékra, ki
kapcsolódásra, kapcsolatépítésre, áhítatra, 
imádatra, Isten dicsőítésére egyaránt. 

Isten gondoskodását mindennap ta
pasztaltuk, és azért imádkozunk, hogy ezzel 
a táborral is váljon valóra Isten terve min
den résztvevő fiatalnak az életében. 

Ez a tábor nem valósulhatott volna 
meg a szervező és a résztvevő fiatalok 
nagyszerű közössége nélkül. Köszönjük!
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A  konferencia résztvevői dr. Mihalec Gábor 
előadását hallgatják
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Minden gyülekezet életében vannak 
örömteli és szomorkás napok. Viszont 
van olyan nap is, amikor mindkét érzés 
ott rejtőzik a szívekben, hisz valaminek 
a vége mindig egy új kezdetet jelenthet. 
Ilyen nap volt szeptember 22-én a kárpát
aljai magyar körzetben, ahol egy lelkész 
köszönt el gyülekezeteitől, hogy átadja 

társának, testvérének az 
őrhelyét. Székely Ed
mond lelkész öt éven át 
szolgálta a Csongori és 
Beregrákosi Gyüleke
zeteket, része volt fej
lődésüknek, közösségi 
életüknek. Sok kedves 
emléket, a testvérek sze
retetét vihette magával, 
és tovább adta a zászlót ifjú társának, 
Szász Barna Szilárdnak, hogy tartsa to
vábbra is magasan azt. 

Ezen ünnepélyes alkalomra a helyi 
lelkészeken – Pircsák Illés és Bíró Róbert 
– kívül ellátogatott a helyi terület képvi
selője, Kricsfalusi Iván, illetve a Magyar 
Unió elnöke, Ócsai Tamás is, akik Isten 
Igéjéből értékes tanácsokkal, bátorítások

kal gazdagították a testvéri közösséget, és 
Isten áldását kérték az új munkatárs életé
re, munkájára.

Kérjük közösen Isten vezetését e te
rületre is, hogy egykor hű szolgaként áll
hassunk meg valamennyien Ő előtte, az Ő 
végtelen kegyelméből!

Szász Barna Szilárd

Lelkészváltás Kárpátalján

…egy bűnös felett, ha megtérve haza érke
zett” – ahogyan énekünk is mondja, nagy 
öröm volt a mennyben és Miskolcon is 
2018. szeptember 8-án. Helczmann Péter 
keresztsége emlékeztetett minket arra, mi
lyen felszabadító esemény Istennel szövet
séget kötni. Hála tölt el minden alkalom
mal, amikor Isten egy újabb embert indít 
el egy olyan életúton, amin érdemes járni. 

Gyülekezetünkben már-már  szokássá 
vált, hogy a keresztelendők saját szavaik
kal elmondhatják, hogyan jutottak el eddig 
a napig. Ezek a személyes megtérési ta
pasztalatok megnyitják a szíveket egymás 
és Isten felé. Péter nem a szavak embere, 
így minden egyes mondat, amit megosz
tott velünk, külön értéket képviselt. Szere
tettel követtük ezeket az őszinte szavakat. 
Az alámerítést Rémiás Csaba végezte, 
Isten Igéjét Tóth Sándor, a Magyar Unió 
lelkésze, az ADHSZK  Osztály vezetője 
nyitotta meg számunkra.

Fné T. E.

„Öröm van  
      a mennyben…

Keresztség Baján
Szép napra virradt gyülekezetünk október 
6-án. Kívülről napsütés, belülről a Szent
lélek melegítette fel szívünket. Két ember 
vágya komoly elhatározássá alakult: szö
vetséget kötni Istennel. 

Janotka Jánosné korábbi döntését újí
totta meg, Ötvös Richárd pedig fiatalos 
elszántságát váltotta örök elköteleződésre. 
Mindketten hosszabb ideje lelkesen jártak 
közösségünkbe és kitartóan készültek az 
Úrral való szövetség megkötésére. 

Ünnepi alkalmunkat számos ének- és 
versszolgálat díszítette. Az Igét lelkészünk, 
Kis István tolmácsolta számunkra. Hisz
szük, hogy hasznos tagjai lesznek Isten né
pének és gyülekezetünknek egyaránt.  

Az előttük álló úthoz a 357. énekünk 
5. versével kívánunk nekik rendíthetetlen 
hitet, állhatatosságot és sok erőt! „Hát 

világ, test, bűn, tőlem távozzál,/Bennem 
nincs részed, bármit okozzál!/Uram pe
csétjét én reám vettem,/ Szent kegyelmé
ből tagjává lettem,/Fejedelmemnek csak 
őtet ismérem,/Igéje s Lelke lesz holtig 
vezérem.’’

Mátyási Anita

Örömmel számolhatok be arról, hogy 2019 janu-
árjától a Magyar Unió interneten is elérhetővé  
teszi a Generálkonferencia Misszió Osztálya által 
negyedévente elkészített Misszió 360o DVD anya
gait, amelyeknek a szinkronizálása a Reménység 
Evangelizációs Központban történik. A Bibliatanulmá
nyok honlapján (www.bibliatanulmanyok.hu) ezután elérhetők 
lesznek az aktuális negyedév anyagai – természetesen a régebbiek is fent lesznek. 

Reméljük, hogy a testvérek így minden gyülekezetben és bárhol könnyebben meg 
tudják nézni a filmeket, amelyek bepillantást engednek világegyházunk életébe. 

Mindenkinek szeretettel ajánlom!
Zarkáné Teremy Krisztina

a Szombatiskolai Osztály vezetője

Misszió 360o DVD
Vál tozás!      Vá l tozás!      Vá l tozás     Vá l tozás!      Vá l tozás!

A jelenlévő lelkészek (balról jobbra): Bíró Róbert, Ócsai Tamás, 
Kricsfalusi Iván, Pircsák Illés, Szász Barna, Székely Edmond
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70 éves fennállását ünnepelte a Gáborjáni 
Gyülekezet 2018. június 23-án. Mint sok 
más gyülekezet, ők is a második világ
háború utáni népevangélista mozgalom 
gyümölcsei. 1948-ban tartottak először 
missziós összejöveteleket házaknál, majd 
bérelt helyiségekben. Mindig kicsi, de 
erősen összetartó közösség volt. Egy el
vándorlási hullám miatt a hatvanas évek 
végén majdnem megszűnt a gyülekezet, 
de a jó Istennek hála, fennmaradt és él. 

A jubileumi istentiszteletet 
a gyülekezet második önálló 
imaházában tartottuk, amit né
hány éve vett meg egyházunk. 
Az istentiszteleten Dankó Fe
renc egyházterületi titkár test
vérünk hirdette Isten Igéjét, a 
Hajdúhadházi Gyülekezet kó
rusa, valamint a békéscsabai fiatalok éne
kegyüttese szolgált gyönyörű énekekkel, 
Urunk dicsőségére. 

Örökkévaló Istenünk tartsa meg és 
szaporítsa üdvözülendőkkel Biharnak e 
kedves adventista gyülekezetét.          F. A.

70 éves jubileum Gáborjánban

A Bucsai Gyülekezet történelme legna
gyobb ünnepélyére készült 2018. május 
26-án. Adományból és egyházunk támo
gatásával meg tudtuk venni egy családi 

házat imaháznak. A gondos testvéri kezek 
összefogtak, és gyönyörű imaházzá alakí
tották az amúgy is rendezett családi házat 
és udvarát. 

Az ünnepélyes fel
szentelő istentiszteletre 
136-an gyűltünk össze a 
körzet gyülekezeteiből és 
távolabbi helyekről. Isten 
Igéjét Hegyes-Horváth 
Géza egyházterületi el
nök testvér hirdette, és a 
Józsai Gyülekezet kóru
sa szolgált énekekkel és 
testvérek egyéni szolgá

latokkal. Az istentiszteleten ünnepi beszé
det mondott Kláricz János, Bucsa község 
polgármestere és Faluházi Sándor, a helyi 
református egyházközség gondnoka.

Az istentiszteletet követően bőséges 
szeretetvendégséggel várta a gyülekezet a 
vendégeket a helyi általános iskola ebéd
lőjébe. Délután az istentiszteleten Szőllősi 
Árpád egyházterületi kincstárnok testvér 
hirdette az Igét, majd az itt szolgált lelki
pásztorok emlékeztek vissza a régi szép 
bucsai időkre. 

Istenünk áldja és szentelje meg ne csak 
az imaházat, hanem az itt élő testvérek 
életét is, hogy bizonyságtevő életük által 
fennmaradjon és szaporodjon ez a gyüle
kezet, Isten neve dicsőségére!

F. A.

Imaházavatás Bucsán

Gyermekkórus-találkozót tartottunk a Bu
dapest-Terézvárosi Gyülekezetben szep
tember 22-én, amely immár második al
kalommal került megrendezésre.

A vendéglátó kórussal együtt nyolc 
gyermekkórust hallhattunk, vendégeink 
az Érdi, Gyömrői, Hévízi, Isaszegi, Kecs
keméti, Újbudai és Zuglói Gyülekezetből 
érkeztek. A kórusok általában két énekkel 
szolgáltak délelőtt és egy-egy énekkel 
délután. A szolgálatok előtt minden kó
rusvezető bemutatta kis csapatát. 

Az énekhangok kíséreteként többször 
felcsendült a hegedű, a gitár és a zongora 
hangja is, ami még emelkedettebbé tette a 
hangulatot. Különleges hatása volt a csen
gettyűknek is, amelyekkel az isaszegi kó
rus örvendeztetett meg minket. A kedves 
kis énekek imaként zengtek fel, és minket, 
hallgatókat is megérintett a gyermeki han
gok varázsa, a gyermekek lelkesedése és 
tehetsége. 

Az istentiszteletet Zarkáné Teremy 
Kriszta vezette, aki a mennyei nagy kó

rusra irányította figyel
münket: Milyen jó is 
lesz az angyali karral 
együtt dicsérni mennyei 
Atyánkat! 

Ellen Gould White így ír 
a zene hatásáról és szerepéről: 
„Az ének az egyik leghatásosabb eszköz 
arra, hogy bevésse a szívekbe a lelki igaz
ságokat… az istentisztelet szerves része.”

A nap zárása ként kicsinytől nagyig az 
összes kórustag együtt énekelt a szószék 
előtt, és a csodás nap emlékeként mindenki 
egy kis jelvénnyel térhetett haza.

Köszönetet mondunk a szervezőknek, 
a kórusvezetőknek, a gyerekeknek akik 

ilyen szép missziómun
kát végeznek a gyüleke
zeteken belül. Köszönjük 
a vendégek és vendéglá

tók fáradozását!
Reméljük, hogy ez a kö

zösen eltöltött nap, a közösen 
elfogyasztott finom ebéd, és a gyerme

kek énekre, zenére tanítása másokat is 
ösztönöz majd, hogy részt vegyenek egy 
ilyen munkában és minél többen dicsérjük 
énekkel, hangszerrel az Urat! Találkoz
zunk jövőre is a 3. Gyermekkórus-talál
kozón! 

Tokics Ildikó

Gyermekkórus-találkozó 
Terézvárosban
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Jeles nap volt október 6. az Új Advent 
Kórustársaság (ÚJAK) életében, de nem 
az állami ünnep miatt. Kétéves kórusunk 
eddigi műsorainak legszebb darabjait vá
logattuk össze, és lelkesen készültünk már 
hónapok óta, hogy ezen az estén szakmai 
tekintélyek előtt is előadhassuk őket. 
Minősítő hangversenyünk célja azonban 
több volt egy minősítés megszerzésénél, 
és emlékezetes zenei élmény nyújtásánál. 
Szerettük volna az üzenetünket, Istenbe 
vetett hitünket és reménységünket is át
adni olyanoknak, akikkel más apropóból 
nem feltétlenül találkoztunk volna. 

A szakmai zsűri tagja volt Tardy Lász
ló, Liszt- és Magyar Örökség-díjas kán
tor-karnagy, egyházzenész, aki több mint 
50 éve a Mátyás templom karnagya; Tóth 
Péter zeneszerző, a Kontrapunkt kottaki
adó vezetője, a SZTE dékánja; valamint 
Strausz Kálmán Liszt Ferenc-díjas kar
nagy, a Budapesti Nemzetközi Kórusver
seny alapítója, a Honvéd férfikar vezetője.

A Veresegyházi Szentlélek templom 
kiváló akusztikát biztosított, Isten pedig 
csodásan megáldotta az énekhangjain
kat: többen torokbetegséggel küszködtek, 
mégis végig tudtak énekelni. Szokásunk

hoz híven a rövid igei 
gondolatokat sem 
mellőztük, melyek Is
ten szeretetéről, hűsé
géről, segítségéről és 
csodálatos ígéretéről, 
az adventről és örök 
életről szóltak.

A zsűri megbe
szélése alatt tovább 
énekeltünk a hallga
tóságnak, majd dallal 
köszöntöttük a vissza
térő szakembereket. 
Az izgalom nagy volt, de annál nagyobb 
öröm volt az értékelést hallani. Ugyanis 
a bizottság elnöke, Tardy László karnagy 
első sorban nem a szakmai színvonalat 
dicsérte, habár nagyon igényesnek vélte a 
műsort, jól kidolgozottnak a darabokat és 
a kórus telt, meleg hangzását is méltatta, 
különösen a romantikus és osztott kóru
sos tételeknél. Úgy fogalmazott, hogy 
öröm volt számukra ez a szűk 1,5 óra. 
Kiemelte, hogy érezhető, hogy a kórus 
hittel énekelt, komoly elkötelezettséggel 
és küldetéstudattal. A három szakember, 
és az elnök szintén karnagy feleségének 

egybehangzó véleménye: „Bár sok ilyen 
amatőr kórus lenne!” A minősítésnél – 
aminél álmodni sem lehet jobbat (arany 
dicsérettel, azaz kiemelt arany) – is töb
bet jelentett számunkra, hogy üzenetünk 
ennyire célba ért. A „Boldogok azok, kik 
Istent félik” kezdetű zsoltárfeldolgozással 
köszöntöttük őket búcsúzóul. 

Ahogyan eddig, ezután is Isten mun
katársaiként szeretnénk tovább haladni, 
immáron olyan új területeken is, ahová 
ilyen minősítés híján nem juthattunk vol
na el. Soli Deo Gloria! 

óbkk

Minősítő hangverseny hittel, elkötelezettséggel  
és küldetéstudattal

Ez év szeptember 6-án és 8-án ismét két 
evangelizációs koncertünk volt a Ker-
Songs Együttessel. A 6-i csütörtöki napon 
egy „csendes hét” csendjét törtük meg: 
a mátészalkai Kálvin János Református 
Iskola gyerekei az iskola felújítási mun
kálatai miatt Sátoraljaújhelyen a Várhegy 

Üdülő táborhelyén töltöttek egy hetet lel
kigyakorlatokkal, Igével. Ennek záró al
kalmára hívtak meg minket. 

Homoki Gyula, a Sárospataki Refor
mátus Teológiai Akadémia végzős hallga
tója e szavakkal szólította meg a gyere
keket: „Mi a Te történeted? – Döntéseid 
határozzák meg, mit írsz majd életed nap

lójába, s mit látsz, ha a tükörbe nézel. Ma
gadnak írod, nem mindegy, hogy mit…”

Az áhítat előtt néhány számot játszott 
a Ker-Songs, majd utána még egy egész 
órás koncertet adott. Mintegy 200 gyer
mek és tanáraik hallgatták, ráadást is kér
tek. A koncert utolsó részében „kigyúltak 
a fáklyák”, vagyis modern szokás szerint 
az okos telefonok vakujával „fáklyáztak”, 
kifejezve tetszésüket!

Az ezt követő szombaton, 
8-án délután a Kistokaji Reformá
tus Gyülekezetben jártunk, oda is 
meghívtak minket. Ott is 1,5 órás 
koncertet tartott a Ker-Songs, ige
hirdetést pedig dr. Kormos Erik, a 
zenekar lelkésze tartott.

Mindkét helyen és alkalom
mal méltatták egyházunkat, a po
zitív légkört, a kommunikációs 
készséget pedig különösen is ki
emelték. Kistokajban Boda Attila 
református lelkész megköszönte, 

hogy új arculatát ismerhette megy egyhá
zunknak, és „sok tévhitet, előítéletet sike
rült eloszlatnunk”, amelyet ott korábban 
gondoltak rólunk.

Istennek legyen hála ezekért az alkal
makért!

S.D.G.

Mi a Te történeted? Hagysz-e nyomot 
az életeddel?
A pillanatok, napok, hónapok, sőt az évek 
is észrevétlenül tovaszállnak, most elrepült 
a nyár és ismét itt a szeptember, amikor 
kezdődik az iskola, feladatok sokaságával 
együtt.

Gyermekeink ismét ott állhattak előttünk 
– Újbudai Gyülekezet előtt – szeptember 
15-én, hat kis elsős és egy egyetemet kezdő 
fiatalember, Gyugos Péter, aki itt növekedett 
fel, mint hűséges, gyermekiskolába járó ifjú. 
Istennek adott hálát azért, hogy a felvételin 
bibliai témáról kellett beszélnie, amin köny
nyedén és hitből merítve szólt.

Lelkészünk, Simon Zsolt testvér kö-
szön tötte őket, majd áldást kérő imát mon
dott értük. A gyermektörténet mondaniva
lója útravalóként szolgált mindnyájunknak: 
Hagysz-e nyomot az életeddel?

Kis elsőseink a szeretet himnuszával di
csőítették Istent. Az Úr vezesse minden lép
tüket, nekünk pedig adjon erőt a tanításhoz 
és a példaadásban!

Kovács Zsuzsa
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Különleges szombatban volt ré
sze a Szegedi Gyülekezetnek 
szeptember 15-én. A romániai 
nagyváradi kórus volt a vendé
günk és egy csodálatos, áldásos 
szombatot tölthettünk el a hatá
ron túli testvéreinkkel.

Bede Róbert szólóénekeinek 
és a kórusnak köszönhetően gyö
nyörű dallamokkal kezdhettük 
meg a szombatot. Ezt követően a 

férfikórus majd a Fugyivásárhelyi együt
tes és a közös énekkar tette még ünnepé
lyesebbé az istentiszteleti alkalmat. A hála 
és a dicséret dallamai mellett az igei gon
dolatokat ifj. Verebi László lelkész tolmá
csolta számunkra. 

A közös ebéd elfogyasztása mellett 
hosszasan beszélgethettünk, új barátokat 
ismerhettünk meg, és egy rövid városné
zésre is volt lehetőség a délután folyamán.

„Élő összeköttetésünk kell, legyen Is
tennel imában, élő összeköttetésük dicsé
nekekben és hálaadásban.” (Ellen White)

O. L.

A 30. évnyitóra készültünk 2018. szep
tember 13-án a kecskeméti Hírös Agórá
ban. Három évtized telt el az 1989-es első 
nyilvános előadás óta, de minden évad 
elején nagy várakozással és imádságos 
szívvel készülünk.

Az idei évadban a Biblia ószövetségi 
részeit vesszük át 2x10 előadásban. Nem 
könyvről könyvre haladva, hanem bete
kintve az írások keletkezésének történe
tébe, a héber emberek gondolkodásába, 
a papok és próféták kapcsolatába, a kirá
lyok korába. 

Nagy örömünkre már az első este 
megtelt a 100 fős terem, 80-an váltottak 
bérletet a sorozat első félévére. A vendé
geknek a regisztrációkor ajándékba adtuk 
Cserbik János lelkész A könyvek könyve 

c. összeállítását, amit 
nagy örömmel fo
gadtak. A megnyitón 
Hoffer Zoltán prog
ramvezető visszate
kintett a múltra és 
az idei lehetőségeket 
vázolta fel, amihez ki
tartást és sok kellemes 
olvasással töltött időt 
kívánt a résztvevők
nek. Majd két fiatal, Horváth Rita és Lu
kács Vanda zenei szolgálata tette feleme
lővé a megjelentek számára az előadást. 
Szigeti Jenő lelkész testvérünk pedig a 
Biblia földjére kalauzolta el a hallgatósá
got, hogy segítsen megérteni az ókori tör
téneteket ma, a 21. századi embereknek. 

Jó volt látni a figyelő tekin
teteket! Milyen jó, hogy nyíltan 
beszélhetünk a Bibliáról az ér
deklődő embereknek! Hálásak 
vagyunk az Úrnak, hogy hétről 
hétre új érdeklődőket küld, akik 
velünk együtt keresik, kutatják a 

Szentírás üzenetét, mert az üdvösséget és 
az örök élet „receptjét” csak abban talál
hatjuk meg.

Hoffer Zoltán

„Egy úton” címmel egész napos kerületi 
rendezvényen vehettünk rész a Pestszen
timrei Sportkastélyban 2018. szeptember 
22-én, ahová meghívták a kerületben mű
ködő egyházak képviselőit az összefogás 
jegyében. 

A program változatos volt. Mi a 
„Meg kell mentened Jézust!” szabadító 

séta programra invitáltuk az 
érdeklődőket a Sportkastély 
előtti téren. Aki végigjárta a 
helyszíneket, annak ajándék  
könyvvel, a gyerekeknek 
lufival, könyvvel, Mosoly 
újsággal, müzliszelettel ked
veskedtünk. A benti standnál 

megismerhették az 
érdeklődők a könyveinket, és jó 
alkalom volt a beszélgetésekre, is
merkedésre. 

Nagyon szép tapasztalataink 
voltak. Jó és értékes beszélgetések 
alakultak ki a látogatókkal. A zord 
időjárás ellenére kb. 300-an járták 
végig a szabadító sétát. Jó néhá
nyan el is érzékenyültek, átélve az 
isteni szabadító szeretet felmérhe
tetlen nagyságát a jelenetek segít
ségével. 

A Pestlőrinc A és B Gyü
lekezet együttesen munkál
kodott. Közösen terveztünk, 
próbáltunk, készültünk, dol
goztunk. Jó volt megélni az 
összefogásban rejlő erőt.

Az egyházügyi referens 
elismerően nyilatkozott a 
programunkról. A média mun
katársai nyilvános kérdésekkel 
szólaltattak meg minket. Há
lásak vagyunk a jó Atyának, 
hogy tavaly is és idén is po

zitív képet hagytunk magunk után. Hisszük, 
hogy a Szentlélek volt velünk, és munkálko
dott az érdeklődők szívében.

Végül szeretnénk megköszönni Ár
vai Tamásnak, hogy ötletgazdaként ilyen 
remek missziós anyagot állított össze a 
csapatával, és hogy azt rendelkezésünkre 
bocsátotta. Köszönjük a Magyar Unió és 
a DET támogatását, amivel ennek a nagy
szerű missziós programnak a megvalósí
tását lehetővé tette számunkra!

Amotáné Benkő Noémi

Ünnepélyes szombat Szegeden

Szabadegyetem a Bibliáról 
Kecskeméten

Egy úton Pestszentlőrincen
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Nem volt még ilyen nagyszabású ren
dezvénye az Őrjárat utcai gyülekezetnek 
a XV. kerületben, amely ennyi embert 
megmozgatott volna. A szív világnapján, 
szeptember 30-án egészségnapot szervez
tünk az Eötvös utcai Csokonai Művelődé
si Házban, ahol előadásokkal, orvosi, di
etetikai és pszichológiai tanácsadásokkal, 
szűrésekkel, ételbemutatóval, ételkósto
lókkal, főzési tanácsadással, egészséges 
élelmiszerek, könyvek, hanganyagok be
szerzési lehetőségével, gyermekfoglalko
zásokkal vártuk az érdeklődőket.

Mi valójában egy kis létszámú gyü
lekezet vagyunk, de Isten ajtót nyitott 
nekünk. Hajdú László, a kerület polgár
mestere – későbbi országgyű lési képvi
selője – ajánlotta fel a segítségét, hogy a 
lehetőségei szerint támogat minket, mert 
egy korábbi előadásunk alkalmával a hal
lottak, látottak különösen jó benyomással 
voltak rá.

Az egészségnap főszer
vezője Csókási Pál nyugál
lományú lelkész testvérünk 
volt. Lestár Rózsa testvé
rünk hívására pedig az or
szág minden tájáról, Nagy
kanizsától Gyuláig, Egertől 
Nagyvázsonyig sok buda
pesti és Budapest környéki gyülekezetből 
jöttek testvérek szolgálni.

Az anyagi forrásokról is gondosko
dott az Úr, a DET és az ASI pályázatok 
révén, így minden akadályt elhárított a 
megvalósítás előtt.

A rendezvényre eljöttek a helyi TV és 
a sajtó képviselői is.

A rendezvény fővédnökségét is el
vállaló országgyűlési képviselő úr beszé
dében elismerését fejezte ki és biztatott 
bennünket, mert látja, hogy szüksége van 
a kerület lakóinak mindarra, amit mi ott 
bemutattunk, illetve, amit képviselünk. 

Ugyanígy vélekedtek az önkormányzat és 
a művelődési ház jelenlévő képviselői.

Az Úr a folytatásról is gondoskodott. 
A művelődési házban beindíthatjuk a fő
zősulit, és az egészségnap folytatásaként 
tervezett három előadásra is rendelkezé
sünkre bocsátják a szükséges termet.

Persze van még mit tanulnunk, bizto
san van, amit jobban is csinálhattunk vol
na, de magunknak is bizonyítottuk, hogy 
ha az Úr ajtót nyit, és nem habozunk, ha 
a más-más gyülekezetbe tartozó testvérek 
összefognak, akkor azt Isten megáldja.

Hatvani Tibor

„Kell egy csapat!” – monda Minarik Ede 
abban a bizonyos régi magyar filmben. 
Szeretném veletek, olvasó testvéreimmel 
megosztani azt az örömömet, hogy a Nyír
ségben van egy csapat. No nem a labda
rúgás most már modernebb színvonalán, 
nagyszerű eredmények eléréséhez, hanem 
egy nagyon fontos szolgálat betöltéséhez.

Ez a csapat 8-12 fővel (mikor hányan 
érnek rá) segít egy-egy vasárnap különfé
le munkálatok elvégzésében a szükségben 
lévőknek. Szakemberek és segítőik kb. 

2000 óta sok ilyen szolgálatot elvégeztek. 
Volt ebben favágás, kerítésfestés, tetőcse
re, vízvezetékhez árokásás stb. A közös 

tevékenység a szolgálat örömével sokszor 
nagy szükséget elégít ki, de emberi és test
véri kapcsolatokat is épít. Ez nemcsak a 

régi idők falusi vagy testvéri 
összefogását idézi fel, ha
nem azt is megmutatja, hogy 
milyen sokféle területen és 
módon lehetséges segítséget 
nyújtani.

Hajrá fiúk! Örülünk, 
hogy vagytok, mert nagy 
szükség van a munkátokra. 
Így tovább, és Istenünk ad
jon hozzá sok erőt!

Bálint György

Örömteli alkalomból gyűltünk össze szep
tember 15-én Nyírbogdányban. Nemcsak 
a szombat miatt, hanem ez alkalommal 
tartottuk meg őszi hálaadó istentisztele
tünket. A testvérek elhozták terményeik 

legjavát; fiatalok és idősebbek együtt ren
dezgették, rakosgatták a színes és finom 
gyümölcsöket, zöldségeket, lekvárt, be
főttet, mézet, aszalványokat. 

Isten Igéjét Kerékgyártó János 
nyitotta meg. A közös gondolko
dás és kutatás arról szólt, milyen 
örömforrásokkal ajándékozott 
meg minket a Teremtő. A körül
mények nem mindig a hálát és az 
örömet juttatják eszünkbe, de Iste
nünk arra tanít minket, hogy „min-
denben hálákat adjatok” (1Thessz 
5:18). Az Úrban való öröm lehet 
állandó (Fil 4:4). A nehéz élet
helyzetekben is örülhetünk annak, 
hogy neveink fel vannak írva a 
mennyben (Lk 10:20). 

Köszönjük az Úrnak szeretetét, gond
viselését, megtartó kegyelmét, a bennünk 
és általunk való munkáját!

kájé

Egészségnap Rákospalotán

Hálaadó istentisztelet Nyírbogdányban

„Kell egy csapat!”
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Idén már harmadjára mentünk ki a debreceni 
Campus fesztiválra az egyház sátrával 2018. 
július 18. és 22. között, ahol sok régi ismerős 
arc jött velünk szembe, és köszönt ránk, vagy 
emlegette föl, hogy mi már bizony találkoz
tunk, sőt még beszélgettünk is tavaly!  

Ebben az évben különösen sok problémá
val kellett szembenézni, és érezhető volt, hogy 
az ördög is minden tehetségét latba veti, hogy 
akadályozza a szolgálatunkat. Ezt láttuk a tava
lyihoz képest jóval kevesebb számú vendégben, 
a sátrunk felborulásában vagy beázásában. Ezek 
mind kissé megnyirbálták a kedvünket, de en
gem például a péntek esti kis közös imánk is 
erősített, hogy ha már néhány fiatalban nyomot 
hagyunk, ha csak páran hallanak az egyházunk
ról és Istenről, már akkor is lehet, hogy megéri 

kijönni és vállalni ezt a kimerítő helytállást. És 
az Úr megsegített, megerősített és ötleteket is 
adott a károk helyrehozására!

Számomra az egyik legkedvesebb tapasz
talatot a régi vendégismerősök felbukkanása 

jelentette, akik mind örömmel nyugtázták, hogy 
ismét itt vagyunk, ahova ők bátran beülhetnek, 
és nyugodtan beszélgethetnek velünk két kon
cert között – vagy helyett. De jó visszaemlé
kezni arra a lányra, akinek annyira megtetszett 
a sátrunk hangulata az egyik éjjel, hogy meg 
akarta tudni, hol találkozhat velünk majd az év 
többi részében is; vagy arra a társaságra, akik 
komoly erkölcsi témákat feszegettek, még félig 
ittasan is; vagy a szombat éjjeli utolsó srácra, 
aki egy mondatával plusz értelmet adott a kint 
létemnek. 

Hálás vagyok a hosszú várakozások köz
ben a jelenlévő barátokkal folytatott beszélge
tésekért is, mert ez a közös élmény, az együt
tes szolgálat kovácsol össze egy közösséget, 
és tesz bátor hívőkké, akik ki mernek lépni az 
adventista burokból, hogy megismertessék azt 
a környezetükkel, hogy van egy másfajta élet, 
egy másfajta béke és elégedettség, amit csak a 
jó Istentől kaphatnak meg.

Czinkota Orsolya

LelkiFröccs: Töltsd fel magad élettel!
A Campus fesztiválmisszió margójára

A gyógyító Jézus
Bibliatábor Miskolcon

A miskolci Füzes utcai gyülekezet 2. alkalom
mal rendezte meg ezt a felejthetetlen élményt 
nyújtó tábort. Az idén is nagy létszámmal je
lentkeztek résztvevők, hiszen 18 főnek örvend
hettünk, ami különböző korcsoportú ( 6-13 
éves korig) gyermekekből tevődött össze.

Az elméleti anyagot Jézus gyógyításai ad
ták. Mindennap 1-1 történetet dolgoztak fel, me
lyet megelevenítve el is játszottak az áhítatokon.

Napjaikat színessé tették a kinti és benti 
programok. A gyülekezet udvarán lehetőség 
volt pingpongozásra, focizásra és a nagy me
dencében fürdőzésre is. S mivel nagyon jó volt 
az idő, ezt ki is használták a gyerekek.

Végtelenül élvezték a kézműves 
foglalkozásokat. Ezek között szere
pelt agyagozás, gipszfestés, fonás 
rafiából. Játékos angoltanulás is szí
nesítette napjaikat. A mindennapi te
vékenység része volt az énektanulás 
is, melyet Csaba bácsi gitárkísérete 
tett még élvezetesebbé. Természete
sen a fantasztikus esti beszélgetések 
sem maradhattak el.

A programokat tarkították a ki
rándulások, az élvezetes Kaland-parki túrák, 
bingó-hintózás Tapolcán, Népkerti játszótér, s 
az egész csúcspontja a Miskolcon tett kincske
reső túra volt, játékos feladatokkal.

Mindehhez az erőt Kati néni finom, gye
rekbarát főztje biztosította, amit nem győztek 
dicsérni.

A tábor zárásaként gyerekszombatot tar
tottunk, ahol a héten tanultakat bemutathatták 

a szülőknek, nagyszülőknek, vendégeknek. 
Nagy örömünkre ekkor sok nem adventista 
gyerek is volt közöttük, akiknek a hozzátarto
zóik is eljöttek. Nagyon jó tapasztalattal távoz
tak, ami erőt adott a folytatáshoz, hogy ez a 
szép feladat hagyománnyá váljon.

Fekete Istvánné

Húsz év nagyszerű, az Őrségben rendezett tá
borok után (1997–2017) idén más helyszínt 
kerestünk, ahol szintén megvannak azok a le
hetőségek, amik a megújulást, életmódváltozást 
segítik elő. Így esett a választás Parádra, ahol 
július 31. és augusztus 5. között egy csodálatos 
hat napot tölthettünk el, kitűnő környezetben, 
28-an. A résztvevők Bázeltől (Svájc) Tiszavas

váriig, az ország különböző pontjairól érkeztek, 
és külön öröm volt, hogy közülük 18-an előadá
sokról jelentkeztek a táborba.

Már szinte az első este összebarátkoztunk 
egymással és másnap, az első kiránduláson 
már egy nagy családként vettünk részt. A lelki 
gondolatok reggel és este Szigeti Jenő lelkész 
testvér vezetésével zajlottak, ahol valamennyi

en részt vettünk, mert megújulásra 
érkezett mindenki. A tiszta levegő, 
a napfény, a mozgás, a hajnali és 
délutáni gyalogtúrák, a táj csodás 
panorámája és a másikra való oda
figyelés is fontos volt számunkra. 

Csütörtökön este a Kolozsvár
ról érkezett több mint húsz fiatallal 
tartottunk közös áhítatot, melyben 
az ismerkedés és a tapasztalatok 
megosztása is helyet kapott. A 
szombati összejövetelen pedig az 
abasári testvérekkel kiegészülve 

32-en voltunk, akik sok gyümölcsöt hoztak a 
táborozóknak, ezért az ő és a vendéglátó Jenei 
házaspár áldozatkész vendégszeretetét barát
kozóink is elismerték. 

A tábor búcsúestjén a barátkozóink kéré
sére megígértük, hogy tábortalálkozót szerve
zünk Kecskemétre október 19–21. között. 

Köszönjük a segítőknek és különösen 
Teremtőnknek, hogy van még alkalmunk bi
zonyságot tenni az Ő szeretetéről, amit mások 
felé is sugározhatunk. Isten áldjon meg minden 
igaz szívű keresőt!

Hoffer Zoltán

Életmódtábor Parádon

Az  Adventista  félóra   
következő  műsorát   

november  9-én,  pénteken,   
13.30-kor  sugározza   

a  Kossuth  Rádió.
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A Generálkonferencia kiadóigazgatójától, Al
mir M. Marrionitól és Victor Hulberttől, a TED 
könyvkiadásért és médiáért felelős osztálytitká
rától levelet kapott az Advent Kiadó. Ennek a 
levélnek a rövid tartalmát szeretnénk megoszta
ni minden kedves testvérünkkel. Három okunk 
van rá: először, hogy láthassuk, akiről most szó 
lesz, milyen példamutató férj és családapa. Má
sodszor – és ezt a hazai körülmények jelenségei 
közepette nyomatékkal szeretnénk kiemelni –, 
hogy mennyire elkötelezett testvérek szolgálnak 
világszerte a könyvkiadásban, és végül, hogy 
lássuk, milyen hozzáállást várna el a menny a 
könyvek kiadása és terjesztése terén az advent
misszióban, beleértve a bel- és külmissziót, le
gyen az lelki, egészségügyi vagy egyéb jellegű.

„Néhány héttel ezelőtt Wilmar Hirle lelkész 
beszámolt nekünk felesége váratlan betegségé-
ről. Így meg kellett változtatnia nyugdíjazási 
tervét, amely ennek az ötéves időtartamnak a 
végén történt volna meg. Néhány orvosi konzul-
táció után (…) Hirle testvér úgy döntött, előbbre 
hozza visszavonulását 2019 februárjára. 

Hirle lelkész 39 éve szolgál az adventista 
egyházban, ebből 35 évet a Kiadói Szolgálatok 
igazgatójaként végzett egyházterületi, uniós, di-
víziós és generálkonferencia-i szinten. Miután a 
Kiadói Szolgálatok vezetőjeként szolgált saját 
Dél-amerikai divíziójában, hat évig az Eruro-
ázsai Divízió Kiadóigazgatója lett, ahol sok 
fiatalra hatással volt; ők később szintén vezető 
pozíciókba kerültek.”

Amikor 13 évvel ezelőtt 
a Generálkonferencia Kiadói  
Szolgálatához csatlakozott, 
el kötelezte magát, hogy pri-
ori tást élvezzenek azok test
véreink, akik évtizedekig 
ateista-materialista ideológiai 
állami vezetés alatt éltek, akik 
nem juthattak korábban ahhoz 
a széles skálájú irodalomhoz, amely minden élet
helyzetben segítséget nyújthat a ma emberének. 
Elkötelezettsége kiterjedt a muzulmán világra is. 
Nevét és önzetlenségét jól ismerik Oroszország
ban, Ukrajnában, Moldáviában, Szibéria távoli 
területein (mindet személyesen bejárta), Azerbaj
dzsánban és számtalan más országban. 

Nevéhez fűződik Az év misszionárius 
könyve projekt (A képzeleten túl, Egészség és 
wellness, A megváltás története és az idén: Re-
mény mai családoknak stb.). Ezt a tervét 2006-
ban szavazta meg a GK, ami azt eredményezte, 
hogy világszerte 50 nyelven 500 millió könyv 
került emberek kezébe.

A. M. Marrioni – akivel Hirle lelkész mos
tanság társigazgatóként működik – hálásan em
lékezik vissza arra, hogy ő vezette be a könyve
vangélista munka, majd a könyvkiadás világába: 
„Imádkozom, hogy befolyása továbbra is bátorít-
sa az új vezetőket: legyen nekik is ilyen missziós 
lelkületük.”

Marrioni testvér levelének zárszavát külö
nösen jó lenne mindenütt – nálunk is, ahol sok 

megbecsülés és sok méltatlan 
támadás is éri a kiadót – meg
fogadni: „A kiadói munka nem 
azért jött létre, hogy olyan 
egyéneknek adjon állást, akik-
nek munkára van szükségük. 
Ez a szolgálat azért létezik, 
hogy a hármas angyali üze-
netet közvetítse az egész vilá-
gon ebben a generációban. Ez 
csak akkor fog megtörténni, 
amikor lelkes vezetők azért 
fognak küzdeni, hogy egység-
ben tevékenykedjünk, valamint 
ösztönzik a könyvevangélistá-

kat és a gyülekezeti tagokat arra, hogy annyi 
írást terjesszenek, amennyit még soha azelőtt.

Nagyon szépen köszönjük, Wilmar Hirle 
lelkész! Isten kegyelméből, a te lelkesedésed le-
gyen mindenki szívében, akik szeretik a Kiadói 
Szolgálatot!

Imádkozzunk a Hirle családért és azokért 
a kihívásokért, amelyekkel szembe kell nézniük 
életük új fejezetében.

Tisztelettel: 
Almir M. Marroni igazgató

Kiadói Szolgálatok Osztálya 
a Hetednapi Adventista Egyház  

Generálkonferenciája”

Egerváriné Kökényes Zsuzsa 
igazgató, Advent Kiadó

 
(A levelet Cserpán Ádám fordította.)

Egy nagyszerű testvérünkről
Könyvek, misszió, család, szeretet

Wilmar Hirle testvér
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Az elmúlt hónapokban – több településen 
– a Polgármesteri Hivatalok által működ
tetett közhasznú munkaprogramokat új, 
jó minőségű munkaruhákkal tudtuk támo
gatni.

A támogatott települések: Bózsva, 
Abaújvár, Tiszabura, Nyíri, Telkibánya, 
Füzérkomlós, melyeknek polgármesterei 
és közhasznú munkaprogram-vezetői kö
szönettel és hálásan fogadták a hasznos  
adományokat. Elmondták, hogy ezen tá
mogatással az ADRA nagy szükséget elé
gített ki, mivel a hivatalok nem, vagy csak 

részben tudnak munkaruhát biztosítani. 
Továbbá, készséggel vállalták, hogy a hi
vatal épületében jól látható helyre kifüg
gesztik a Hetednapi Adventista Egyház 
segélyszervezete, az ADRA Alapítvány 
támogatására vonatkozó A4-es méretű tá
jékoztatást.

A munkaruhákat a norvég partner
szervezettől, a Romaniahjelpen segély
szervezettől kaptuk, melynek ezúton is 
köszönjük együttműködésüket és hasznos 
adományaikat.

A mellékelt fotó a telkibányai munka
ruhák átadásakor készült.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

ADRA Alapítvány

Közhasznú munkaprogramok 
támogatása

Norvégiából, a Romaniahjelpen segély
szervezet adományaként beérkezett az 
új cipőket, fényvisszaverő mellényeket, 
használt ruhákat és cipőket tartalma
zó segélyszállítmány. Várjuk azoknak a 
gyülekezeteknek a jelentkezését, akik a 
környezetükben segélyezési programokat 
szeretnének megvalósítani.

Ezúton is köszönjük a lelkes önkén
tesek fáradságos munkáját! Hálásak va
gyunk azon testvéreknek, akik a kamion 
lepakolásánál oly sokat segítettek, cipel
tek, pakoltak és idejüket  is felajánlották 
az egyházunk segélyszervezetének szol
gálatára – így is támogatva az ADRA 

munkáját, mellyel Istenünk szeretetét 
igyekszünk bemutatni.

A mellékelt fotó a norvég segélyszál
lítmány beérkezésekor, illetve lepakolása
kor készült.

Kérjük, hogy az ADRA tevékenysé
géhez köthető programok szervezésénél, 
annak kezdeti fázisában vegyétek fel a 
kapcsolatot az ADRA ügyvezetőjével 
e-mailben (adrahungary@adra.hu) vagy 
telefonon (06-30/269-5689).  

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Norvég szállítmány érkezett

2018. október 7-én, vasárnap délelőtt 
a Gyulai Gyülekezet adott otthont egy 
különleges, meghitt ünnepélynek. Csi
ge Imre és felesége – lánykori nevén –, 
Gajdán Erzsébet testvérek, egyházunk 
Hajdúböszörményi Gyülekezetének tagja
iként 1948. október 7-én kötöttek házas
ságot Isten színe előtt. Ezt követően Imre 
bácsi és Erzsike néni hosszú évtizedeken 
keresztül voltak hűséges, szolgáló tagjai 
anyagyülekezetüknek.

A jó Isten testvéreinket hosszú csa
ládi életük során három gyermekkel, hat 
unokával és öt dédunokával ajándékozta 
meg. Bár életük nem volt gond nélküli, de 
népes családjukért Imre bácsiék mindig 
hálásak voltak a jó Istennek.

Ahogy közeledett a Csige házas
pár hetvenedik házassági évfordulója, a 
gyermekeik (Erzsébet, Imre, Judit) úgy 

döntöttek, hogy ezt a nevezetes alkalmat 
családi és egyben hittestvéri körben sze
retnék megünnepelni Gyulán, ahol Erzsi
ke néniék idős napjaikban élnek, Jutka 
lányuk családjában.

A gyulai imaházban megrendezett 
ünnepségen a népes család számos tagja 
megjelent, de együtt örültek az idős test
vérekkel a helyi és Hajdúböszörményi 
Gyülekezet tagjai, illetve az ország más 
településeiről érkező vendégek is.

Az istentisztelet közvetlen hangvéte
lét jól szolgálták azok az isteni gondvi
selést megfogalmazó tapasztalatok, ame
lyek Imre bácsi és Erzsike néni elmon
dása alapján elevenedtek meg. Megható 
és egyben példaértékű volt látni, hogy a 
kilencven év felett járó testvéreink még 
most is mennyire odafigyelnek a társuk 
rezdüléseire, biztonságára.

A verses és zenés, énekes szolgálatokat, 
illetve a böszörményi testvérek személyes 
hangú visszaemlékezéseit követően Préd 
4:12 tanácsa és a Csige házaspár tapaszta
latai alapján azért adtunk hálát a Minden
hatónak, hogy egy Istenfélő házasságban 
mennyire valóságos az, hogy a „hármas 
kötél nem hamar szakad el”.

Az ünnepséget azzal a bizonyossággal 
zárhattuk, hogy újra kimondhattuk: „Az 
Istennek pedig legyen hála az ő kimond-
hatatlan ajándékáért” (2Kor 9:15), Jézus 
Krisztusért, aki a testvéreinket nemcsak 
hosszú élettel, hanem példaértékű – egy
más és Isten iránti – hűséggel is megáldotta.

Czinkota András

Csige Imre és felesége 70. házassági 
évfordulója
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Rausch József
1931–2018

2018. április 20-án búcsúztunk el Rausch Jó
zseftől, a Kecskeméti Gyülekezet egy régi, 
meghatározó tagjától. 

Józsi bácsi 1931-ben született Földeákon 
cukorkészítő és -kereskedő családban. Szülőfalu
jában ismerkedett meg az adventista üzenettel, és 
fiatalon, 1948-ban Makón keresztség által ki is 
fejezte döntését. 

Hitének első próbatétele 1952-ben a sorka
tonai szolgálat volt, ahol szombatünneplése és 
a fegyverfogás megtagadása miatt sokat kellett 
szenvednie. Munkatáborokba vitték Szegedre, 
Inotára és Komlóra. Katonaság után az építőipar
ban helyezkedett el. 

1958-ban vette feleségül Tarjányi Etelkát, 
akivel 50 évig éltek boldog házasságban. Egyet
len fiúk, Attila 1960-ban született. Családjával 
először Salgótarjánba, majd 1961-ben Kiskunfé
legyházára, végül pedig 1982-ben Kecskemétre 
költöztek. Józsi bácsi nagyon szerette a családját, 
később három unokája életét is nyomon kísérte. 

A Kecskeméti Gyülekezet életében fontos 
szerepet játszott, gyülekezetvezető volt, bibliata
nulmányt vezetett és szívesen hirdette az Igét. A 
80-as évek derekán barátjával, Szilágyi János bá
csival rengeteget dolgoztak a kecskeméti imaház 
felépítésén. Fizikailag nagyon kifáradtak ugyan, 
de lelkileg feltöltötte őket, hogy Isten népének 
ügyét segíthették munkájukkal. 

Az élet nehézségei azonban Józsi bácsit is 
elfárasztották. Az utolsó években már imaházba 
sem tudott eljönni, és hosszú legyengülés után, 
2018. április 10-én elaludt az Úrban. Temetésén 
Murányi József lelkész hirdette az Igét. Sze
mélyes barátságukra hivatkozott, és ez alapján 
mondta el, hogy Rausch József tiszta, egyenes 
gondolkodású ember volt, akinek jó meglátásai 
voltak nemcsak a hitéletben, hanem az élet szinte 
mindegyik területén. Mindig tudta, hogy mi a jó 
és helyes, és aszerint járt is el. Murányi testvér 
beszélt barátja hitéről is, ami a hosszú legyen
gülés ideje alatt sem tört meg. Végül pedig arra 
szólította föl a jelenlevőket, hogy higgyenek Isten 
ígéreteiben, a feltámadás ígéretében, hogy újra 
találkozhassunk Rausch Józsi bácsival. 

Ezzel a reménységgel kísértük Józsi bácsit 
utolsó földi útjára a kecskeméti központi teme
tőben.

Á. T.

  

Kovács Irma 
1929–2018

Szomorú szívvel tájékoztatjuk a testvéreket, 
hogy a Pécsi Gyülekezet „Dorkása", Kovács 
Irma testvérnő június 9-én, 89 éves korában el
aludt az Úrban.

1929-ben született, a '90-es években kezdte 
tanulmányozni a Bibliát, majd 2000-ben szövet
séget kötött az Úrral.

2002-ben súlyos betegsége miatt orvosai 
lemondtak a gyógyulásáról. Ekkor Isten kezébe 
helyezte az életét, valamint minden ingó- és in
gatlan tulajdonát. Értékesítette a lakását, és a ka
pott összeget felajánlotta az új imaház építésére. 

A következő években aktív szerepet játszott 
a gyülekezet életében, az építőmunkások állan
dó szakácsnője volt. Isten gazdagon megáldotta 
küldetését, még 15 éven át szolgált az Úrnak. 
Halála pillanatáig megőrizte ép tudatállapotát. 

Június 26-án Petőh Imre lelkész és Körmö
czy Miklós nyugalmazott lelkész igei gondola
taival kísértük ideiglenes nyughelyére.

Köszönjük a testvérek vers- és énekszol
gálatát. Számos gyülekezeti tag jelent meg a 
temetésen, ezzel is megköszönve Irma néni sze
retetét és a gyülekezetért hozott áldozatát. 

Nyugodjon békében a boldog feltámadás és 
Jézus közeli eljövetelének napjáig!

K. M.

  

özv. Szabó János
1947–2018

Július 13-án a feltámadás reménységében bú
csúztunk özv. Szabó János testvérünktől Hajdú
böszörményben. 

Elhunyt szerettünk – dr. Szabó János lel
kész testvérünk édesapja – 2004-ben fogad
ta el a Jézus Krisztus közeli visszajövetelébe 
vetett hitet, s lett hitvalló keresztség által a 
Hajdúböszörményi Gyülekezet tagja. A gyü
lekezetben úrvacsorai diakónusi szolgálatot, 
másokat segélyező karitatív tevékenységet, 
és mindenféle fizikai munkát végzett hűség
gel és szorgalommal, jókedvű adakozóként!

Nyugdíjas éveiben is magánvállalkozóként 
sok családnak épített cserépkályhát és kandal
lót, amiért nagy megelégedéssel voltak iránta, 
nagyon értékelték, szerették a munkáját.

Negyvenöt évnyi házasság után (5 évvel ez
előtt, 2013-ban) veszítette el feleségét, hosszas 
betegség után. Özvegységének öt esztendejét 
Isten iránti bizalommal és reménységben hor
dozta el, szerettei és hittestvérei támogatásával.

Az elmúlt két és fél évben meggyengült 
egészségi állapota miatt különösen testvére, 
Zsuzsa és családja vette őt körül odaadó se
gítséggel, gondoskodással. Ez év januárjában 
került Budapestre, hogy fia János és családja 
közelében lehessen, akik ugyancsak odaadó hű
séggel gondoskodtak róla. Könyörtelen beteg
sége azonban csak siettette az elkerülhetetlen 

véget: Isten kegyelméből hitben megpihenve 
fejezte be 71 évnyi életútját.

Temetése alkalmával fia barátai szólaltatták 
meg Isten Igéjét a népes búcsúzók számára: ra
vatalánál Horváth Péter lelkész és Szilasi Zoltán 
gyülekezeti lelkész, sírhelyénél Fenyvesi Péter 
Pál lelkész.

Emlékét szívünkben őrizzük meg!
Sz. Z.

  

ifj. Csizmadia Sándor László
1955–2018

2018. augusztus 10-én Kalocsai Tamás, Szabó 
Attila, Tóth Szilárd lelkipásztorok által végzett 
gyászszertartás keretében vettünk fájdalmas bú
csút ifj. Csizmadia Sándor László testvértől, a 
balatonfüredi köztemetőben. 

Csizmadia testvér 1955. szeptember 5-én 
született Budapesten.

1979-ben Hajdu Zsuzsannával kötött házas
ságából két gyermekük született, Péter és Andrea. 

Apukáján keresztül találkozott Istennel, és 
1992-ben alámerítéses keresztség által a Bala
tonfüredi Gyülekezet tagjává, később szolgálat
kész vezetőjévé vált.

Sajnos nagyon hamar elveszítette kedves 
feleségét, gyermekei édesanyját, aki Istennel 
megbékélve pihent meg 2012. március 18-án, 
hosszú betegség után.

A magány éveit követően az Úr különle
ges ajándékot tartogatott számára. 2015. június 
25-én Székely Anna személyében újra szerető 
társra talált, akivel együtt imádkozhatott és ta
nulmányozhatta a Bibliát.

Majd amikor már minden rendeződni lát
szott, váratlanul súlyos betegséget diagnosz
tizáltak nála az orvosok. A rettegett kór 2018. 
augusztus 3-án győzte le szervezetét. 

Egész betegsége alatt nem adta meg magát az 
elmúlásnak, tartalmasan töltötte a betegség éveit. 
Nem hagyta abba az igehirdetést, tanulmányoz
ta a Bibliát, angolt tanult, és még egy blogot is 
írt, ahova az általa alkotott áhítatokat töltötte fel.

Halála nagy veszteség gyülekezete számá
ra, de még nagyobb űrt hagyott felesége, gyer
mekei, unokái és édesapja szívében. Emlékét a 
feltámadás reménységével szívünkben őrizzük!

KáTé

Búcsúzunk...

„ Én  vagyok  a  feltámadás  és  az  élet:  
aki  hisz  énbennem,  ha  meghal  is,  él ”  

(János  11:25)
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Október 1-jén és 2-án a 
szerb ADRA szervezésében 
egy olyan találkozóra került 
sor, melyet a Balkán orszá
gok irodáinak szerveztek, 
és amelyre meghívást kap
tak a szomszédos országok 
munkatársai is. A találkozó 
témája a régió országainak 
együttmű ködése volt, mely
nek két fő vonulata a vész
helyzetekben történő együtt
működés, illet ve a közös 
programok megvalósítása, 
források használata. Ezen
kívül lehetőség volt a szerb ADRA munkájába 
betekinteni: menekültek számára létrehozott kö-
zösségi központot látogattak meg a résztvevők, 
valamint megismerkedhettek a helyi iroda mun
katársaival is. 

A közös munkát érintő felajánlások mel
lett a jövőre vonatkozóan konkrét cselekvési 
lépéseket fektettek le a résztvevők. A magyar 
ADRA felajánlása esetleges vészhelyzetekre 
egyrészt a speciális mentésben történő részvétel 
szakemberekkel és felszereléssel, valamint szá

rítógépek, illetve a katasztrófa utáni átmeneti 
időszakban használható Aqua Boxok voltak. 

A határon átnyúló együttműködések kü
lönféle formáinak lehetőségét folyamatos 
pályázatfigyeléssel szeretnék elősegíteni a 
csoport tagjai, élve az Európai Unió és egyéb 
források  adta lehetőségek felhasználásával!

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

ADRA Hungary

A nyár folyamán megkeresett bennünket az 
MTVA Vallási Főszerkesztőség  szerkesztő-ri
portere, jelezve, hogy hitéleti tevékenységet 
szeretne velünk forgatni, illetve kérte, hogy ja
vasoljunk olyan személyeket, akik szolgálnak 

a közösségekért, akik elmondanák személyes 
megtérésük történetét.

Több lehetőség közül a TV-stáb a tisza
burai missziómunkát választotta bemutatni, 
így, az egyeztetések után szeptember 12-én a 

helyszínre kísértük őket.
A településen heti rend

szerességgel megtartott gyer
mekfoglalkozások vezetőivel: 
Tyukodi Csaba testvérünkkel és 
feleségével, Tyukodiné Gecse 
Klaudia testvérnőnkkel, továbbá 
a bibliamunkásként dolgozó Rin
kó Sándor testvérünkkel készítet
tek interjút.

Csaba elmondta, hogy meny
nyire hálás, hogy Urunk életben 
tartotta őt egy szörnyű autóbal
eset után, amikor csak 1% esélye 
volt a túlélésre.

 Isteni csoda, hogy a teljes felépülés meg
történt, és testvérünk határozott célja az, hogy 
önkéntes szolgálata áldás legyen a környezeté
ben élő embertársai számára, ezért ennek meg
felelően végzi szolgálatát és éli a mindennapjait. 

Sándor testvérünk kihangsúlyozta az Is
tenfélelem jelentését mint Istenhez való ra
gaszkodást, és megemlített néhány tapasztala
tot, melyeket a településen végzett szolgálata 
során átélt.

A Duna Televízióban szeptember 30-án 
sugárzott „A sokszínű vallás” adásának mű
sora megtekinthető az ADRA Hungary Face
book oldalán, és fent van a www.mediaklikk.
hu honlapon.

A Tiszaburai Gyülekezet által felkarolt 
gyermekek és fiatalok – akik a heti gyermek
foglalkozások rendszeres látogatói – részt 
vettek az idei ADRA humanitárius élménytá
borban is, ahol még közelebb kerültek a Min
denhatóhoz, és megtapasztalhatták gondviselő 
Istenünk szeretetét..

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes 
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A D R A  h í r l e v é l
Forgatás a tiszaburai szolgálattevőkkel

Balkán+ találkozó Belgrádban

Adományt gyűjtünk Hangyás Lili gyógykezelésére, mivel a sugárterápia, a gyógyszerek és az utókezelések anyagilag 
is nagyon megterhelik a családot. Az adományokat az OTP Bank Nyrt. 11707024-20425539-es számú 
bankszámlaszámra várjuk  „Veled vagyunk, Lili!”  megjegyzéssel.

Közös imával is támogassuk úgy Lilit a gyógyulás folyamatában, mint szüleit is a mindennapi küzdelmekben!

ADRA Iroda

Október elején a szerb ADRA részére vittünk 
ki szállítmányt, melynek átadásával egy, a 
nemzetközi ADRA támogatásával megvalósult 
segélyezési programot sikerült  lezárni. 

Új, minőségi polár takarókat, lábbeliket, 
szeretetcsomagokat (melyeknek tartalma: higi
éniai termékek, apró játékok, ceruza- és színes 
ceruzakészletek, füzetek) adományoztunk, a 
szerb testvérszervezet pedig örömmel fogadta, 
hisz nagyszabású programjaik vannak, ahol 
mindezeket a tételeket jó és nemes célokra 
tudják felhasználni. 

Visszajelzésükben megfogalmazták, hogy 
a magyar ADRA segélye a lehető legjobbkor 
érkezett hozzájuk! Hálásak vagyunk Istenünk
nek az együtt-szolgálás lehetőségéért!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Segélyezési 
program

Fe
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ív
ás
!

A találkozó résztvevői

A forgatás egyik pillanata


