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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXI. évfolyam 10. szám

Isten ígéretei már  
a jelen áldásait hordozzák

Múlt és jövő – Év végi visszatekintés

Visszatekintve a 2019-es évre, ismét a 
hála és köszönet szavai jutnak eszembe. 
Akár személyes életemben, akár a Ma-
gyar Unió életében kétségkívül meghatá-
rozó események történtek.

Egy unió életében az ötévenkénti Uni-
ókonferencia mindig nagy jelentőséggel 
bír. Elsősorban talán nem azért, mert ve-
zetőket választ magának az egyház, hanem 
azért, mert kiváló alkalom, hogy végiggon-
doljuk, hogyan vezetett bennünket Isten az 
elmúlt öt évben, illetve lehetőség nyílik 
arra, hogy tervezzünk a következő öt évre. 
Tehát az Uniókonferencián egyszerre van 
jelen a múlt és a jövő. Májusban megtették 
ezt az egyházterületek küldöttei, akik az 
Uniókonferencián jelen voltak.

Az Uniókonferencián elfogadott stra-
tégiai terv, amely 5 évre kijelöli az unió 
szolgálatának irányait és céljait, csupán 
egy vázlat volt, amit fel kell tölteni tar-
talommal és a megvalósítás, ellenőrzés, 
visszacsatolás folyamatát el kell végezni.

Ennek a megvalósításnak az útján el-
indulva az újonnan megválasztott Unió-
bizottság elvégezte a konferencia által 
ráruházott feladatot, és kinevezte az osz-
tályvezetőket és intézményvezetőket a 

következő ciklusra. Így egy nagyszerű, 
hozzáértő és tapasztalt csapattal indulha-
tunk el, hogy segítsük a gyülekezeteket, 
lelkipásztorokat, presbitereket, testvéreket 
a bizonyságtevés szolgálatában. A divízió 
tisztviselőinek általános véleménye sze-
rint is a Magyar Unió kiemelkedő szolgá-
latot nyújt a kiválóan végzett osztálymun-
kák által. Hálás vagyok Istennek, hogy 
egy ilyen csapattal dolgozhatok.

Az eddig is szolgálatot teljesítő mun-
katársak mellé új osztályvezetők, intéz-
ményvezetők is megbízást kaptak: prof. 
dr. Szilvási József testvér 10 éves rektori 
munkáját megköszönve prof. dr. Tonhai-
zer Tibor testvér kapott megbízást az ATF 
vezetésére mint rektor. Szilvási testvér 
szolgálata alatt sikerült az ATF-nek elin-
dítani a régóta tervezett mesterképzést, 
amely már két évfolyammal végezheti a 
nevelés rendkívül fontos szolgálatát.

Az egyházterületi lelkipásztori szol-
gálatból frissen nyugdíjba ment Zarka Pé-
ter testvér a Sáfársági Osztály vezetésére 
kapott megbízást. Eddig Hegyes-Horváth 
Géza testvér vezette az osztály munkáját, 
és mivel továbbra is ő kapott megbízást a 
Személyes Missziószolgálatok Osztálya ve-

zetésére, az egyházterüle-
ti elnöki szolgálata mellet 
szükségesnek ítéltük, 
hogy a sáfársági szolgá-
lat fontos területét egy új 
munkatárs bevonásával 
erősítsük meg.

A most év végén 
meghozott döntés szerint 
dr. Gyetvai Gellért test-
vér fogja vezetni 2020. 
januártól az Advent Ki-
adó munkáját. A kiadó 
vezetésében eddig éve-

ken keresztül hatalmas segítséget nyújtott 
Egerváriné Kökényes Zsuzsa testvérünk, 
akinek a szolgálatáért hálával tartozunk 
Istennek és természetesen neki is. Nehéz 
helyzetben, sokszor a rendkívüli anyagi ki-
hívások között sikerült fenntartani a kiadó 
munkáját és értékes könyvekkel szolgálni 
az irodalmi misszió munkáját. 

A nyár elejének kiemelkedő és fele-
melő alkalma volt a balatonlellei Advent 
Konferencia Központ évadnyitó ünnep-
sége, amikor átadhattuk a táborozóknak a 
vadonatúj szállásépületet, a Halász-villát. 
A nevét Halász István testvérünkről kap-
ta, aki meghatározó volt „Lelle” életében. 
Ezzel is szerettük volna emlékét őrizni 
és ápolni. A két táborhelyen (Bózsván és 
Balatonlellén) gyerekek, fiatalok, csalá-
dok és idősek százai kerülhettek közelebb 
Istenhez, újra elkötelezhették magukat Is-
ten szolgálatára és meghatározó közösségi 
élményeket kaphattak.

Mack Tennyson testvér igehirdetése, fordítója 
dr. Mihalec Gábor

A Női Szolgálatok Osztályának alkalmi kórusaA Női Szolgálatok Osztályának alkalmi kórusa
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Ünnepélyes orgonazenére vonultak be 
a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem Doktori Tanácsának tagjai és 
doktorjelöltjei az egyetem Dísztermébe 
2019. november 28-án. Három PhD dok-
torjelölt tette le fogadalmát és két habilitált 
doktor kapott díszoklevelet, köztük dr. To-
kics Imre, a Hetednapi Adventista Egyház 
felszentelt lelkésze és az Adventista Teoló-
giai Főiskola Ószövetségi Tanszékének ve-
zetője és Tudományos Tanácsának elnöke. 

„A habilitációs dolgozat megvédése 
2019. június 28-án megtörtént. A habili-
táció magas szintű tudományos életpálya 
eredménye, a tanári kollégák között és a 
családom előtt, s az egyházam javára ez 
óriási előjog, hogy átvehettem a habilitá-
ciós oklevelet. Mindezért tehát egyedül 
Istené a dicsőség” – nyilatkozta dr. habil. 
Tokics Imre. 

A Hittudományok tudományágban 
megvédett habilitációs értekezés témája: 

„A jajin (bor) hatása a bibliai kultúrák-
ra és a Tanakh szövegére.” A 226 oldalt 
magában foglaló monográfia bemutatja 
többek között a bor mint szőlőital és a 
Biblia kapcsolatát, a szőlőkultúrát az óko-
ri Izraelben, a bor kifejezés értelmezését a 
nagypróféták könyveiben.

 „Ez nem egy út vége, egy életmű le-
zárása, hanem elkötelezettség arra, hogy 
a felavatott doktorok a tudományos pá-
lyán maradjanak” – hangsúlyozta prof. dr. 
Kustár Zoltán, az egyetem rektora.

Prof. dr. Fazakas Sándor a Doktori 
Tanács elnöke kiemelte: „A doktorképzés 
mind az egyetem, mind a doktorrá avatott 
személyek részére nagyon értékes. Hihe-
tetlen érték születik egy ilyen tudományos 
munka után, s ezzel is kapcsolódunk a Tu-
domány Ünnepének mottójához: »Érték-
teremtő tudomány«.”

Az intézményben minden év novem-
berében, a Magyar Tudomány Ünnepének 

programsorozata 
alkalmával avat-
nak doktorokat.

H a b i l i t á l t 
doktorrá avatták 
még dr. Pecsuk 
Ottó tanár urat, 
a Károli Gás-
pár Református 
Egyetem adjunk-
tusát, a Magyar 
Bibliatársulat fő-
titkárát is.

„A habilitá
ció, illetve a 
ha bilitálás a 

PhD-tudományos fokozatot követő cím 
megszerzése. A habilitációs oklevél az 
egyetem által adományozható legmaga
sabb képesítést, a »venia legendi«-t azaz 
a szabad kurzushirdetési jogot jelenti… 
A felavatott habilitált doktor kimagasló 
szakmai teljesítménnyel és vezető oktatói 
alkalmassággal rendelkezik …  A habili
tálás tehát azon folyamat, melynek során 
a doktori (PhD-)fokozattal rendelkező 
oktató egy habilitációs pályázati anyag 
benyújtását és elbírálását követően, a ha
bilitációs bizottság … előtti két nyilvános 
előadás megtartásával – melyet idegen 
nyelven is prezentálnia kell – tanúságot 
ad oktatói rátermettségéről, szakmai és tu
dományos tevékenységéről, igazolja fedd
hetetlenségét, tudományos alkotó munká
jának eredményeit és bizonyítja előadó
készségét.”  (https://hu.wikipedia.org/wiki/
Habilit%C3%A1ci%C3%B3)

A Hetednapi Adventista Egyház gya-
rapodott azzal, hogy Hittudományok tu-
dományágban elsőként dr. Tokics Imre 
testvér szerezte meg ezt az egyetemi el-
ismerést. 

(SM)

Habilitált doktorrá avatták  
dr. Tokics Imre főiskolai tanárt  
és lelkészt

Az Unióbizottság felismerve a táborok 
jelentőségét, úgy döntött most, az év végi 
Plenáris Unióbizottsági ülésen, hogy egy 
jelentős beruházással a bózsvai Bib liatábort 
is komfortosabbá tesszük, hogy a mai igé-
nyeknek megfelelően működhessen. Re-

ményeink szerint 2020-ban elkészülhet az 
új vizes blokk (fürdőszobák és WC-k), ami 
ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy 
a főépületben egy közösségi helyiséget ala-
kítsunk ki, így lehetővé téve a szezon meg-
hosszabbítását, a tábor téli használatát is.

Az év végi Ple-
náris Unióbizottság 
szokásos felada-
tai közé tartozik a 
jövő év költségve-
tésének elfogadása 
is, amely testvére-
ink hűségének kö-
szönhetően meg-
bízhatóan tudja a 
pénzügyi hátteret 
biztosítani az unió 
szolgálatának. 

Ha tehát előretekintek, ugyancsak a 
hála és köszönet szavai jutnak eszembe, 
hiszen a legutóbbi unióbizottsági ülésen 
jelen lévő Mack Tennyson testvér, aki a 
Transzeurópai Divíziót képviselte, egyik 
áhítatában arra hívta fel a figyelmünket, 
hogy Isten ígéretei már a jelen áldásait 
hordozzák. Hiába csak a jövőre irányul-
nak az ígéretek, már a jelenben valóság-
ként tekinthetünk azokra, mert Istentől 
vannak.

Tekintsünk tehát mi is az előttünk álló 
esztendőre azzal a bizonyossággal, hogy 
Isten ígéretei már ma valóságosak!

Ócsai Tamás
unióelnök

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa 
és a doktorrá avatottakés a doktorrá avatottak

Dr. Tokics Imre köszöntő beszédeDr. Tokics Imre köszöntő beszéde

D-vitamin kúrán a szombati ebéd utánD-vitamin kúrán a szombati ebéd után
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Ha egy kisgyereknek feltesszük a kérdést, 
hogy mi szeretne lenni, általában a követ-
kező foglalkozásokra számítunk: tűzoltó, 
állatorvos, fodrász, énekes, kukásautó-ve-
zető. Postás szinte senki sem szeretne 
lenni. A 2019. október 12-én megtartott 
Szuper Szombaton viszont egy olyan 
ember mutatkozott be Postás Vendel sze-
mélyében, aki szerint postásnak lenni a 
legjobb dolog a világon. Vendel igazi 

szenvedéllyel végzi 
a munkáját: a leve-
lek, az üzenetek és 
a hírek továbbítása 
élete fő célja.

Vendel azt is el-
árulta, hogy nagyon 
sok emberrel találkozik a munkája során, 
de vannak olyan emberek, akiket ő nem 
kedvel. Nem szereti például a kutyatulaj-
donosokat… Ezzel már el is érkeztünk a 
társadalmi problémához, mert mindenhol, 
minden városban, minden faluban élnek 
olyan emberek, akiket nem kedvelnek, 
akiket kitaszítanak a közösségből, ezáltal 
a társadalom szélére kerülnek. Maguk a 
gyerekek is találkozhattak már olyan sze-
méllyel az iskolai közösségükben vagy az 
osztályukban, akit senki sem szeret. Akik 
mellé senki sem akar ülni, akik nem vesz-
nek vagy vehetnek részt a közös játékok-
ban, akiket senki sem hív meg a szülinapi 
partijára. Mit tehet egy keresztény gyer-
mek, ha tanúja egy ilyen dolognak, vagy 

talán ő maga az elszenvedője? A problé-
ma nem új keletű, a Jézus korabeli embe-
rek is elutasították az olyan személyeket, 
mint a vámszedő, a béna vagy a samáriai 
férfi. Jézus azonban tetteivel és szavaival 
egy új utat mutatott. Kinyitotta az ajtót 
olyanok számára is, mint a pogányok és 
a kitaszítottak. 

A Szuper Szombaton bemutatott bib-
liai történetek egyik üzenete ez volt: Is-
ten hozott: de, és ha nélkül! Isten hozott 
Jézusnál, Isten hozott a hit és a bizalom 
földjén

A gyerekek Jézus példáján keresztül 
megtanulták, hogyan nyújthatnak segítsé-
get egy magányos, kiközösített embernek, 
azzal, hogy felajánlják neki a barátságu-

Örömmel adunk számotokra hírt arról, 
hogy az elmúlt hetekben a Szenátus, az 
Igazgatótanács, s végül az Unióbizottság 
részéről is elfogadásra került az Adven-
tista Teológiai Főiskola 2019–2024-re 
vonatkozó stratégiai terve, mely magában 
foglalja a legfontosabb fejlesztési célokat. 
A terv olyan módon került elkészítésre, 
hogy az minden tekintetben beleilleszked-
jen a Magyar Unió stratégiai fókuszába. 
A ciklus során betöltendő szolgálatunk 
tervezetét ennek alapján hat pillér men-
tén fogalmaztuk meg, melyeket Urunk 
segítségével a legjobb tudásunk szerint 
kívánunk megvalósítani. Ezek a pillérek 

a következők: a munkatársi közösség, 
a hallgatóság, a kutatás és fejlesztés, az 
infrastruktúra, a gazdálkodás, valamint a 
minőségirányítás.

Intézményünk eddig is mindent meg-
tett azért, hogy a tanítás nemes szolgálatát 
minél hatékonyabb módon lássa el, de ne 
csupán tudományos ismereteket nyújtson, 
hanem a misszió szempontjaira különö-
sen odafigyelve, lelkeket mentsen meg 
Krisztusnak. Testvéreink elkötelezettek e 
szolgálat folytatásában és mindannyian 
komolyan hisszük azt, hogy az új stra-
tégiai célkitűzéseink erre nézve egyfelől 
támpontokat, másfelől viszont a munka-

szervezés terén hatékony segítséget is ad-
nak majd. Kérünk benneteket, hogy imái-
tokban emlékezzetek meg a főiskoláról és 
egyúttal fontoljátok meg a képzéseinkre 
való jelentkezés lehetőségét is, melynek 
menetéről az ATF honlapjáról hamaro-
san hasznos információkat szerezhettek 
(http://atf.adventista.hu/).

Szeretettel tájékoztatunk Benneteket 
arról is, hogy elkészült a főiskolánkat be-
mutató Kisfilmünk, melyet szintén meg-
tekinthettek a honlapunkon. Ha felirat-
koztok, e-mailben mindig tájékoztatást 
kaptok, amennyiben felkerül valami az 
oldalunkra.

Testvéri szeretettel:

az ATF vezetősége

Kedves Testvéreink!

Leszek a barátod!
Szuper Szombat, 2019.
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kat. „Leszek a barátod!” – mondta Jézus a 
vámszedő Máténak. A történetek bátorsá-
got adtak a kitaszítottak oldalára állni és a 
barátságunkat felkínálni. 

A gutaütött ember történetéből megtud-
hattuk, hogy az Istennel való barátság na-
gyon sok erőt ad. Az Istenbe vetett bizalom-
nak ereje van, fejleszti az önbizalmat, és ké-
pessé tesz, hogy megbirkózzunk az élettel. 
A béna ember még lábra is tudott állni. Az 
Istennel való barátság azoknak is erőt adhat, 
akiknek esetleg rosszabbak a jegyei, vagy a 
többiek nem szeretik őt valami miatt. A leg-
nagyszerűbb dolog, ha Jézust a barátunknak 
nevezhetjük! A legós rajzfilmben megte-
kintett irgalmas samaritánus történetéből is 
bátorságot meríthettek a résztvevők, hogy a 
kiközösítettek oldalára álljanak. 

Természetesen Róka Robi, a kedves, 
de olykor szófogadatlan kis bábfigura is 
jelen volt, és neki is meg kellett tanulnia, 
hogy szeresse azt, aki nem mindig kedves 
hozzá, sőt! 

A gyülekezeti és iskolai gyermekcso-
portok pedig lelkesen, színvonalas éne-
kekkel, versekkel, zeneszolgálattal gazda-
gították és tették változatosabbá a napot. 
Ezúton is köszönjük a felkészítő tanítók-
nak, tanároknak!

A résztvevő gyerekek 
már azzal egy baráti tettet 
hajtottak végre, hogy egy 
játékukat odaadták egy rá-
szoruló gyermeknek, ame-
lyet az ADRA Alapítvány 
összegyűjtött és budapesti 
Bokréta Gyermekotthon 
Szlávi Utcai Lakásotthoná-
ba továbbított. 

A játékért cserébe a 
gyerekek egy barátság kár-
tyát kaptak, ahová felírhatták az elérhető-
ségeiket, majd az ebédszünetben kerestek 
valakit, akinek továbbadták a kártyát a 
következő mondat kíséretében: „Leszek 
a barátod! Bármikor hívhatsz és írhatsz 
nekem.” Az így kialakult baráti párokat 
a Szuper Szombat fotósa, Kőszegi Zsófi 
lefotózta. Közöttük sorsoltuk ki az aján-
dékcsomag nyerteseit. 

 Az ajándékcsomag nyertesei, a Ti-
borszállási Péchy László Adventista Ál-
talános Iskola diákjai: (első sor, balról 
jobbra) Lukács Jenő 5. osztály, Sarkadi 
Levente 5. osztály, (második sor balról 
jobbra) Lukács Krisztián 3. osztály, Oláh 
Kende 5. osztály

A délután folyamán a Naposoldal Ala-
pítvány munkatársainak és önkénteseinek 
köszönhetően a különböző ügyességi, 
mozgásos feladatoknál a lelkes gyerek-
sereg kipróbálta, hogy képesek-e arra, 
amire egy vak, siket-néma vagy egy moz-
gáskorlátozott ember képes. A következő 
feladatokkal tehették magukat próbára: 
kerekesszékes akadálypálya, szimulációs 

szemüveg, a vak emberek által játszott 
csörgő labda és bocsa játék, párosító já-
tékok és illatok felismerése vakon. Nagy 
népszerűségnek örvendett az a helyszín, 
ahol a gyerekek megismerkedhettek a 
Braille-írással és a nevüket is leírhatták 
ily módon, illetve a vakvezető kutyusok 
életét bemutató állomás, ahol meg is le-
hetett simogatni a kutyust. 

A kisebbek a kézműves foglalkozá-
sokon „Leszek a barátod!” felirattal pólót 
festhettek maguknak, és idén sem maradt 
el az arcfestés sem!

A délutáni gyermekfoglalkozással 
párhuzamosan szülőmegőrző működött, 
ahol Miklya Luzsányi Mónika a jelenlé-
vő szülőknek „Gyökereinket a családban 
kapjuk – Értékek és értékre nevelés a ke-
resztény családokban pluralista ellenszél-
ben” címmel tartott előadást. 

Végezetül egy szülői levél: „Nagyon 
jó érzéssel, lelkiekben gazdagabban távo-
zunk az idei Szuper Szombatról. Tudjuk, 
hogy rengeteg munka és felkészülés van 
e mögött a pár óra mögött, aminek ré-
szesei lehettünk. Nagyon aktuális volt a 
témaválasztás is, hiszen egyben bibliai és 
társadalmi nevelést is kaptak a gyerekek. 
Köszönjük munkátokat, lelkesedéseteket 
és mindenekelőtt a sugárzó szereteteket!”

Örömmel és szeretettel várjuk a gyer-
mekeket és kísérőiket a 4. Szuper Szom-
baton 2021-ben is!

Mihalec Dóra  
Gyermekszolgálatok Osztálya

Jó tudni!Jó tudni!
Az Adventista félóra 2020. évi  

műsorainak tervezett időpontjai:

január 10., 31.,  március 20.,   
április 10.,  május 8.,   

július 10.,  szeptember 4.,   
november 6.,  december 25.

„Leszek a barátod!” pólófestés„Leszek a barátod!” pólófestés

JátékadományozásJátékadományozás Kerekesszékes akadálypályaKerekesszékes akadálypálya

Az ajándékcsomag nyerteseiAz ajándékcsomag nyertesei

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak,  
Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással  

a mennyekben a Krisztusban” (Ef 1:3).

Valamennyi kedves Olvasónknak Istentől gazdagon megáldott  
örömökben és tapasztalatokban bővelkedő új esztendőt kívánunk!
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A borongós, őszi napok után napsütésre 
ébredtünk 2019. november 16-án, amikor 
keresztségi ünnepélyre gyűltünk össze a 
gyulai gyülekezetben. Közelről és távol-
ról is érkeztek testvérek az örömünnepre 
(Battonya, Geszt, Békéscsaba, Kétegy-
háza, Elek, Sarkad). Régóta nagyon várt 
esemény ez a mai Gerstenmayer Ingrid 
számára, aki két évvel ezelőtt született 
újjá fizikailag, és ez mára lelkiekben is 
megtörtént a megtérést megpecsételő ke-
resztség által.

Az elmúlt években a misszió iránt el-
kötelezett laikus testvéreink – Békéscsabá-
ról Marik András és Kovács Béla testvér és 
Elekről Czégé Sándor testvér – látogatták 
a Békés megyei Kötegyánban élő érdek-
lődőket, és így megismerkedtek Ingriddel 
és a családjával is. Ingrid 2017 novembe-
rében súlyos balesetet szenvedett, amikor 
biciklivel közlekedett, és egy autós elütötte 
úgy, hogy keresztülment rajta. Az orvosok 
nem sok reményt fűztek a felépüléséhez. 
Ám amikor a kórházból telefonált Marik 

András testvérnek, hogy 
szeretne megkeresztelkedni, 
akkor testvérünk már bi-
zakodott a gyógyulásában. 
Hosszú gyógyulási folyamat 
következett ezután.

A keresztségi felkészítést Czinkota 
András, a Sarkadi Gyülekezet lelkésze 
kezdte el még 2018. utolsó hónapjai-
ban, aminek eredményeként Ingrid egyre 
gyakrabban vett részt szombaton a Sarka-
di Gyülekezet istentiszteletein, illetve a 
környező gyülekezetekben: Gyulán, Ké-
tegyházán és Medgyesegyházán is.

A keresztségi tanulásra így emlékszik 
vissza felkészítő lelkésze: „Ingrid ke-
resztségi felkészítése sok áldást jelentett 
nekem is. Ritkán találkozom ennyire el-
kötelezett és lelkes »tanulóval«, aki hozzá 
hasonlóan ilyen lelkiismeretesen készül 
minden egyes órára – kijegyzetelve min-
den bibliai Igét, illetve a hitelvi füzetek 
fejezeteit. Külön áldás volt tapasztalni, 
ahogy Ingrid erősödött hitében, és abban, 

ahogy elkötelezetté vált a családjáért foly-
tatandó misszió érdekében.”

A keresztség napján, szombat reggel 
azt mondta Ingrid: „már nagyon vártam 
ezt a napot!” – és Isten kegyelméből meg 
is érte!

Hálásak vagyunk mennyei Atyánknak 
azokért a testvérekért, akik időt és fárad-
ságot nem kímélve látogatják az érdeklő-
dőket, hogy hitre jutva csatlakozhassanak 
Isten egyházához.

Kívánjuk, hogy Ingrid is továbbad-
hassa az Úrral szerzett tapasztalatait csa-
ládjának és környezetének, hogy szapo-
rodhasson Isten népe üdvözülendőkkel!

Czinkota Andrásné

A kórházi ágytól  
a keresztelő-medencéig

Adventi jótékony célú hangversenyre 
gyűltünk össze 2018. november 30-án 
17 órai kezdettel Szerencsen a Rákóczi 
Vár Színháztermében. A hangverseny fő-
védnöke, Nyiri Tibor úr, Szerencs város 
polgármestere volt, kedvezményezettje 
pedig a Szerencs Város Önkormányzata 
által fenntartott Idősek Otthona. A cél az 
Otthon tárgyi feltételeinek javítása. Ünne-
pi köszöntőjében polgármester ür méltatta 
az Adventista Egyház ének-zenei kultúrá-
ját, mely tapasztalata szerint fölötte áll a 
többi egyháznak.

Az advent jegyében 
ünnepi gondolatokkal 
szolgált Várhelyi Zoltán 
lelkész testvérünk Lukács 
evangéliuma 2:12 verse 
alapján. A hangversenyen 
felléptek a Szabolcsi Ad-
ventista Vegyes Kar, az 
Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes, és 
költemény szolgálatokat is hallhattunk.  A 
kórus és a zenekar bemutatásában közre-
működtek Bálint György és Molnár Miklós 
lelkész testvérek. A műsor tartalmi felépí-
tése az első adventen át vezetett a második 
adventig. Csodálatos zenei és kórusműve-
ken keresztül szólt Isten üzenete a ma em-
beréhez. Vendégeink véleményei alapján 
elmondhatjuk, hogy feltöltődve, emelke-
dett hangulatban tértek haza otthonaikba. 
Nagy öröm volt számomra, hogy testvé-
reink, közelebbről és távolabbról egyaránt 

elkísérték szolgáló hozzá-
tartozóikat. A rendezvényen 
és azt követően 175 000 Ft 
gyűlt össze.

Az ünnepséget a sá-
toraljaújhelyi és szerencsi 
testvérek által készített sü-
teményes vendégséggel zár-
tuk, mely jó alkalmat adott 
további beszélgetésekre.

Kívánságom, hogy a jó Isten adjon 
még sok lehetőséget, hogy szolgálhas-
sunk nagy neve dicsőségére, embertársa-
ink örömére és áldására!

Akácosiné Nagy Ágnes

Hangverseny Szerencsen

Fo
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özv. Párniczky Istvánné
1929–2019

Október 3-án Nyíregyházán vettünk búcsút 
Katika nénitől a feltámadás boldog remény-
ségében. 

Adventista család hatodik gyermeke-
ként, fiatalon kötött szövetséget az Úr Jézus 
Krisztussal, akihez sziklaszilárd hittel mind-
végig ragaszkodott. Férjének, Párniczky Ist-
vánnak 2017 nyarán bekövetkezett halálát 
követően megváltozott életkedvét az Istenbe 
vetett reménység, valamint a házasságukból 
született gyermekek, István és József oda-
adó törődése, szeretettel teljes megnyil-
vánulásai táplálták. Mindig felragyogott a 
szeme, ha kis unokájáról, Lilikéről beszélt, 
aki gyakran meglátogatta. Örömmel jelezte, 
ha felnőtt unokáját, Enikőt várta a messzi 
távolból. 

A Teremtővel való kapcsolatára jellem-
ző töretlen hűséget továbbadta környezeté-
nek. Szolgáló, imádkozó, adakozó életével 
bizonyságot tett férjének, gyermekeinek, a 
szomszédoknak, mindenkinek! Sokat olva-
sott, és még idős fejjel is tanult és tanított 
a Biblia kinyilatkoztatott igazságairól, Isten 
nagyságáról, és mindenáron igyekezett azok 
szerint élni.

A gyülekezetben és magánéletében egy-
aránt őszintén, egyenesen szemünkbe nézve 
szólt szívünkhöz. Nem tudott megalkudni, 
nevén nevezte mondanivalóját. Egy oszlop 
dőlt ki sorainkból. 2018 nyarán súlyos be-
tegség vett erőt rajta. Fizikailag meggyen-
gült, lelkileg azonban egyre jobban erősö-
dött. Nem félt az elmúlástól.

Az utolsó hónap heteiben kétségbeesve 
árulta el: „Már nem tudom olvasni a Bibliát.”

Sokat elmondta: „Mint Isten akarja, úgy 
legyen. Szent az Ő végzése.” „Úgy legyen 
minden Istenem, mint te azt elrendelted, 
benned van minden reményem!”

A ravatalnál Bálint György testvér, 
gyülekezetünk lelkésze szólta Isten Igéjét. 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futáso
mat elvégeztem, a hitet megtartottam: Vége
zetre eltétetett nékem az igazság koronája, 
melyet megád nékem az Úr ama napon, az 
igaz Bíró, nemcsak nékem pedig, hanem 
mindazoknak is, akik vágyva várják az Ő 
megjelenését” (2Tim 4:7–8).

Végezetül Kerékgyártó János lelkész 
szólt a gyászló családhoz és jelenlévőkhöz 
a feltámadás áldott reménységéről.

Katika néni emlékét szívünkben őrizzük!

S. P. I.

  

Szónya József
1932–2019

Szónya József 1932. augusztus 15-én szü-
letett Körösszegapátiban. Édesapja Szónya 
Péter, édesanyja Ursz Lenke. Szülei házas-
ságából hat gyermek született, ő volt a ne-
gyedik. Testvérei mind meghaltak ő volt az 
utolsó a sorban. 

Kétkezi napszámos munkákat végzett, 
majd a helyi tsz-ben, az állattenyésztésben 
dolgozott több évtizedig. 

1956. november 15-én házasságot kötött 
feleségével Szakadáti Katalinnal. Házassá-
gukból négy gyermek született. Gyermek-
szerető, családcentrikus volt. Az 1980-as 
évek végén leszázalékolták. Hét unokája és 
négy dédunokája született. Közel negyven 
éve hívő ember volt. Szerette a gyülekeze-

tet, szerette a testvéreket. Április 14-én még 
otthonában úrvacsorázott néhány hittestvé-
rével. Április 21-én vasárnap este elaludt 
az Úr ban. Temetése április 26-án volt Kö-
rösszegapátiban. Temetésén Sztán János és 
Farkas Attila hirdette Isten vigasztaló Igéjét.

A feltámadás reménységével búcsúzunk 
tőle mindnyájan, akik ismertük és szerettük.

F. A.

  

Szónya Józsefné
sz.: Szakadáti Katalin

1938–2019

Szónya Józsefné született Szakadáti Katalin 
1938. június 2-án látta meg a napvilágot Kö-
rösszegapátiban. Szakadáti Szever és Berke 
Krisztina egyetlen lányaként.

Fiatalon munkába állt. A családi gaz-
daságban dolgozott. 1956. november 15-én 
kötött házasságot Szónya Józseffel. 

Istenfélő, hívő asszony volt, aki fiata-
lon megismerte a Biblia igazságait, és azok 
szerint élt. Férjével együtt a Berettyóújfalui 
Adventista Gyülekezet hűséges tagja volt. 

Betegsége, mely régóta gyötörte öt és 
fél hónapi özvegységében, 2019. október 
13-án éjszaka halálos lett. Katika, mire a 
mentők kiértek, megpihent az Úrban. 

Temetése október 17-én volt Körösz-
szegapátiban, ahol férje mellett pihen, aki-
vel közel hatvanhárom évet éltek jóban, 
rosszban. Búcsúztatásakor Sztán János és 
Farkas Attila hirdették a vigasz és remény 
szavait a gyászoló rokonságnak. 

Istenünk adjon boldog találkozást vele 
és párjával ama nagy napon!

F. A.

Búcsúzunk...Búcsúzunk...

„ Nem  akarom  továbbá,  atyámfiai,  hogy  tudatlanságban  legyetek  azok  felől,  akik  elaludtak,   „ Nem  akarom  továbbá,  atyámfiai,  hogy  tudatlanságban  legyetek  azok  felől,  akik  elaludtak,   
hogy  ne  bánkódjatok,  mint  a  többiek,  akiknek  nincsen  reménységük. hogy  ne  bánkódjatok,  mint  a  többiek,  akiknek  nincsen  reménységük. 

Mert  ha  hisszük,  hogy  Jézus  meghalt  és  feltámadott,  azonképpen  az  Isten  is  előhozza  azokat,  akik  elaludtak,  Mert  ha  hisszük,  hogy  Jézus  meghalt  és  feltámadott,  azonképpen  az  Isten  is  előhozza  azokat,  akik  elaludtak,  
a  Jézus  által  ővele  együtt.  Annakokáért  vigasztaljátok  egymást  e  beszédekkel.”  (1Thessz  4:13–14, 18)a  Jézus  által  ővele  együtt.  Annakokáért  vigasztaljátok  egymást  e  beszédekkel.”  (1Thessz  4:13–14, 18)
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Október 20-án, a budapesti 
Hungexpo területén, a pes-
ti Baba-Expo rendezvé-
nyen hasznos adományok 
gyűltek a gyermekjóléti 
programjainkra. 

Az Expo részvevői kö-
zül sokan jöttek érdeklőd-
ni az ADRA standhoz az 
ADRA Alapítvány prog-
ramjai iránt, és sokféle 
adományt ajánlottak fel a 

nélkülöző családok részére, illetve az álta-
lunk támogatott gyermekotthonok javára. 
Sok szép és hasznos könyv, színező, tár-
sas- és plüssjátékok, új és használt ruha, 
valamint rengeteg játék gyűlt össze.

Az adományok leadása és gyűjtése 
egész napos program keretében zajlott, 
reggel 7.00-től délután 17.00-ig. Lelkes 
önkénteseink segítségével az esti órákig 
csomagoltuk a felajánlásokat és pakoltuk 
a teherautóra. A kedvezményezettek nevé-
ben is hálásan köszönjük a támogatást és 
az önkénteseink segítségét!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Szolgálat a Baba-Expo rendezvényen

Kedves meghívás
A Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni 
Központ és Általános Iskola az 1-es és 
2-es szakmai egységeinek közös adventi  
délutánjára kaptak meghívást az intéz-
mény támogatói, köztük az ADRA Alapít-
vány is. Nemcsak a kis lakók, hanem az 
intézmény alkalmazottai is hetekkel előtte 
készültek az ünnepségre, amikor meg-
ható verseket szavaltak a szeretetről, és 
bibliai történeteket adtak elő. Csodálatos 
volt hallgatni őket és tapasztalni, ahogy a 
gyermekek együtt dolgoztak nevelőikkel 
és az intézmény vezetőivel a délután si-
kerességéért.

Nagyon megható és szívmelengető 
volt megtudni, hogy a sokféle vendégváró 
falatokat, a hangulatos asztali díszeket is 
(lásd jobbra az első képen) közösen ké-
szítették a kisebb és nagyobb gyermekek 
és nevelőik. 

Ez a kedves meghívás és fogadtatás 
sokat jelent számunkra, hiszen azt sejteti, 
hogy sikeres az együttműködés és hogy az 
intézmény vezetői, alkalmazottai és lakói 
is örömmel és szívesen ápolják az alapít-
vánnyal létrejött kapcsolatot.  

Reméljük és bízunk abban, hogy a 
támogatók jóvoltából a jövőben is támo-
gatni tudjuk a Bokréta és még több gyer-
mekotthonok kis lakóit!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Az alábbi cikket helyesbítés gyanánt közöljük, mert az előző számunk ADRA oldalán hibásan jelentettük meg.

November 16-án egy rendhagyó, nagyon 
szép alkalomra került sor sátoraljaújhelyi 
gyülekezetünkben. Öt év telt már el az óta, 
hogy Lisovszki István és felsége Erzsike 
50 éves házassági évfordulója alkalmából 
ünnepélyes, áldó istentiszteletünket meg-
tartottuk. Néhányan megbeszéltük, hogy 
meglepetést okozunk, és ünnepélyesen 
megemlékezünk az 55. évfordulóról is. 
Miért? Mert sok minden történt az óta, 
és mert nemcsak egy házaspárnak, de egy 
gyülekezetnek is fontos az emlékezés. 
Ahogyan Gyülekezeti kézikönyvünk írja, 

egy férfi és egy nő egész életen át tartó há-
zassága szimbolizálja Krisztus és az egy-
ház örökkévaló szövetségi kapcsolatát. 
Ahogyan az úrvacsorában negyedévente 
emlékezünk meg erről a kapcsolatról, úgy 
a házasságban is lehet nem csak a „kerek” 
számokat figyelembe venni.

Ez alkalommal a gyülekezet színvo-
nalas szolgálatai mellett dr. Kormos Erik 
Kálvin allegorikus példázatértelmezését 
felhasználva beszélt Isten népe szövetségi 
és a házassági-szövetségi kapcsolatáról. 
Az alapige 1Móz 45:1–9 volt, ahol József 
testvéreivel találkozik, és arról beszél, 
hogy „van még hátra 5 év a szűk eszten-
dőből”, ami Izrael szövetségére is utal. A 
következő öt év után ugyanis már a 60 
éves házassági évforduló fog következni, 
amelyet éppen olyan várakozással kell 
magunk előtt látni, mint a mi Urunk Jézus 
Krisztus visszajövetelét. Emberi szövet-
ség és isteni szövetség hasonlósága, hogy 
az előttünk jövőkre várakozással és felké-

szüléssel tekintsünk. Ha a házasságunkat 
elhanyagoljuk, könnyen elveszíthetjük a 
másikat, és ha Krisztus visszajövetelére 
nem készülünk, a hitünket is elveszíthet-
jük. Egyik jól példázza a másikat.

Kívánjuk Isten áldását a Lisovszki há-
zaspárra, és példájukon keresztül minden 
házasnak kívánjuk azt az áldást, amelyet 
csak az Istennel és egymással megkötött 
szövetség adhat!

S.D.G.

Egy szép, 55 éves évforduló

A Lisovszki házaspárA Lisovszki házaspár
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Novemberben és december elején az 
ADRA Alapítvány  függőségek témaköré-
ben prevenciós programot valósított meg 
a Budapest III. kerületi Dr. Béres József 
Általános Iskolában. Neves szakember, 
pszichopedagógus és addiktológiai kon-
zultáns segítségével interaktív előadá-
sokat tartottunk a 7.-es és 8.-os diákok 
részére. 

Az előadások és kiscsoportos foglal-
kozások keretében a diákok sok informá-
cióval lettek gazdagabbak a függőségek 
veszélyeire és ezek megelőzésére vonat-
kozólag.

Programunkat 2020-ban is folytatjuk. 
Az érdeklődő intézmények felvehetik ve-
lünk a kapcsolatot az adrahungary@adra.
hu e-mail címen.

Hálásan köszönjük a prevenciós prog-
ramunk anyagi támogatását az Oszkar.
com Telekocsi Kft.-nek!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

AdventInfo – a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja. Kiadja a Kommunikációs Osztály. Megjelenik havonta nyomtatott és internetes 
formában. Felelős kiadó és főszerkesztő: Ócsai Tamás unióelnök. Szerkesztő: Kiss Virág. Területi felelősök: Kis István (DET), ifj. Szőllősi Árpád (TET).

Internetes szerkesztő: Törőcsik Ábel. Szerkesztőség: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; Tel.: (28) 547–360; Fax: (28) 452–229
Híranyagokat, észrevételeket az adventinfo@adventista.hu e-mail címre vagy levélben, faxon a fenti elérhetőségeken várunk.

A D R A  h í r l e v é l

Az ADRA Alapítvány és a He-
tednapi Adventista Egyház ma-
gánfelajánlás bevonásával egy 
erőszakellenes kampányfilmet 
készíttet. A családon, iskolán, 
kis közösségeken belüli erőszak 
jelen van, és keresztény közös-
ségként nem mehetünk el mel-
lette szó nélkül. A filmben meg-
jelenő történet felszólítja majd a 
nézőket arra, hogy mindenkinek 
saját felelőssége az, hogy miként 
szab határt az indulatainak, mely 
kulcsa az erőszakmentességnek. 
A program azonban nem áll meg itt, a 
problémára való figyelem felhívásánál. 
A jövőben szeretnénk konkrét segítséget 
ajánló szolgálatokat kialakítani részben 
partner-intézményekkel, ahová az erősza-
kos cselekmények áldozatai fordulhatnak.

A kisfilm felvétele részben Debrecen-
ben, részben pedig Tiborszálláson, a Péchy  

László Adventista Általános Iskolában 
történt, melyben a helyi tanulók is részt 
vettek. A kisfilm rendezője Czeily Tibor, 
az alkotás még karácsony előtt megtekint-
hető majd a világhálón.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

Erőszakellenes kampányfilm 
forgatása

Prevenció 
iskolákban

Egy különleges felajánlás érkezett az Ala-
pítványunkhoz a Főtáv Zrt-től. A mint-
egy 900 alkalmazottat foglalkoztató cég 
minden évben meghirdeti dolgozói között 
azt a lehetőséget, mely rendelkezésükre 
áll, hogy felajánlásokat tegyenek tárgyi 
eszközök formájában, melyet rászorulók 
részére juttatnak el. Az idei évben a cég 
az ADRA Alapítvány segítségével szeret-
te volna eljuttatni az ajándékokat, melyre 
készségesen vállalkoztunk. Nem sokkal a 
felajánlás után a Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Központ egyik munkatársa 
keresett meg azzal a kérdéssel, hogy tud-
nánk-e segíteni nekik ajándékokkal. Tel-
jesen kézenfekvő volt, hogy a Főtáv Zrt. 
dolgozóinak ajándékai, kiegészítve más 

céges felajánlásokkal Szentendrére kerül-
jenek, melyeknek kiszállítása néhány nap 
alatt megtörtént. 

Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy 
lehetőséget ad arra, hogy szeretetének 
ajándékait megosszuk másokkal!

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Felajánlás

Az ADRA Alapítvány működését a Nemzeti Együttműködési Alap,  
a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja  

a NEA-UN-19-N-0049 pályázati azonosítószámú szerződés keretében.

A forgatás egy pillanataA forgatás egy pillanata

A Dunakanyar Család- és Gyermekjóléti A Dunakanyar Család- és Gyermekjóléti 
Központ munkatársaiKözpont munkatársai

Kiscsoportos foglalkozásKiscsoportos foglalkozás


