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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Poszt-Covid világban poszt-Covid
egyház – Hogyan tovább?
Online küldetéskonferencia
A Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki
Egyházterülete a fenti címmel online küldetéskonferenciát szervezett 2021. május 1-jén.
Bár korántsem beszélhetünk még poszt-COVID világról, május 8-tól nyitnak a gyülekezeteink, és bízunk benne, hogy legalább a
gyülekezetek zárt állapotát magunk mögött
tudhatjuk. Ugyanakkor több mint egy év telt
el az első bezárás óta, így ez a konferencia
egyfajta kiértékelésre is lehetőséget adott az
elmúlt időszakot illetően. Milyen hatással volt
a COVID gyülekezeti életünkre? Vannak-e
olyan értékek, amelyeket a nyitás után is megtarthatunk? Mit tehetünk azért, hogy továbbra
is vigyázzunk egymásra? Visszatérhetünk-e a
régi, a COVID előtti életünkhöz?
A közel másfél éve tartó válsághelyzet
még nem múlt el. Az egyre változó körülmények és újabb fejlemények – a vírus különböző mutációi, a vakcinák körüli kérdések és
bizalmatlanság stb. – miatt azonban a válság
kezelése nem lett egyszerűbb.
A konferencia egyik fő témája az volt,
hogyan kezeljük mi, keresztény adventisták,
a krízishelyzetet? A délelőtti istentisztelet
során dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke, a
Biblián keresztül adott példát arra, hogyan
kezelte Jézus a krízishelyzetet. A kánai menyegzőn, ahol Jézus meghívott vendég volt,
elfogyott a bor. A válsághelyzetre ma különösen jellemző reakciók – szenzációkeltés,
összeesküvéselmélet-gyártás, felelős keresése
– helyett, Jézus csendben intézkedni kezdett.
A szolgák feltűnés, szenzáció nélkül hordták
a vizet és megtöltötték a kővedreket, ahogy
Jézus parancsolta. Krisztus követőiként a mi
dolgunk sem az, hogy felelőst keressünk a
történtekért, vagy szenzációt csináljunk belőle, hanem az, hogy a megoldáson dolgozzunk,
töltsük csendben a kővedreket.
Az Egészségügyi Szolgálatok Osztályának két képviselője ezt a gyakorlati oldalt mutatta be a plenáris előadásaik során. Dr. Nagy

Sándor arról beszélt,
milyen tanulságokat
vonhatunk le az elmúlt
idők járványaiból, és
ismerve a történelmet,
mire számíthatunk a
COVID után. Dr. habil.
Gáspár Róbert pedig
arról tartott előadást,
hogyan tudjuk mi, egyszerű emberek felvenni
a harcot a járvány ellen, azaz, hogyan őrizhetjük meg egészségünket. Ez utóbbi előadás
arról is szólt, hogy a járvány mennyire megváltoztatta az életünket, és ha végül visszatérhetünk a normális életünkhöz, ez valami „új
normális” lesz.
Dr. Szabó János és felesége, Tímea, plenáris előadásukban az eszkatológikus rög
eszmék fogságában élő, örömtelen, másokat
nyilvánosan kritizáló lelkület veszélyeire hívták fel a figyelmet a Waco-i tragédia európai
összefüggéseinek és a túlélők bizonyságtételének bemutatása által. A történelem velünk
él, a hibákból tanulhatunk, vagy újra elkövethetjük őket. A válság sebezhetővé tesz, a
józan gondolkodást meg kell őrizni.
Az élőben közvetített plenáris előadások mellett számos – Zoomon keresztül
elérhető – szekcióra is sor került a DET
lelkészeinek előadásában. Ezeknek egyik fő
témája a COVID alatt megélt lelki élet volt.
Hogyan változott az egyháztagok kapcsolata
más egyháztagokkal, Istennel, az egyházzal
vagy éppen a bibliai próféciákkal? A járvány
miatt az emberek és az egyház életének bizonyos funkciói az online térbe szorultak,
így más szekciókon az online jelenlét lehetőségeiről és veszélyeiről volt szó, a COVID
alatt és után.
A konferencia végül egy fórumbeszélgetéssel zárult, ahol a konferencia követői felte1

hették kérdéseiket a rendezvény előadóinak.
A konferenciát hallgatók sok kérdésre választ
kaphattak a járvánnyal, és a járvány miatt
megváltozott hétköznapi, illetve gyülekezeti élettel kapcsolatban. Bízom abban, hogy
május 8-tól gyülekezeteinkben is józanul, a
szenzáció helyett a megoldásra fókuszálva
éljük meg „új normális” életünket, továbbra is vigyázva saját és testvéreink testi-lelki
egészségére!
Köszönjük az áldozatos munkát a konferencia szervezőinek és azoknak, akiknek
köszönhetően élő közvetítésen vagy a Zoomon keresztül követhettük az előadásokat!
Elsősorban pedig köszönjük Istennek ránk és
gyülekezeteinkre árasztott gondviselését és
kegyelmét a válsághelyzet alatt is!
Cserpán Ádám

Elkészültek a Poszt-Covid Online
Küldetéskonferencia istentiszteletének,
plenáris előadásainak és szekcióinak a felvételei,
melyeket a DET Hírháló YouTube-csatornáján
érhettek el.
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Gyertek, lássátok meg a világ
Megváltóját!
Minden év június 2. szombatja a Nők
Kiemelt Napja a világszéles Hetednapi
Adventista Egyházban. Ez a szombat különleges ünnepnap a nők számára. Kifejezzük hálánkat Istennek a gondviselésért,
védelemért, vigasztalásért és a reménységért, amit mindennap megtapasztalunk.
Kitekintünk országunkból, és gondolunk
a széles világon élő nőtestvéreinkre, különösen a szenvedő nőkre. Bátorítjuk és
erősítjük egymást, hogy legyünk kitartóak
és hűségesek Jézus eljövetelének várásában.
Az idei Kiemelt Napra szóló prédikáció Jézus szeretetének megosztását
helyezi a középpontba. A prédikáció és
a szemináriumi anyag arra bátorít minket, hogy a világ jelenlegi állapotától és
a korlátozásoktól függetlenül továbbra is
folytassuk más nők elérését. Isten kreatív
utakat mutat nekünk az érte végzett mis�sziós munkához.

A prédikáció és a szemináriumi anyag
ösztönöznek Jézus szeretetének a megosztására, valamint ötleteket adnak és módszereket mutatnak be.
A szemináriumi anyag témája: Hét lépés Jézus szeretetének megosztására.
A teljes anyag letölthető a Hetednapi
Adventista Egyház Női Szolgálatok Osztálya oldalról (www.adventista.hu).
A Női Szolgálatok Osztálya ezt a napot Makón, a gyülekezetben tartja.
Legyen életünkben első helyen az
Úrért végzett szolgálat! Tegye az Úr bizonyságtevésünket gyümölcsözővé, és
adjuk tovább Jézus szeretetét!
Bodnár Jánosné
NSZO vezető

Olvassuk együtt!
Júniusban is tovább olvassuk a Tapasztalatok és látomások c. könyvet, amelyben
a „Lelki ajándékok” fejezet következik. A 117–133. oldalig tartó fejezeteket olvassuk együtt. Kívánjuk, hogy a Szentlélek vezesse gondolatainkat és személyes
életükre nagy hatást gyakoroljon.
Továbbra is vezessük az olvasónaplót!
a Női Szolgálatok Osztálya

Digitalizálódó kiadó
Bár a pandémia némileg felgyorsította a folyamatokat, a kiadó
digitalizálódása ettől független törekvésként jelent meg az elképzelésünkben.
Magyarázatra sem szoruló okból: haladni kell a korral.
Új weboldalunk (webboltunk) lassan egy
éve igyekszik a mai világ követelményei
szerint kiszolgálni az érdeklődőket és a
könyvek rendelését. Nemcsak könnyen
kezelhető, online vásárlásra optimalizált
felületen tájékozódhatunk, válogathatunk,
adhatjuk le a rendeléseket, de olyan új és
korszerű funkciók is kiszolgálnak bennünket, mint az online fizetési módozatok,
ill. a többféle szállítási mód, amelyből a
számunkra legkedvezőbbet választhatjuk.
Gyakorlatilag kvázi foteltől fotelig rendszerben juthatunk hozzá a kiválasztott
kiadványokhoz: az otthon kényelméből

rendelhetünk és fizethetünk, majd a csomagküldő szolgálat az ajtónkban adja át a
csomagot (maximális biztonság mellett),
ha így szeretnénk.
Az elmúlt kilenc hónapban – vagyis
mióta üzemel az új weboldalunk – 462
rendelést adtak le rajta keresztül a traktátok, testvérek, de külső, gyülekezeteinktől
független igénylők is közel 4,5 millió Ft
értékben. Ez a rendelések számát egy teljes évre kalkulálva közel 30%-os arányt
jelent; ami azt is jelenti, hogy a rendelések többsége (70%) még mindig a hagyományos csatornákon érkezik, telefonon és
2

Köszönjük szépen!
A Női Szolgálatok Osztálya köszönetét
fejezi ki azon nőtestvéreknek, akik az
egészségügy és a szociális ellátás területén odaadóan végezték munkájukat az elmúlt nehéz időszakban. Lemondtak saját
kényelmükről, és vállalták a hosszú ügyeleteket, és a járvány okozta szenvedésekben vigasztalást és segítséget nyújtottak.
Köszönjük a családtagok türelmét,
amikor hosszú időt voltak anya és feleség
nélkül, mert ők akkor szenvedő embertársainknak voltak egyedüli támaszai. Isten
erőt adott, megpróbálta hitüket, kitartásukat.
Hálásak vagyunk értetek, és kívánjuk,
hogy Isten adjon továbbra is érző szívet és
szeretetet a további munkátokhoz!
Hálás köszönettel:
a Női Szolgálatok Osztálya
e-mailen. A 4,5 milliós összérték pedig
azt mutatja, hogy inkább a kisebb tételek
rendelése történik online. Ennek persze
oka van. A tapasztalataink szerint a traktátosok (ahogy a gyülekezetünk tagjainak
is) jelentős része idős, idősebb (a legidősebb traktátos több mint 80 éves), és közülük sokan már nehezen birkóznak meg
bizonyos online, digitális feladatokkal.
Pedig ezek az eszközök, csatornák rendkívül meg tudják könnyíteni az életünket,
ha helyesen használjuk.
Az egyik, amit ilyen esetben tehetünk,
ha vagy egy fiatalt kérünk meg arra, hogy
segítsen legalább a betanulás időszakában, vagy valakit magunk mellé veszünk,
aki a kiválasztás és rendelés procedúráját
a digitális hozzáértésével segíti. Idősebb
traktátosok esetén mindez nemcsak arra
jó, hogy könnyítsék az életünket, de akár
arra is lehetőséget ad, hogy a papírformá-
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tumú könyvek szeretetéből is átadhassunk
valamicskét a későbbi generációknak.
Online kommunikációs tér
2021-ben a cikk címében említett fejlesztések következő lépcsőjét is kialakítottuk.
Olyan online felületet hoztunk létre, amely
a traktátosokat közvetlenül is bevonhatja
a kiadó életébe. Ennek segítségével interaktív egyenlegegyeztetéseket tudunk
folytatni, közvetlen kedvezményes lehetőségeket kínálhatunk a gyülekezeteknek,
valamint hírlevelek küldésével rendszeresen értesíteni tudjuk a traktátosokat (és a
lelkészeket) a megjelenő könyvekről.
A rendszer segítségével az elmúlt hetekben kedvezményes csomagajánlatot
küldtünk a traktátosoknak, akik a felületen kiválaszthatták, melyik kedvezményforma a számukra legmegfelelőbb, és azt
is, hogy az adott új kiadványokból men�nyit igényelnek – de jelölhették azt is, ha
nem akartak élni a lehetőséggel.
Az online felület természetesen sok
egyéb dologra is használható a jövőben,
akár kérdések és problémák tisztázására, de
döntési folyamatokat is végig lehet vinni a
segítségével. Az elkövetkezőkben folyama-

tosan igyekszünk hírlevelek és kedvezményes ajánlatok küldésével naprakész információkkal ellátni a traktátosokat, gyülekezeteket az új csatornán keresztül (is).
Ezek mellett továbbra is várunk benneteket a kiadó Facebook-oldalán, ahol a

ESZO Infó – Járványaktualitások
– 2021. április 30.
ITT A LEHETŐSÉG!
Drasztikusan csökkent gyülekezeteinkben
az új megbetegedések száma. 17 új betegről
tudunk és két testvérünket veszítettük el. Az
intézményeinkben, ahol januárban megkapták az oltást, gyakorlatilag nem fordulnak
elő megbetegedések, már közel két hónapja.
Egy hét választ el a nyitástól, és attól
is, hogy akár minden testvérünk vállalja a
fertőzési lánc megszakítását, hozzájáruljon
mások védelméhez és a közösségi élet rendezéséhez. Bárki, aki szeretné, soron kívül
oltást kaphat kórházi oltópontokon (100
helyen az országban). Így elérhető lenne
az egyházon belüli teljes immunitás.
A belső felmérések szerint sok gyülekezet nagyon közel került ehhez az állapothoz (ahol a tagság 80% beoltott vagy
regisztrált). Az átlagos létszámhoz képest
kisebb gyülekezeteknél a kép nagyon
vegyes. Egy részüknél ez az arány 90%
feletti, más részénél 30% körüli. A szkeptikusok, bizonytalanok száma még mindig
számottevő, de nagyon sokat változott a
helyzet az elmúlt hetekben.
Ez a jelenség nemcsak Magyarországon figyelhető meg. A Generálkonferencia hivatalos lapjában (Adventist Review)
egy cikk jelent meg ezen a héten (április
24.), ami az oltási bizonytalanság mögötti lelki-érzelmi kérdésekkel foglalkozik.

Az írás angol változata itt található meg:
https://www.adventistreview.org/the-psychology-of-vaccine-hesitancy.
A szerző a Közép-amerikai Divízió
tagsága számára írta a cikket, de a GK
megjelentette és hozzáférhetővé tette az
egész világegyház számára. A teljes cikk
elérhető a Magyar Unió Koronavírus Hírek
oldalán, illetve az Adventista Világ (Adventist World) 2021/tavaszi számában.
HÍREK
Videó a REK-től – Dr. Hella Zoltán mindenki számára érthetően magyarázta el a
legutóbbi interjúban, hogy az oltáskor mi
történik az ember szervezetében. Az általa használt példát fiatalok egy csoportja
megjelenítette. Talán így szemléletesebb és
még érthetőbb lett egy bonyolult folyamat.
A legtöbb félelem abból ered, ha valamit
nem ismerünk.
Az elkészült videót itt nézhetitek meg:
https://youtu.be/Zxmd_Jv4ld8
Jó hírek Izraelből – Izraelben a múlt héten, 10 hónap után először nem volt covidos haláleset. Ez azért érdekes, mert Izrael
sokkal előrébb jár az oltásokban, ugyanakkor csak most sikerült eljutniuk erre a
pontra. Mindez azt sugallja, hogy hosszú
még előttünk az út a betegség teljes visszaszorításáig. (https://www.bbc.com/news/
world-middle-east-56868383)
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friss információk többsége rendszeresen
megjelenik.
Dr. Gyetvai Gellért
kiadóigazgató

USA maszk nélkül – Az USA Járványügyi
Központja biztonságosnak minősítette, ha
oltott személyek, kis csoportban, kültéren, maszk nélkül gyülekeznek. Ugyanakkor a beltéri összejöveteleken továbbra
is kötelező a maszkviselés. (https://www.
nbcnews.com/health/health-news/do-i-need-mask-outdoors-cdc-says-certain-activities-are-n1265452)
Ősszel újabb hullám várható – A brit
szakemberek számítanak ősszel egy újabb
hullámra, ezért már most berendeltek oltóanyagokat, hogy harmadik, erősítő oltást adhassanak a lakosságnak. (https://
infostart.hu/kulfold/2021/04/28/koronavirus-a-brit-kormany-60-millio-adag-oltast-rendelt-hataserosito-harmadik-dozisok-beadasara)
* * *
– 2021. május 7.
SZOMBATON A GYÜLEKEZETEK
NAGY TÖBBSÉGE KINYIT!
Néhány nyitó gondolat
1) Az orvosok sírnak!
A számok javulnak, de naponta közel 200
ember hal meg, a járványnak nincs vége.
Ma az egyik budapesti kórházban jártam és beszélgettem két vezető tisztségviselőjével. Az egyik azt mondta, hogy
napközben a munka megfeszítő, minden
percben agyban ott kell lenni, de ha kilép
innen, egész este sír. Mindennap felmegy
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az intenzív osztályra és megkérdezi a kollégáit, hogy segíthet-e valamiben? Étel,
pénz, wellness kirándulás nyárra… Bármit
mond, csak rázzák a fejüket. Semmi nem
kell, csak egy valami: legyen már vége.
Lelkileg nem bírják elviselni a szenvedést,
a haláleseteket. Tegnap halt meg az osztályon a legidősebb beteg, 50 éves volt. 2040 évesek vannak lélegeztető gépen, alapbetegség nélkül. Nekünk számok a napi
beszámolóban, de számukra élő emberek,
akiknek nagy része nem tér haza.
Múlt héten veszítették el azt a kismamát, akinél sikerült a magzatot kimenteni.
Ezt követően az anyuka lélegeztető gépre
került, mélyaltatásban. A férj felvette telefonra a gyerek hangját és fülhallgatón
keresztül lejátszotta a kómában lévő anyukának. A pulzus és a vérnyomás megemelkedett, de ennek sok más oka is lehet,
ugyanakkor a szeméből csorgó könnyeket
nem lehetett másként értelmezni, mint hogy
tudta, miről van szó. Az újszülött csecsemő
Covid-árva, sok más társa mellett.
Engem megrendítettek ezek a történetek. Otthon sem tudtam könnyek nélkül elmondani. Nagyon sokan gyászolnak
körülöttünk. Fejezzük ki együttérzésünket
azzal, hogy nem nyilatkozunk felelőtlenül.
A vírus mindennap életeket olt ki. Akik
élünk, mutassunk tiszteletet és maradjunk
alázatosak Isten előtt. Csendes hálával
kérdezzük meg tőle: Mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem új elméletek kellenek, hanem vigasztaló jelenlét.
2) Azokhoz is szeretnék szólni,
akiket már beoltottak
Azt már érti mindenki, hogy a második
oltás után két héttel alakul ki a védettség.
Keresztényként viszont értenünk kell azt
is, hogy a járványt csak együtt lehet legyőzni. A társadalomnak több mint a fele
még nincs beoltva. Keresztényként nem
lehetünk individualisták: én biztonságban
vagyok, a többi nem érdekel. Legyünk

türelemmel azokkal szemben, akik még
nem kapták meg, vagy bármi okból nem
kérik. Jákób azt mondta, hogy nem fog
sietni, a bárányok lépése szerint halad.
A biztonsági előírásokat ugyanúgy tartsuk be közösségben, fejezzük ki elfogadó
szeretetünket. Bárki jöhet a gyülekezetbe,
mindenki a testvérünk. Az oltás nem teológiai, lelki kérdés, hanem egészségügyi,
szakmai. Mindenkinek joga van eldönteni,
mit szeretne a saját életével, mi pedig tartozunk azzal, hogy egymást elfogadjuk úgy,
ahogy van. Természetesen ez a szabadság
nem jelentheti azt, hogy mások életét veszélyeztetheti bárki a közösségben, ezért
ragaszkodnunk kell az előírásokhoz.
3) Azoknak, akik nem kérik az oltást
Szeretett Testvéreim! A fenti sorok értelmében, nem vitathatja el senki tőletek a döntés jogát. Az egyház soha nem fog kötelezni senkit semmilyen gyógykezelésre vagy
prevenciós eljárásra. Szabadok vagytok
továbbra is! Az a tiszteletteljes kérésünk,
hogy ugyanúgy ti is, hagyjátok meg az
egyház vezetőinek és hasonló módon gondolkodó tagjainak azt a szabadságot, hogy
képviselhessék a világegyház állásfoglalását, ajánlását. Féltő szeretettel tesszük, az
egyház több mint 150 éves tapasztalatára
hivatkozva. Azt szeretnénk, ha minden életet meg tudnánk menteni. Erre lehet nemet
is mondani, nincs belőle probléma, de ne
kérjétek tőlünk, hogy hallgassunk ilyen
időkben. Nem kell elfogadni, de nem kell
minősíteni azokat, akik Isten előtti felelősségük tudatában aggódnak, tanácsolnak.
Lehet, hogy nem mindig szóltunk bölcsen,
türelemmel; lehet, hogy voltak félreérthető
szavak. Bocsássatok meg érte, de fogadjátok el, hogy ez a szeretet kifejezése, akkor
is, ha többen nem így értelmezik.
Továbbra is azt fogjuk képviselni,
amerre vezeti Isten világszéles népét. Az
oltás az adventista egészségügyi üzenet, a
prevenció része – korábban is az volt. Az









Dr. habil. Gáspár Róbert
egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

XX. Választókonferenciáját



2021. június 20-án (vasárnap) 8 órától

Az Adventista félóra következő műsorát július 9-én,
pénteken, 13.30-kor sugározza a Kossuth Rádió.


Dr. Ősz-Farkas Ernő
ESZO vezető

a Tiszavidéki Egyházterület

 Június 12. – Makó, Női Szolgálatok Kiemelt Napja


Vigyázzunk egymásra!

A TET Alkotmány és Alapszabály szerint
a Tiszavidéki Egyházterület Bizottsága elhatározta az időpont és helyszín
meghatározásában a járványügyi helyzetre is tekintettel, hogy

 Június 6. – Pécel, 9.00h; XX. Dunamelléki Egyház
területi Konferencia


Ezzel a lelkülettel, nyitott szívekkel van
értelme kinyitni a gyülekezetek kapuit is:
1 „Ha tehát van vigasztalás Krisztusban,
ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha
van irgalom és könyörület,
2 akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz
a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.
3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál;
4 és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.
5 Az az indulat legyen bennetek, amely
Krisztus Jézusban is megvolt.”
(Filippi 2)

Közlemény

Jó tudni!


oltásban nincs semmi titokzatos. Sőt, nem
is az oltás véd meg, csak jelzést ad az immunrendszernek, hogy előre készüljön fel a
vírus fogadására. Az immunrendszer Isten
csodálatos teremtő munkája révén végzi a
maga feladatát, csak ezzel az eljárással egy
kis időt, előnyt adunk neki. Az egyházunk
az Isten iránti bizalmat és a másokért érzett
felelősség kifejezését látja ebben. Nem kell
mindenben egyetérteni, de tartozunk azzal,
hogy értsük és szeressük egymást. Ez alól
nem kaptunk felmentést. „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13:35).

Pécel, Ráday u. 12. alatt,



az Unióközpontban rendezi meg.

Az AdventInfo következő, „nyári szünet” előtti
száma június 26-án jelenik meg.

a Tiszavidéki Egyházterület elnöksége
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I. Teológia alapszak

Valamennyi egyház (vallási csoport) felsőfokú intézményeiben a teológus alapképzési (bachelor) szak elméleti oktatásának célja olyan teológusok képzése, akik
a képzés során megismerik saját vallásuk
tudományrendszerét, amelybe beleértendő
a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. A gyakorlati képzés
célja lelkipásztori, illetve teológusi praxisra
való felkészítés. További cél a valláshagyomány és a társadalmi, illetve kultúrkörnyezet kapcsolatának megismerése és az ebben
való tevékenységre történő felkészítés. A
képzés célja továbbá az, hogy a hallgatók
képességeik és fejlődésük alapján, mesterszakon folytathassák tanulmányaikat.
Nappali tagozat
– tanítás: hétköznapokon
Levelező tagozat
– tanítás: vasárnap és hétfői napokon
A záróvizsgát tett hallgatók teológus diplomát (BA) kapnak.
A hallgatóknak lehetőségük van arra,
hogy a BA diploma megszerzése után szakirányú továbbképzésben vegyenek részt az
alábbi területeken: családi életre nevelés,
életmód-tanácsadó teológus, illetve teológia
mesterszakon folytathassák tanulmányaikat.
Az oklevél megszerzésének előfeltétele egy államilag elismert középfokú
általános nyelvvizsga megléte.
A jelentkezés feltételei
– Az online Jelentkezési űrlap kitöltése
és benyújtása.
A jelentkezést a főiskola tanulmányi
rendszerén keresztül az alábbi oldalon
nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt
tölthetők le a jelentkezéshez szükséges papír alapú dokumentumok is (https://atf.etn.
hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php).
– vagy papíralapú Jelentkezési lap,
melyhez az alábbi dokumentumokat is
csatolni kell:
 Érettségi bizonyítvány másolata.
– A 2020/2021-es tanév végén érettségizők a bizonyítvány kézhezvétele után
legkésőbb 2021. július 31-ig küldjék el
a másolatot a Tanulmányi Hivatalnak.
– Külföldön szerzett érettségi bizonyítvány esetében a hiteles magyar
fordítás másolatát is kérjük.
 Önéletrajz.
 Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak
azoknak, akik tagjai a Hetednapi Ad-

ventista Egyháznak). A Hetednapi
Adventista Egyház tagja a gyülekezet
lelkészét kérje meg, hogy lelkészi és
gyülekezeti ajánlást küldjön a főiskola Tanulmányi Hivatalának – formanyomtatvány igényelhető a Tanulmányi
Hivataltól.
A felvételi vizsga írásban és szóban történik
– Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes
2. könyvéből és Márk evangéliumából.
– Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2.
könyvéből és Márk evangéliumából.
Felvételi eljárási díj: 3000 Ft
A Jelentkezési lap letölthető a főiskola
honlapjáról (www.atf.adventista.hu), vagy
a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím:
2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 28/547295; e-mail: atf@adventista.hu).
Jelentkezési határidő: 2021. június 15.
A felvételi vizsga helye és időpontja:
ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA,
2119 Pécel, Ráday u. 12.
2021. június 27. (vasárnap)
de. 10 órától.
�Y
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II. Teológia mesterképzés

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk,
akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, vagy a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos
ismereteket szeretnének gyűjteni. A mesterképzés kétéves (4 szemeszter).
Nappali tagozat
– tanítás: hétköznapokon (csütörtöki és
pénteki napokon 13 héten át)
A záróvizsgát tett, illetve az egyéb törvényi kívánalmaknak megfelelt hallgatók
Teológus (MA) oklevelet kapnak.
Választható specializációk:
 Adventista tanulmányok
 Keresztény művelődéstörténet
Az egyes specializációkat legalább 5 fő
jelentkezése esetén indítjuk el.
Az oklevél megszerzésének előfeltétele egy államilag elismert középfokú (B2)
komplex általános nyelvvizsga megléte.
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A jelentkezés feltételei
– Az online Jelentkezési űrlap kitöltése
és benyújtása.
A jelentkezést a főiskola tanulmányi
rendszerén keresztül az alábbi oldalon
nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt
tölthetők le a jelentkezéshez szükséges
papíralapú dokumentumok is. (https://atf.
etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)
– vagy papíralapú Jelentkezési lap,
melyhez az alábbi dokumentumokat is
csatolni kell:
 Egyetemi vagy főiskolai oklevél másolata – feltétel nélkül elfogadható
hitéleti képzésben szerzett (lelkész,
teológus, hitoktató, hittanár) BA oklevél.
 Önéletrajz.
 Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak
azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak). A Hetednapi
Adventista Egyház tagja a gyülekezet
lelkészét kérje meg, hogy lelkészi és
gyülekezeti ajánlást küldjön a főiskola Tanulmányi Hivatalának – formanyomtatvány igényelhető a Tanulmányi
Hivataltól.
A Jelentkezési lap letölthető a főiskola honlapjáról (www.atf.adventista.hu),
vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető
(cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon:
28/547-295; e-mail: atf@adventista.hu).
Jelentkezési határidő: 2021. június 15.
A felvételi vizsga helye és időpontja:
ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA,
2119 Pécel, Ráday u. 12.
2021. július 04. (vasárnap)
de. 10 órától.
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III. Szakirányú továbbképzések

Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdetjük meg:
 Családi életre nevelés
Magyarországon jelenleg egyedül
intézményünk ad minősített családi
életre nevelő diplomát!
A képzés időtartama 2 félév.
Megszerezhető kreditek száma: 60.
 Életmód-tanácsadó teológus
A végzett hallgatók életmód tanácsadó teológus szakmai címet kapnak.
A képzés időtartama 2 félév.
Megszerezhető kreditek száma: 60.

AdventInfo
A képzésre történő felvétel előfeltétele bármilyen területen szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) szintű
diploma.
 Életmód-tanácsadó, lelkigondozó
A végzett hallgatók életmód-tanácsadó,
lelkigondozó szakmai címet kapnak.
A képzés időtartama 3 félév.
Megszerezhető kreditek száma: 90.
A képzésre történő felvétel előfeltétele valamilyen hitéleti területeken
szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi
(MA) szintű diploma.
Jelentkezési határidő: 2021. július 31.

A szakirányú továbbképzések csak önköltséges finanszírozási formában indulnak.
A jelentkezés feltételei
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
 Jelentkezési lap.
 Felsőoktatási intézményben szerzett
diploma.
 Önéletrajz.

A jelentkezést a főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. (https://atf.etn.
hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)
További részletek megtudhatók a
főiskola honlapjáról (www.atf.hu ), vagy
a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel,
Ráday u. 12; telefon: (28)547-258; e-mail:
atf@adventista.hu).

A képzések díjai: 100 000 Ft/félév (Az
életmód-tanácsadó, lelkigondozó alapozó
képzésének díja: 80 000 Ft [1. félév].)

Dr. Tonhaizer Tibor
rektor

Részismereti és moduláris képzés
A RÉSZISMERETI HALLGATÓI JOGVISZONY
1) arra
szolgál, hogy azok a – diplomával már rendelkező – mes-

Amiért érdemes a moduláris képzést választanod:
 Főiskolai kurzusokat hallgathatsz végzettségi előkövetelmény nélkül.
 Felkészült oktatók tanítanak.
 Vizsgázás esetén, akár a főiskolai tanulmányokba is beszámíthatod a teljesített tárgyakat.
 Egy olyan közösség tagja lehetsz, amelyben inspirációt és
gyógyulást élhetsz meg.
 Külföldi előadókat is hallgathatsz, hogy egy szélesebb kitekintéssel szemlélhesd lehetőségeidet, kihívásaidat.
 Amennyiben olyan modult választasz, amely az aktuális félévben nem indul, a jelentkezésedet követően ezt visszajelezzük.

terszakra kívánkozó (az ATF-fel hallgatói jogviszonyban nem álló)
hallgatójelöltek, akiknek a felvételi jelentkezés benyújtásához hiányzik a szükséges kreditmennyiségük, különbözeti tanulmányok
keretében ezt megszerezhessék.
A jogviszony kérelemmel keletkezik, felvételizni nem kell.
Jelentkezés határideje: 2021. június 15.

A jelentkezés feltételei:
– Az online Jelentkezési űrlap kitöltése és benyújtása.
A jelentkezést a főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az
alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt tölthetők le a jelentkezéshez szükséges papír alapú dokumentumok is.
(https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)
– vagy papíralapú Jelentkezési lap, melyhez a megjelölt dokumentumokat kell csatolni.

ATF

A képzés díja: Az engedély három félévre adható, maximálisan 60
kredit vehető fel. A képzésért költségtérítést kell fizetni. Amennyiben a hallgató az ATF-re jelentkezik 2500 Ft/kredit, egyéb esetben
4000 Ft/kredit.
A részismereti képzés befejezését követően a kar a megszerzett ismeretekről, kreditértékekről igazolást állít ki. Ezen ismeretek a további felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.
Részismerettel, beszámítható tanulmányokkal kapcsolatos további tájékoztatás, információ a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119
Pécel, Ráday u. 12; telefon: +36/28–547-295; e-mail: atf@adventista.hu) kérhető.
* * *
MODULÁRIS KÉPZÉSEINK neked szólnak, ha szeret2) nél
elmélyedni a Biblia, a misszió vagy a lelkigondozás

területén, de elkerülnéd a főiskolai tanulmányokkal és a vizsgákkal járó stresszt. Akkor is várunk, ha nincs érettségid – moduláris képzéseinkre ugyanis nincs végzettségi előkövetelmény,
bárki jelentkezhet. Egy modult egy félév alatt tudsz teljesíteni,
bármelyik modult külön-külön el lehet végezni.
A képzést háromféle kimenettel lehet elvégezni:
1) igazolás a részvételről;
2) csökkentett követelményű vizsga;
3) teljes értékű vizsga.
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I S T E N K E R TJ É B E N

Hiteles lelkésznek, lelkészfeleségnek
lenni nagyon nehéz
A magyarországi Hetednapi Adventista Egyház legismertebb lelkészének,
professzorának a felesége példás szerénységgel, a háttérbe vonulva, csendesen
szolgál az Úrnak az anyagyülekezetében, az egyháznak. A kórusművek és a versek
iránti szeretete csendesíti el a szívét és lelkét. Különlegesen szép kézírása és
a művészet iránti nyitottsága által gyarapítja a körülötte élőket, mint olyan testvérnő,
aki már a megjelenésével is virágzik Isten kertjében. A szépség, a rend és a tisztaság
iránti vágya olthatatlan.
– Hogyan kerültél kapcsolatba az Adventista Egyházzal?
– Minden szombaton gyülekezetbe mentünk
édesanyámmal és két testvéremmel egészen
kiskoromtól fogva. Budapesten, Budán a Kunfi
Zsigmond utca 1. szám alatt volt a gyülekezet,
ahol Hangyás István testvér volt a lelkész. 1952ben megszűnt ez a gyülekezet, és szinte azóta
is üresen áll. Később a gyülekezet kapott egy
nagyon pici helyiséget Óbudán, a Szőlő utca 23.
sz. alatt, ami eredetileg cipészműhely volt, ezért
az egyházi használat előtt természetesen átalakításra szorult. Ebben a munkában, mi gyerekek is
segítettünk, amiben tudtunk.
Gyermekiskola tanítóink Manchin Mihályné és lánya Aliz (Pupi) voltak. Felejthetetlen
idők voltak ezek az ifjúságomban. Ebben az
Óbudai Gyülekezetben kaptam az első meghívást az énekkari és versszolgálatra, és itt kezdtem
Murányi Árpi bácsitól harmóniumozni tanulni a
testvéreimmel és Hartner Anikóval (dr. Tarjáni
Gézáné) együtt. Naponként mentünk a zeneórára, amelyre édesanyám kísért el bennünket. Miközben egyikünk gyakorolt, a többiek csendesen
és teljes odaadással a prédikálást próbáltuk ki.
Az egyik testvérnek ugyanis, aki igen alacsony
termetű volt és nem látszódott ki a szószék mögül, sámlit készítettek. Mivel nekünk is nagyon
tetszett a neki készült kis emelvény, mi is felálltunk rá, így utánoztuk őt és a többieket. Számomra a gyülekezet a második otthonom volt,
hiszen az apai nagyszüleimnél laktunk méltatlan
körülmények között, ezért nekem a gyülekezet
mindig a nyugalom szigetét jelentette.
– A jól ismert tiszteletbeli tudós, polihisztor
felesége lettél, akinek több mint száz könyve
jelent meg. „Minden sikeres férfi mögött áll
egy erős nő” – tartja a mondás. Mikor ismerted meg a férjedet, Szigeti Jenőt? Miként emlékszel vissza az első találkozásotokra?
– Szigeti Jenő akkor ifjúságvezető, nagyon
jól szavaló, és emlékezetes bibliaköröket tartó
„mindenes”-ként szolgált a Székely B. utcai
gyülekezetben. Komoly bibliai témákkal foglalkozott az ifjúsággal, nagyon felkészült volt.
Nemrég rengeteg apró jegyzetére találtam rá
abból az időből. Ritkán én is ellátogattam ezek-

re az alkalmakra. Ezen túlmenően Jenő az ifjúságnak nagyszerű kirándulásokat is szervezett.
A serdülőket pedig Király Kató, Bajor László,
Csiki Zsigmond, Bényi testvér vették a szárnyaik alá. Nagyon szimpatizáltam ezekkel a programokkal, úgy az ifjúsággal, mint Szigeti Jenővel.
Egyszer aztán kértem tőle húsvéti témájú verset,
ő pedig egy gyereknek valót adott. Mivel különösnek tartottam, kértem egy másikat, de nem
kaptam…
– Mit jelentett számotokra a balatonlellei
Advent Üdülő?
– 17 éves voltam, amikor Lellén nyaraltam a barátnőmmel, Jenő neki udvarolgatott. Egyik nyári, meleg, tikkasztó szombat befejeztével, este
egy csoporttal elindultunk fagylaltozni Lelle
központjába, ahová a barátnőm nem akart menni. Jenő azt mondta neki, hogy „akkor elhívom
Gyopit”, mire a barátnőm azt felelte, „úgysem
fog elmenni”. Elhangzott a kérdés felém, vele
tartanék-e, „igen”-t mondtam. Jól elbeszélgettünk az úton, és nemsokkal este tíz óra után értünk vissza az üdülőbe, ahol természetesen zárt
kapu várt bennünket. Csupán egy lehetőségünk
adódott: átmásztunk a kerítésen, ahogyan a többiek is tették.
Másnap reggel volt egy kis elszámolnivalója Szigeti mamának Jenővel, hogy „miért
szédít engem, mikor másnak udvarolgat”. Ő
pedig kijelentette, hogy „nem szédít, feleségül
akar venni”. Ez a válasz abban az időben nagy
illetlenségnek számított, ezért mama szigorúan
megfeddte érte. Így kezdődött a közös utunk,
de akkor még gondolni sem mertem arra, hogy
majd én leszek Szigeti Jenő felesége, csak jól
esett együtt lenni vele. Aztán az Evangélikus
Teológiai Akadémián hat évig tartó tanulmányát
követően megtörtént a számomra hihetetlen,
de ugyanakkor legboldogabb esemény: 1965.
szeptember 12-én házasságot kötöttünk, életre
szólóan.
– Melyik közös külföldi utazásotok hagyott
nyomot benned, amire gyakran gondolsz?
– Pircsák Illés testvérrel volt néhány nagyon
feledhetetlen szovjetunióbeli meghívásunk.
Tallin, Moszkva, Kijev, Taskent, Szamarkand,
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Dr. Szigeti Jenő és felesége Gyopár
Üzbegisztán, Észtország, Szocsi. Nem egyszerre voltunk ennyi helyen, néhány esztendő
azért eltelt az utazások között. Nagyon komoly
munka folyt ezeken a helyeken: konferenciák,
rendszeres tanítás, naponta 5–6 prédikáció stb.
Jenő említést tett ezekre a szolgálatokra az „Isten tanítani küldött” című életrajzi könyvében.
Azonban egyéb külföldi meghívásoknak is
eleget tett a határon túli gyülekezetekben, ahol
evangelizációs szolgálatokat tartott, alkalmanként 1-4 héten át.
Hálás vagyok Istennek azért, hogy barátainkkal sikerült bibliai tájakra, Törökország
több részébe eljutnunk, vagy amikor egy-egy
amerikai biblikus konferenciára kapott meghívásnak eleget téve, jó néhány helyet közösen
meglátogattunk. Természetesen ezen alkalmak
sem teltek el kemény munka nélkül. Azonban
egy utazásra mindig nagyon vágytunk, hogy
Izraelbe elmehessünk. Egy nagyon jó szervezéssel sikerült is elutaznunk 2014-ben. Hatan
indultunk erre az útra, amely ebben az összetételben sajnos már nem ismételhető meg.
– Többször költöztetek a lelkészi szolgálat
során. Melyik gyülekezet állt hozzád a legközelebb és miért?
– Bizonyára többen vannak, akik sokkal többet költöztek, mint mi. Házasságkötésünk után
technikai okok miatt nem tudtunk beköltözni a
szolgálati lakásba. Az én szüleimnél kezdtük
közös életünket, aztán Kispesten Jenő szüleinél
folytattuk, majd Pesterzsébeten. Első nagyobb
alkalom 1969 októberében történt, amikor
Békéscsabára kellett költözzünk, köztudottan büntetésből. Egyrészt „A Nazarénusok” c.
monográfia miatt következett be, amely végül
is két szerzői néven jelent meg. Sajnos, Jenőt a
saját könyvével és munkáival zsarolta az akkori
egyik nagy hatalmú vezető, aki azt szerette volna elérni, hogy Jenő minden írása az ő nevén
kerüljön kiadásra. Természetesen ez vállalhatatlan volt, ám a bosszú nem maradt el. Mérgében
összetépte, megsemmisítette a férjem hivatalos
papírjait, megrövidítve őt 14 munkaviszony évvel, ami a nyugdíjazásánál lett igazán hátrányos
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probléma. Békéscsabán sem volt több nyugalmunk, hiszen a hosszú kéz, messzire tudott elérni. Mindezek ellenére Isten ajándékaként, életünk egyik legszebb három esztendejét töltöttük
el a békéscsabai testvérek között. A visszaköltözés során nehezebb időszakot éltünk meg, mivel
gyermekeink az adott iskolaévet három helyen
végezték el: kezdték Békéscsabán, folytatták a
fővárosban Rákosszentmihályon, majd befejezték Kispesten.
– Isten gazdagon megáldotta a családodat,
hiszen Péter fiadnak három, lányodnak Anikó Gyopárnak nyolc gyermeke van. Milyen
elfoglaltságot jelent(ett) ez számodra?
– Sosem vittem túlzásba az unokákkal való
foglalkozást, igyekeztem nem zavarni a gyermekeim családi életét, amennyiben mégis
szükség volt rám, azonnal ott voltam mellettük.
Óvodai, iskolai szünetben vittem őket sétálni,
játszótérre, kirándulni. Amikor igényelték még

Jeruzsálemben a Siratófalnál, szintén 2014
októberében
a kórházba is elkísértem őket. A karácsonyi
ünnepeket, mint egy igazi nagy család mindig
közösen töltöttük el, egymás örömére.
– A pihenés, az egyedüllét Istennel és a közösséggel békével tölti el az embert. Ezzel
kapcsolatban melyik tapasztalatodat osztanád meg szívesen?
– Őszintén szólva ebben volt a legkevesebb
részünk, mármint a közös pihenésben. Igazán
tartalmas kikapcsolódásra rendkívül ritkán jutott idő, ha néha sikerült, különös ajándéknak
vettük. Időnként kiruccantunk Szentendrére,
szerettük ezt a várost. Vagy ellátogattunk Budára, ahová gyerekkorom emlékei kötnek, vagy
felsétáltunk a Bástyasétányra, Gellért-hegyre,
a Rózsadombra. Ezúton is hálásan köszönöm
azoknak az ismeretlen munkatársaknak, akik
férjem, Szigeti Jenő 80. születésnapjára megleptek bennünket néhány nap Sárváron eltöltött pihenéssel.
– Tudom, hogy szép a kézírásod. Ezt a különleges képességedet miként tudtad kamatoztatni az egyházunkban, mi az, amit készítettél?

– Igen, Erdélyi László testvérrel elkészítettük a Jubileumi kiállítás tablóit és az
egyházunk
központjában,
Pécelen látható tablókat. Ó,
jut eszembe! Néhány alkalommal kisegítettem az Adventista Teológiai Főiskolát
is, amikor a diplomákat én
tölthettem ki. Végül is nagy
örömmel és szívesen vettem
részt a különféle egyházi
munkában.

Maszadában (Izrael) 2014 októberében

– Hogyan tudod feldolgozni szeretett férjed,
Szigeti professzor elvesztését? A gyászban
miként tudnak a gyermekek, az unokák, a
barátok és a gyülekezet segíteni?
– Igen, ez a legnehezebb kérdésed. 65 évi
ismeretség és 55 év házasság után hogy is
érezhetné magát az ember? Nagyon sokszor
voltam egyedül, de mindig éltetett az a tudat,
hogy 2 nap, 1 hét, 3 hónap, vagy egy év múlva a férjem hazatér a szolgálatból. Arra kérem
a jó Istent, segítsen, hogy találkozhassak vele
majd az Ő országában, ahol soha többé nem
lesz halál, elválás… Gyermekeim teljes erejükből támogatnak mindenben. Bármire szükségem van, készek azonnal segítségemre lenni.
Az unokáim szeretete, ölelése is sokat jelent a
hétköznapokban.
– Úgy tudom, szereted a verseket és a zenét,
mivel több száz egyházi Művészeti Est alkalmával szolgáltál. Melyik a legkedvesebb
emléked erről?
– Egyrészt a közel 64 évi kórusszolgálataimra emlékszem vissza jólesően, másrészt Nyári
István rendezésében a zenés irodalmi műsorok
közül „Az Úr Isten őriz engem” Keresztény
Művészeti Est eseményére. Ezen az alkalmon a
Terézvárosi Gyülekezetben meglepően jó érzés
volt a zsúfolásig megtelt kápolnában annyi ember előtt megvallani férjemmel, Szigeti Jenővel
együtt, az általunk elmondott két verssel (Leonyid Martinov: Te nélkülem és Ady Endre: Őrizem a szemed), hogy ennyi idő után is mennyire
szeretjük egymást.
– Mondanál még néhány gondolatot a szolgálatotokkal kapcsolatban?
– Látszólag ez nem idetartozónak tűnik, és id.
Szőllősi Árpád testvér szerint: „akinek nem
inge, ne vegye magára, de nem árt, ha felpróbálja”. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot
megemlíteni. Azt gondolom, hogy aki a szó nemes értelmében lelkészfeleséggé szeretne válni, de annak minden részletében is, lehet, még
nincs tisztában ennek a hivatásnak a mélységével, nem tudja, mire vállalkozik. Nem lehet
alakoskodni, megjátszani a „nagyasszonyt”.
Sajnos ezt nem mindenki érzi így, mivel én
magam sok „nagyasszonnyal” találkoztam, és
sok kiábrándult, kiégett lelkészfeleséget láttam
a környezetemben. Hiteles lelkésznek, lelkészfeleségnek lenni nagyon nehéz.
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Sajnos kevés szombatot tudtunk együtt
tölteni, hiszen férjem minden szolgálatába
hajnalban indult vonattal vagy busszal. Ahogy
teltek az évek, egyre több feladatot látott el,
egyre többfelé hívták. Látta a gyülekezetek
igényeit, és nem tudott ellenállni a hívásoknak.
Mindenki ezt mondta: „Szigeti Testvér! – csak
hozzánk gyere, ne vállalj annyifelé munkát!”
És természetesen ott volt az ő saját igénye is,
hogy rendszeresen képezze magát. Gondolok itt
a szerteágazó érdeklődésére, a tudományos kutatómunkásságára, az ezzel járó konferenciákra,
az előadásokra, az evangelizálásokra és a mindezekre való felkészülésre is, amelyek soha nem
mentek a gyülekezeti munkája rovására.
– A pandémia időszakában egyre többet
foglalkoztat bennünket Jézus második eljövetele. Mit gondolsz, a koronavírus-járvány
lehet az utolsó napok eseménye?
– Meggyőződésem, hogy igen! Isten ezen keresztül felrázza az embereket, hogy gondolkodjanak el, miért pont egy ilyen pusztító járvány
támad és miért tart el ilyen hosszú ideig? Férjem
néhány hónappal a halála előtt írt egy kis könyvet „Egészség. Betegség. Járvány. Karantén
a Bibliában” címmel (Advent Kiadónál lehet
megrendelni – szerk.). Csupán egy mondatot
szeretnék idézni belőle: „Most Isten küldött egy
vírust, hogy elbizonytalanodjunk és végiggondoljuk azt a zsákutcát, ahová a keskeny útról
jutottunk.”
– Mit üzensz az AdventInfo olvasóinak?
– Kívánom minden kedves Olvasónak, hogy legyetek erősek, kitartóak az imádkozásban, erősítsétek a megfáradtakat, a gyengéket, hogy a
hamarosan megjelenő Jézus Krisztussal és szeretteinkkel „pandémia-mentes” környezetben
mindnyájan találkozhassunk.

Tokics Marika
munkacsoporttag
Női Szolgálatok Osztálya
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Búcsúzunk...

varrógépen hímezni és édesapja látva igyekezetét és kézügyességét a kor egyik legmodernebb
varrógépét rendelte meg neki, amit nagyon
sokszor használt a későbbi években is, amellyel
angol madeirát és riseliős terítőket is készített.
„…Ne félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak, enyém vagy” (Ézs 43:1).

Kisgyörgy Imre lelkész
és felesége, Szarka Klára
† 2021
Kisgyörgy Imre lelkész testvért és feleségét,
Szarka Klára testvérnőt 63 év 2 hónap boldog
házasság után együtt helyeztük el a kaposvári temetőben a feltámadás reményében 2021.
április 28-án.
A szűk családi körben történt temetésen
dr. Tokics Imre lelkész testvér szólta az Ige és
a vigasztalás szavait a ravatalozóban. „Testvérünk élete nem veszett el. Várja a feltámadás
nagy napját!” „Jól vagyon jó és hű szolgám,
kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be
a te uradnak örömébe” (Mt 25:21).
Petőh Imre, a helyi gyülekezet lelkésze a
sírnál, a feltámadás reménységével bátorította
a gyászoló családot és az egybegyűlt testvéri
közösséget. „És az Isten eltöröl minden kön�nyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem
lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21:4).
„Boldogok, akiknek szívük tiszta,
mert ők az Istent meglátják” (Mt 5:8).
Kisgyörgy Imréné született Szarka Klára
1939. június 16-án Matolcs községben. Egy
négygyermekes család negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot. Két nővére és egy
bátyja volt. Édesapja gazdálkodóként, édesanyja bábaasszonyként dolgozott.
Már kisgyermek korától kezdve a tunyogi
adventista gyülekezetbe járt és itt is keresztelkedett meg 14 éves korában, mert nem akart
„kimaradni a mennyből”. Ezt élete folyamán
sokszor emlegette.
Általános iskolai tanulmányait mindig kitűnő eredménnyel zárta. Kiváló képességei ellenére, édesanyja akaratának engedve nem tanult
tovább, hiszen már akkor is az Úr Jézus eljövetelét várta. Azért, hogy a családnak az anyagiakba besegítsen, önszorgalomból megtanult

Kisgyörgy Imre 1935. január 2-án született
Tunyog községben. Egy hétgyermekes család hatodik tagjaként, egy bátyja egy nővére
és egy húga maradt életben, három testvérük
gyermekkorban elhunyt. Édesapja gyümölcstermesztéssel foglalkozott, édesanyja a családi
gazdaságot és a háztartást vezette. Mindketten
adventista vallásúak voltak, így a gyermekek
is korán megismerkedtek Isten Igéjével, amely
a legnagyobb hatást Imrére gyakorolta. Tanulmányait Tunyogon végezte, Fehérgyarmaton
szakmát tanult. Hosszú évekig kútbetonkészítő
kisiparosként dolgozott.
17 évesen keresztelkedett meg a Tunyogi Gyülekezet tagjának, a Szamos vizében.
Azóta hirdette Isten Igéjét. Fiatal korában
gyönyörűen énekelt tenor hangján szólóban
és kórusokban, mind a gyülekezetben, mind a
lelkészkórusban.
Imre és Klára 1958. február 20-án kötöttek
házasságot, 63 közös év jutott boldogságban,
megértésben, szeretetben. Két gyermekük született. 1959-ben Hedvig és 1963-ban Ervin.
Miután Imre 1965-ben segédlelkészi szolgálatot vállalt a Hetednapi Adventista Egyházban, elindultak a szolgálat útján szerte az
országban. Klára minden szolgálati helyen maximálisan próbált beilleszkedni a közösségbe,
gyermekeit is erre tanította. Mindenhol szerették odaadásáért, segítőkészségéért. Kisgyörgy
Imréné, mindenki Klárikája a hűség, a szeretet,
a teljes odaadás, a másokért szolgáló ember
mintapéldája volt. Mindenben, mindig támogatta férjét, Imrét, aki balatonlellei életük alatt
folytatta tanulmányait, majd 1973-ban lelkésszé
szentelték Székesfehérváron. Élete során több
mint húsz gyülekezetet gondozott. A lelkészi
feladatok szép és szomorú feladatait maximálisan ellátta, az Úr művét építette. Az utolsó általa vezetett keresztség alkalmával a gyermekeit
keresztelte meg Pécsett, 10 másik taggal együtt.
Pécsváradi életük alatt Kapolytól Kisapostagig tevékenykedett. 1973-ban költöztek Kaposvárra, ahol megalapította a protestáns papi
baráti kört, melyben Kaposvár és környéke protestáns és katolikus lelkészeivel és papjaival jó
barátságot ápolt oly módon, hogy havonta találkoztak egymásnál, és a szentírást magyarázták
egymásnak, mindenki a maga nézete szerint. Az
Aliansz imahetek fő szervezője lett, amelyben
prédikációival is aktívan részt vett.
Tevékenysége során a felebaráti szeretetről
sem feledkezett meg soha, így egyik látogatása
alkalmával felásta egy testvérnő konyhakertjét
amíg beszélgettek, illetve előfordult, hogy egyik
gyülekezeti tagja házának vakolását végezte el
szeretetmunkában. Anonim módon sokakat támogatott, mind tanításával, mind anyagilag is
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segített a rászorulókon. Hitbuzgóságáról tett tanúbizonyságot, amikor egy alkalommal látogató körútján három órát várt a csatlakozásra egy
szabadon álló buszmegállóban a havas esőben,
mely alatt még a kabát is ráfagyott.
Felesége, Klárika, a polgári életben is a
tisztes helytállásról tanúskodott, a gyermekei
születése között a Tunyogmatolcsi Tanács irodáján dolgozott, majd a balatonlellei évek alatt
a SZOT üdülőben, ahol tekintettel voltak vallási nézeteire, így meglehetett a szabad szombatja, helyette a vasárnapot vállalta. Kaposvárra
költözésüket követően a lakóhelyéhez közeli
ATI irodában dolgozott először négy, majd
nyolcórás munkát vállalva. Tíz év kemény
munkája eredményeként a budapesti iroda
többször felterjesztette kitüntetésre.
Gyermekkorától fogva gyönyörűen énekelt mind szólóban és különböző kórusokban
egyaránt. Ez is egy közös elfoglaltságuk volt
Imrével. Kiváló segítője volt férjének, ami
nemcsak a családi hátteret jelentette, hanem
munkájában is részt vett. Szombatonként igehirdető volt, rendszeresen olvasta a Bibliát,
és szabadidejében egyéb vallásos könyveket
is. Mindeközben egész életében arra készült,
hogy „élve viszi el az Úr Jézus az új földre.”
Kedvenc bibliai igéje a 100. zsoltár volt, melyet még idős korában is kívülről tudott.
Imre, a nyugalmazott lelkész Sclerosis
Multiplex betegsége 1983-ban alakult ki, mel�lyel 95 éves koráig szeretett volna élni, azonban felesége halála után két héttel visszaadta
lelkét a Teremtőjének. Így is 35 éven át küzdött a makacs betegség ellen. Felesége példamutatása a magánéletében is megmutatkozott,
hiszen ez alatt a 3 és fél évtized alatt gondosan
ápolta férjét, az alábbi szellemiségben: „az Úr
adta, az Úr vette el, áldott legyen az Ő neve.”
Unokáik megszületését követően igazi
nagyszülőkké váltak. Klárika sütött-főzött rájuk, szerette, amikor együtt volt az egész család. Az unokák szerint a legjobb meggylevest
főzte, süteményei nemcsak a családnál, de a
szomszédság körében is népszerűek voltak.
Szabadidejében szívesen kertészkedett, rengeteg virággal töltötte meg otthonát, és mint
tudjuk, aki a virágot szereti, rossz ember nem
lehet. Imre, a szerető édesapa és az unokák
kedvenc papija mindig istenfélelemre és tiszteletre nevelte gyermekeit és unokáit egyaránt.
Szabadidejében szívesen űzte a sportot, majd
betegségét követően már csak nézte, szerette a
zenét, de mindenekelőtt feleségét, gyermekeit
és unokáit. Éves tevékenységei közé tartozott
a Biblia újraolvasása, melynek csak az idei
évben nem állt neki. Szeretetük végtelen volt,
hiszen legnagyobb unokájának nevelt gyermekeit is a saját unokájukként szerették. Példás
életükre örökké emlékezni fogunk.
Búcsúznak tőlük családtagjaik, a lelkésztársak, tisztelőik, a Kaposvári Gyülekezet tagjai, a szomszédok, barátaik, segítőik és ismerőseik. Isten vigasztalja meg a gyászoló családot!
TIT
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Jóvér Márton
1940–2018
Jóvér Márton 1932. március 2-án született Tiszafüreden, egyszerű munkásszülők első gyermekeként az ötgyermekes családban. Ő volt a
legidősebb a négy fiú közül.
Szülei szorgalmas munkára nevelték, amit
felnőtt éveiben hatékonyan bizonyított. 1950ben szövetséget kötött az Úr Jézussal keresztség
által, és a H. N. Adventista Egyház Tiszafüredi
Gyülekezetének tagja lett. Fiatalon magáévá tette az egyház bibliai alapelveit, amelyek
nemcsak a lelki-, mentális egészségre teszik a
hangsúlyt, hanem a fizikai egészségre is – amit
sokszor elmondott: „…még a 89. évemben is
jól vagyok, a cukorbetegség mellett csak a menésem nehézkes, és mindezt annak köszönhetem, hogy életmódomat a bibliai elvek szerint
gyakoroltam. Mindhárom öcsém meghalt már.”
1952-ben behívták katonai szoláglatra,
ahol – Isten különleges gondviselése folytán –
a tiszta étkezést és többnyire a szombat megszentelését meg tudta oldani.

1956-ban házasságot kötött Molnár Ilonával és Kunmadarasra költöztek. Ilonával
közel 50 évet éltek együtt nagy szeretetben,
boldogan.
Életelve: a munkaszeretet, az önzetlen,
másokon való jóságos segítés gyakorlata volt.
Mivel gyermekük nem született, több (22) állami gondozott gyermeket neveltek, akiket
kiházasítottak, és többeknek házat vásároltak.
Mindketten nagy szeretettel, áldozatkészséggel
nevelték őket. A szomszédjukban lévő hallássérült szülők gyermekeit is gondozták. Munkahelyein szorgalmasan helyt állt. Dolgozott
a Mentőszolgálatnál mentősként, majd a kéményseprő vállalatnál, ahol nagy körzete volt.
Gyógynövény-felvásárlással és -szárítással is
foglalkozott. A hátrányos helyzetben levőknek
ezzel sokat segített anyagi téren is.
Kedves felesége 2005-ben meghalt. Attól
kezdve özvegységében a feltámadás reménye
adott neki erőt, valamint egy helybeli lakos
odaadó, hűséges gondozása több mint öt éven
át, ahol családtagként fogadták be, és lettek
neki „gyermekei, unokái”, akik sok szeretettel
vették körül egészen augusztus 29-én bekö-
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vetkezett haláláig, amikor életének 89. évében
csendesen elaludt az Úrban.
Személyében olyan értéket veszítettünk
el, aki példájával egész tömegeket ragadhatna
magával egy keresztényibb és emberibb életre.
Isten iránti hűsége végigkísérte életét, és azt
a mennyei elvet gyakorolta, amelyben: „semmi sincs olyan nagy, olyan különösen szép,
mint Isten szeretetének visszfénye az emberi
lélekben.” A községben a lakosok általános
véleménye: „Áldott jó ember volt, sokunkon
segített…”
A Bucsai Gyülekezet tagja volt, temetése Kunmadarason volt szeptember 4-én. A
temetési szertartást megkezdve a költemény
és Farkas Attila magával ragadó énekszólója
mélységes meghatottságot és nyitottságot idézett elő a népes hallgatóság szívében.
A vigasztalás igéit – Jel 14:13 alapján –
szólta és a búcsúztatást végezte Sztán János
nyugalmazott lelkész. A feltámadás reménységét Farkas Attila lelkész tolmácsolta a 73.
zsoltár 26. versének üzenetével.Emlékét a
feltámadás reménységével szívünkben őrizzük
meg! 
Sz. J.

hírlevél

Tábori előkészületek

Összefogás Farkaslyukon

Az idei évben a hatályos jogszabályok lehetővé tették a gyermektáborok megszervezését. 2020-ban a világjárvány egyik következménye az
volt az ADRA Alapítvány számára, hogy nem tudtuk megszervezni a
hátrányos helyzetű gyermekek számára évi rendes táborunkat. Egy év
kihagyás után azonban készülünk a folytatásra!
Minden évben valami kisebb újítással készültünk, melyet az idei
évben egy adományozó szervezetnek köszönhetünk. A bajai Spartacus Sport Club evezős szakosztályától 17 db kajakot és kenut kaptunk
ajándékba. A régi, de használható hajókat felújítás után a balatonlellei
Konferencia-központban nyaralók számára is elérhetővé tesszük, így
nem csak az ADRA tábor lakói számára jelentenek majd sportolási és
kikapcsolódási lehetőséget.
A táborunkat több mint 10 éve támogató norvég Utekontakten Nittedal szakemberei és önkéntesei áldozatos munkát végeztek év közben
a „Prosjekt Takknemlighet”
(Hála Program) projektjük
keretében, hogy előteremtsék a tábor költségeire az
anyagi fedezetet, és bár jelenleg a norvég szabályok
nem teszik lehetővé, hogy
Magyarországra utazzanak,
remélhetőleg július végéig ez is változni fog, és
személyes jelenlétükkel is
támogatni tudják majd a
tábori programokat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Farkaslyukon a Szemán család –
melyben az édesapa egyedül neveli 3 gyermekét – került nehéz helyzetbe április végén: egy kályhából kipattanó szikra miatt leégett a házuk,
mindenüket elvesztették néhány óra leforgása alatt. Isteni kegyelem,
hogy a tragédia nappal történt, és nem volt otthon senki.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

A helyzetről Molnár Miklós, helyi illetékességgel rendelkező lelkész értesítette az Alapítvány munkatársait. Az újjáépítést és az adományok fogadását a helyi polgármesteri hivatal koordinálta. Az Alapítvány
saját forrásból 150 ezer forint gyorssegéllyel járult hozzá építőanyagok
vásárlásához, illetve további 150 ezer forint érkezett céladományként,
melyet május végén juttatunk el a családnak.
A közösségi összefogásnak köszönhetően a ház újjáépítése lassan
olyan fázisban van, hogy a család visszaköltözhet, így egy külön beszámolót készítünk a munkálatok befejezésével.
Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs
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